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Identificació de l’expedient 
Núm.Exp.: 1/2019/eJGL 
 
 
NÚM.:   39 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  3 de desembre de 2019 
HORA:  09:30 
DOCUMENT:  Acta 
 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, a la Sala Alcaldia en: 1ª convocatòria. Comença la sessió a les 
09:30 
 
ASSISTENTS: 
 
Olga Arnau Sanabra   ERC 
Marta Jofra Sora   CUP 
Enric Garriga Ubia   CUP 
M Blanca Alba Pujol   JxC 
Antoni Palacios Asensio   JxC 
Isidre Marti Sarda     
Cesar Rodriguez Sola     
Jordi Medina Alsina   ERC 
 
Excusen la seva absència els regidors/es: 
 
Adelaida Moya Taules   ERC 
Francesc Xavie Serra Albet   ERC 
 
Assisteixen a la mateixa reunió CONXI MARTINEZ I SÀNCHEZ (Regidora ERC), 
ADRIÀ GUERVARA FIGUERAS (Regidor ERC), MARIA MERCÈ MATEO OLIVARES 
(Regidora ERC) i MARTA GUINDA CAMPS (Regidora CUP), d’acord amb l’art. 113 del 
ROF. 
 
ORDRE DEL DIA 

 
0. Aprovar l’acta número 39 corresponent a la sessió ordinària del dia 26 de 
novembre de 2019. 
 
“S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 26 de 
novembre de 2019.”. 
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1. Recursos Humans.  
Número: 543/2019/eRH. 
 
DONAR COMPTE I EXECUTAR LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT SOCIAL NÚMERO 17 DE 
BARCELONA EN PROCEDIMENT 805/2015-IS, QUE ESTIMA PARCIALMENT LES DEMANDES 
INTERPOSADES PELS SR. J. S. Z., O. R. V., R. F. G. i LA SRA. P. V. M., DAVANT DE LA PETICIÓ 
D’INDEMNITZACIÓ FORMULADA (AUTOS 805/2015 – IS) I LA RESOLUCIÓ DE DATA 26 DE 
SETEMBRE DE 2016, PER LA QUAL D’ESTIMA PARCIALMENT AQUESTA PETICIÓ. 
 
Aquest punt es retira de l’Ordre del dia. 
 
 
2. Recursos Humans.  
Número: 830/2019/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ, 
CONVOCATÒRIA 2019 
  
Aquest punt es retira de l’Ordre del dia. 

 
 
   
3. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 000005/2018-GES. 
 
DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA EL DECRET DE 9 DE 
SETEMBRE DE 2019 PEL QUAL ES DESESTIMAVA LA RECTIFICACIÓ I DEVOLUCIÓ 
D'AUTOLIQUIDACIONS DE L'IIVTNU  
  
La  Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent  
 
ACORD:  
 
“PRIMER: Desestimar el Recurs de Reposició interposat per M. T. M., en nom i representació de J. 
R. C., amb NIF XXXXXX, i M. S. G., amb NIF XXXXXX, contra el Decret de l’alcaldessa de data 9 de 
setembre de 2019 que desestimava la rectificació i devolució de les autoliquidacions de l’Impost 
sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana números 202351203, 202321375, 
202321376, 202351202, 202321373 i 202321374. 
 
PEU DE RECURS: 
 
 “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.”. 
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4. Cultura.  
Número: 1022/2019/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIU ENTRE LA DIPUTACIO DE 
BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER AL MANTENIMENT I 
FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL PARC DEL GARRAF 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent  
 
ACORD:  
 
“PRIMER:  Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al manteniment i funcionament del centre de documentació 
del Parc del Garraf, que es transcriu a continuació: 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER AL MANTENIMENT I 
FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL PARC DEL GARRAF 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals 
i Prevenció d’Incendis Forestals, de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge 
i Espais Naturals, l’II·lm. Sr. Josep Tarín i Canales, i facultat d’acord amb el Decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8924/19, de data 23 de juliol de 2019 (BOPB 
25.07.2019), sobre nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la 
Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des 
delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, modificat parcialment 
per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8985/19, de data 26 de juliol 
de 2019 (BOPB 30.07.2019), assistit pel secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut 
de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de data 12 de juliol de 2018 (BOPB 
de 17.07.2018). 
 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, representat per l’alcaldessa-presidenta, 
l’Il·lma Sra. Olga Arnau Sanabra, assistida pel secretari general de la Corporació, el Sr. Isidre 
Martí Sardà. 

 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

1. La Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, 
Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, té encomanada la gestió del Parc del Garraf, 
d’acord amb el seu Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l’Espai 
Natural del Garraf, que va ser modificat i aprovat per resolució del conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques el 19 de novembre de 2001 i publicat al DOGC núm. 
3592 d’11 de març de 2002, i d’acord amb el desenvolupament que es fa a partir del 
programa anual d’activitats. 

2. Els objectius bàsics del Pla especial es refereixen a la protecció, conservació i millora 
del medi físic i rural i del paisatge i també dels elements que testimonien l’actuació de 
l’home sobre el territori. Així mateix, és finalitat del Pla l’ordenació de l’ús públic del 
lleure i el foment del coneixement i del respecte del medi físic i rural. L’altre gran 
objectiu del Pla és el foment del desenvolupament social i econòmic local i 
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l’aprofitament dels recursos naturals de forma compatible amb la conservació i 
restauració del medi. 

3. El mateix Pla estableix els equipaments necessaris per assolir els seus objectius. Que 
dins d’aquests cal destacar la previsió d’una xarxa de centres de documentació situats 
estratègicament en els grans equipaments museístics de l’entorn del Parc o bé en 
biblioteques municipals o entitats públiques de contrastada rellevància en la seva tasca 
de protecció i difusió del medi natural. 

4. Els centres de documentació als parcs donen resposta a la necessitat de posar a 
disposició de la societat la documentació que aquests espais generen amb 
independència de l’origen d’aquests fons documentals. Els centres de documentació 
s’ubiquen habitualment en institucions públiques existents als municipis del Parc amb 
finalitats semblants, i que ja estiguin implantats i consolidats en el territori. La 
conveniència de recolzar-se amb equipaments culturals (biblioteques) o museus locals 
especialitzats existents fa inviable plantejar la lliure concurrència dels ajuntaments a un 
programa regulat a través d’unes bases amb caràcter universal. Arguments que 
justifiquen l’acció conveniada per al desenvolupament dels centres de documentació. 

5. Tant el municipi de Vilanova i la Geltrú, com més específicament la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i 
Espais Naturals, de la Diputació de Barcelona, tenen encomanat garantir la participació 
i/o col·laboració en la gestió de l’espai protegit, de les diferents administracions 
públiques amb competències concretes en l’àmbit territorial, i de les institucions i 
organitzacions professionals i/o específiques directament interessades en la gestió del 
Parc del Garraf, i que han pres l’acord de col·laborar en tots els aspectes en la seva 
gestió. 

6. El municipi de Vilanova i la Geltrú constitueix un dels nuclis urbans més importants 
d’entre tots els que envolten el Parc del Garraf. En ell s’hi troba la biblioteca Joan Oliva 
i Milà. Aquest, seguint una llarga tradició, realitza tasques de catalogació i conservació 
del patrimoni natural i cultural i gràcies a la cessió o adquisició de documents, ja 
disposa d’una extensa documentació referent al Parc del Garraf a banda d’unes 
instal·lacions adequades per a la catalogació, conservació i consulta en sala de 
documents, a banda de personal específic que es dedica a aquests serveis. 

7. Es considera necessari centralitzar tota la documentació que existeix en relació al 
Parc del Garraf i la que es generi sobre temes culturals, patrimonials, científics i de 
gestió, mitjançant un Centre de Documentació, per tal de donar resposta a la 
creixent demanda per part d’estudiosos, investigadors, entitats diverses i centres 
educatius, sobre aquests aspectes del Parc. Es per això que l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú posa a disposició del Parc l’espai adient per dedicar-lo a centre de 
documentació, i concretament la Biblioteca Joan Oliva i Milà. 

8. L’any 2016 es va signar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per al manteniment i funcionament d’un centre de 
documentació del Parc del Garraf, essent vigent fins el 31 de desembre de 2019. 

9. L’any 2015 es va aprovar la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, que va entrar en vigor el 2 d’octubre de 2016, i en la Disposició addicional 
vuitena s’estableix que els convenis subscrits per qualsevol Administració Pública o 
qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o dependents hauran d’adaptar-se 
al que preveu aquesta normativa en el termini de tres anys des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei. En conseqüència, i degut també a que el conveni de l’any 2016 finalitza 
gairebé tres mesos després de que finalitzi el termini d’adaptació a la nova Llei 
esmentada, es vol subscriure un nou conveni entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i adaptar-lo a la normativa vigent en matèria de 
convenis de col·laboració. 

10. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú valoren la necessitat 
de continuar realitzant el manteniment i funcionament del centre de documentació del 
Parc del Garraf. A tal efecte, manifesten interès recíproc per continuar col·laborant 
conjuntament en la realització de les tasques objecte del conveni, i així, contribuir en 
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l’assoliment d’una millor gestió de l’ús públic al sumar esforços. 

11. La minuta d’aquest conveni ha estat aprovada per decret de l’Excma. Sra. presidenta 
de la Diputació de Barcelona, de data xxxxxx. 

12. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 

 
En virtut del que precedeix i atesa l’existència d’objectius coincidents entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ambdues parts, de comú acord, i 
reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà 
pels següents: 
 

PACTES 
 

Primer. Objecte del conveni 
 
És objecte d’aquest conveni la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, per realitzar el manteniment i funcionament del Centre de 
Documentació del Parc del Garraf, que s’ubica als espais de la Biblioteca Joan Oliva i Milà, 
de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
Segon. Actuacions que conformen l’objecte del conveni 
 
Per tal de donar significat i contingut al correcte funcionament del Centre de Documentació, 
es preveu que les activitats que es realitzaran en aquest seran: 

a) Oferir un servei bibliogràfic i documental adreçat a la recerca científica, planejament i 
gestió que es realitza a l’àmbit i l’entorn del Parc del Garraf, adreçat tant al públic en 
general com l’especialitzat. 

b) Recolzar estudis i investigacions que sobre el Parc del Garraf dugui a terme l’òrgan 
gestor del parc. 

c) Promocionar programes de divulgació i informació sobre el Parc del Garraf emprant els 
mitjans de difusió que tingui al seu abast per tal que arribin al major nombre de 
ciutadans. 

d) Donar informació sobre els recursos que ofereix el Parc del Garraf, com itineraris, 
programes pedagògics, programes culturals, publicacions, etc. al públic general i 
especialitzat. 

 
Tercer. Compromisos de la Diputació de Barcelona 

a) Facilitar el maquinari (ordinadors) i accés al programari corporatiu KOHA per a 
desenvolupar la tasca de documentació i catalogació. Amb tot, si el Centre de 
Documentació ja disposés d’aquest material, la Diputació de Barcelona es compromet a 
reposar-los un cop s’esgoti la seva vigència útil. 

b) Cedir en règim de dipòsit documentació i publicacions pròpies de l’Oficina Tècnica de 
Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals o d’altres publicacions de la 
Diputació de Barcelona que tinguin relació amb les activitats del Centre. 

c) Incloure les activitats desenvolupades específicament pel Centre de Documentació del 
Parc del Garraf de Vilanova i la Geltrú, en el programa d’educació ambiental, recerca i 
divulgació científica que es desenvolupa al Parc del Garraf, a través dels seus mitjans 
de difusió habituals (agenda electrònica, pàgina web, fulletons, etc.) per a la seva 
divulgació. 

d) Per contribuir a l’acompliment dels objectius del present conveni durant la seva 
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vigència, la Diputació de Barcelona aportarà a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la 
quantitat de 20.150,00€, repartits durant els quatre anys de vigència del conveni 
(1.550,00€ l’any 2019, 6.200,00€ l’any 2020, 6.200,00€ l’any 2021 i 6.200,00€ l’any 
2022), d’acord amb el pacte cinquè. Aquesta aportació anual anirà destinada a cobrir 
les despeses derivades de la col·laboració objecte d’aquest conveni. Bàsicament les 
despeses es concreten en les hores que el personal del centre de documentació 
destinarà a tasques de catalogació i ordenació del material bibliogràfic que arribi al 
centre, a tasques d’atenció al públic (tant presencial com virtual), a tasques de suport 
als actes de divulgació d’activitats científiques i culturals que es desenvolupin al Parc 
en relació als objectius del conveni, assistència a jornades tècniques, fòrums o 
seminaris vinculats a la divulgació del centre; i a tasques de seguiment i suport a les 
publicacions tècniques que el Parc dugui a terme en relació a la divulgació del 
patrimoni (trobades d’estudiosos, jornades científiques, etc.) 

 
Quart. Compromisos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

a) Posar a disposició, adequat per a la disposició del material de consulta, catalogació i 
atenció al públic, públic, un espai a la Biblioteca Joan Oliva i Milà de Vilanova i la 
Geltrú, per ubicar-hi el Centre de Documentació. 

b) Finançar les despeses de manteniment que comporta la seva utilització, amb càrrec als 
seus pressupostos. 

c) Garantir la utilització pública del Centre com a mínim dos dies a la setmana en horari 
de matí i/o tarda i/o en hores convingudes. 

d) Incloure a les circulars, butlletins i actes informatius municipals, informació sobre el 
Parc del Garraf i les seves activitats, d’acord amb el que ambdues parts acordin 
posteriorment. 

e) Ajudar a la difusió del material imprès (mapes, tríptics, fulletons, catàlegs,...) que editi la 
Diputació de Barcelona referit al Parc del Garraf i adreçat al públic visitant. 

f) Anar catalogant regularment la documentació editada en format paper, digital o 
multimèdia del que se’n tingui notícia o arribi al Centre de Documentació, seguint els 
criteris de catalogació comuns a tota la  xarxa de centres de documentació de  la Xarxa 
de Parcs Naturals a partir d’un programari comú (KOHA), una fitxa de referència i un 
tesaurus específic. 

g) Dur a terme activitats de difusió cultural (xerrades, exposicions...), relacionades amb el 
Parc del Garraf, ja sigui com a cicles específics, bé en col·laboració amb programes 
que realitzi el parc (del tipus “Viu el parc”, etc.) o bé dins els projectes que l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú realitza al llarg de l’any. Aquestes activitats es duran a terme en 
els espais del municipi que es cregui més oportuns. 

h) Realitzar la recollida d’informació i la seva catalogació; elaborar una relació de 
persones i entitats lligades a la recerca i estudi del Parc del Garraf; i atenció al públic 
visitant que pugui servir per a l’elaboració tant per a la redacció de la Memòria anual 
com per donar suport a l’òrgan gestor del Parc en activitats de divulgació i descoberta 
(Pla de seguiment dels paràmetres ecològics, Trobades d’Estudiosos, etc.) 

i) Assistir a les reunions de coordinació de la xarxa de centres de documentació de la 
Xarxa de Parcs Naturals, per tal d’assegurar la coordinació de programes d’educació 
ambiental i ús públic. 

j) Esmentar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en la informació escrita i en la 
documentació que es derivi dels programes acordats. 

 
Cinquè. Import del conveni 
 
Per tal d’assolir els objectius previstos en aquest conveni, la Diputació de Barcelona 
transferirà, durant els anys 2019, 2020, 2021 i 2022, a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la 
quantitat de VINT MIL CENT CINQUANTA EUROS (20.150,00€), quantitat distribuïda en els 
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quatre anys de vigència del present conveni. 
 
Per a l’any 2019, la Diputació de Barcelona transferirà a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS (1.550,00€), i s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
G/50402/17230/46201, de l’any 2019. L’any 2020, la Diputació de Barcelona transferirà a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú SIS MIL DOS-CENTS EUROS (6.200,00€), i s’imputarà a 
l’aplicació pressupostària G/50402/17230/46201, de l’any 2020. L’any 2021, la Diputació de 
Barcelona transferirà a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú SIS MIL DOS-CENTS EUROS 
(6.200,00€), i s’imputarà a l’aplicació pressupostària G/50402/17230/46201, de l’any 2021. 
L’any 2022, la Diputació de Barcelona transferirà a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú SIS 
MIL DOS-CENTS EUROS (6.200,00€), i s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
G/50402/17230/46201, de l’any 2022. 
 
Sisè. Justificació i pagament de l’import del conveni 

La quantitat que aporta la Diputació de Barcelona serà transferida a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, prèvia justificació de les despeses objecte del conveni, mitjançant un informe tècnic 
de l’adequada aplicació dels fons a l’objecte del conveni acompanyat d’una certificació 
emesa pel secretari/a o interventor/a de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb el vist i 
plau de l’alcalde/ssa-president/a de l’ajuntament, que incorpori informació econòmica 
suficient que permeti identificar les despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de 
les actuacions objecte del conveni. S’haurà d’adjuntar també una memòria anual de les 
tasques realitzades. Per a la realització d’aquesta Memòria cal seguir els criteris i guió 
establerts en el conjunt de la xarxa de centres de documentació. 
 
La justificació de la totalitat de les despeses de l’any 2019 haurà de ser presentada, entre l’1 
de gener de 2020 i el 31 de març de 2020. Pel que fa a la justificació de les actuacions 
corresponents a l’any 2019, aquesta justificació recollirà les despeses efectuades entre la 
signatura del conveni fins el 31 de desembre de 2019. 
 
Per les aportacions corresponents als anys 2020, 2021 i 2022, i dins de la vigència del conveni, 
el pagament anual i les corresponents justificacions s’efectuaran en les mateixes condicions 
anteriorment exposades, entenent que les actuacions objecte del conveni hauran de ser 
executades dins de l’any natural, és a dir, de l’1 de gener al 31 de desembre de l’any en curs, i 
la seva justificació haurà de ser presentada entre l’1 de gener al 31 de març de l’any següent a 
l’execució de les actuacions. 

 
Setè. Comissió de seguiment 
 
La direcció i gestió del Centre de documentació correspondrà conjuntament a la direcció de 
l’equipament o biblioteca on se situï, a la direcció del Parc del Garraf, i a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
A tal efecte, es crearà una comissió tripartita que estarà formada per una persona de cada 
una de les tres parts, designada per les presidències, direccions o gerències respectives. 
 
La Comissió que haurà de reunir-se un mínim de dues vegades a l’any (bé per separat, bé 
amb la resta de responsables del conjunt de la xarxa de centres de documentació dels 
parcs), rebrà del responsable del Centre de Documentació anualment una memòria detallada 
de les activitats realitzades, juntament amb un programa de les actuacions previstes per al 
següent exercici. 
 
L’objectiu d’aquesta comissió serà vetllar pel compliment dels objectius del present conveni, i 
analitzar les diferents qüestions que es derivin de la seva aplicació. 
 
Els dubtes d’interpretació que sorgeixin respecte als pactes d’aquest conveni, així com les 
discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació del mateix, seran resoltes per aquesta 
comissió. 
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Vuitè. Vigència del conveni 
 
La vigència del conveni s’iniciarà des de la seva signatura i finalitzarà el 31 de desembre de 
2022. 

 
Novè. Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a 
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades 
(RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les que per 
l’acompliment de l’objecte del present conveni es tractin dades personals, seran informades 
del tractament de les seves dades per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i 
de complir i executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 
13 del RGPD. 
 
Les parts signants del present conveni actuen com a Responsables del tractament, de les 
dades personals en relació a les persones i entitats lligades a la recerca i a l’estudi del Parc 
del Garraf que es poden tractar com a conseqüència de les actuacions objecte del mateix, i 
es sotmeten a les obligacions previstes al Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, 
General de Protecció de Dades (RGPD) i resta de normativa estatal complementària. En 
concret es preveu el tractament de dades de contacte d’aquestes persones esmentades en 
aquest mateix paràgraf, no havent-se previst cap altre finalitat ni cessió d’aquestes. 
 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en tant que responsable de la recollida de les dades, 
serà qui haurà d’informar i recollir el consentiment exprés de les persones lligades a la 
recerca i a l’estudi del Parc del Garraf, en compliment de les obligacions de transparència i 
licitud del tractament del RGPD. 

 
Desè. Modificacions del conveni 
 
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se requerint l’aprovació de la 
modificació, tant per part de la Diputació de Barcelona com de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
Aquesta modificació de les obligacions pactades en el present conveni requerirà l’aprovació i 
formalització per les dues parts de la corresponent addenda. 

 
Onzè. Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot donar lloc a 
la seva resolució. 
 
En supòsit de litigi, per a la resolució del conveni s’estarà a allò que disposa l’article 44 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. 

 
Dotzè. Causes d’extinció del conveni 
 
El present conveni es podrà extingir per les causes següents: 

a) Per la realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 

b) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni. 

c) Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 

d) Per decisió unilateral de qualsevol de les parts, amb un mínim de 2 mesos d’avís previ 
a l’altra part. 

e) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
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f) Per denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 

g) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 
 
En cas d’extinció, els materials disposats al Centre de Documentació, passaran a ser 
propietat de l’Oficina del Parc del Garraf, excepció feta d’aquells que s’hagués especificat el 
contrari a l’hora d’incloure’ls en el fons del Centre. 

 
Tretzè. Marc normatiu del present conveni 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert en el 
capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al 112, de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta 
de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 

 
Catorzè. Jurisdicció competent. 
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants 
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós-administrativa. 

 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni. 

 
SEGON:  Autoritzar a la senyora Olga Arnau i Sanabra, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per a la signatura del present conveni. 
 
PEU DE RECURS.  Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el termini de dos mesos, a comptar 
des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
   
5. Llicències i Disciplina.  
Número: 001470/2018-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER INMOBILIARIA 
MALUGA, SL, PER A  CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PSOT+PB+2PP+PCOB AMB 17 HABITATGES, 17 PLACES D'APARCAMENT I 3 TRASTER EN LA 
PLANTA COBERTA  aL C. FUENSANTA,   52-56 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopat el següent  
 
ACORD:  
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  INMOBILIARIA MALUGA, SL, per a  
CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PSOT+PB+2PP+PCOB AMB 17 
HABITATGES, 17 PLACES D'APARCAMENT I 3 TRASTER EN LA PLANTA COBERTA, al C. 
FUENSANTA,   52-56, (Exp.001470/2018-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb 
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els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
1. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de l’AESA que 

s’incorpora en el present acord:  
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2. L’efectivitat de la llicència restarà condicionada a la presentació del Projecte de 
Telecomunicacions degudament visat pel corresponent col·legi professional, així com del 
projecte tècnic modificat amb les esmenes de 5 i 15 de maig de 2019 degudament visades 
pel corresponent col·legi professional. 
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3. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat d’eficiència energètiques de l’edifici 
acabat d’acord amb el Real Decreto 253/2013 de 5 d’abril. 

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

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

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

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

b) Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una empresa 
autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la instal·lació cada dos anys. 
La subscripció d’aquest contracte és un deure dels subjectes obligats per aquesta 
Ordenança. Com a mínim durant el primer any de la instal·lació, el propietari de 
l’immoble i/o titular de l’activitat haurà de presentar a l’Ajuntament informe del 
manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o aspectes de la 
instal·lació que s’hagin d’haver reparat. 

7. Abans de l’inici de l’obra cal aportar; l’assumeix de l’arquitecte tècnic o aparellador, així com 
el full de programa de control de qualitat, full de coordinador de seguretat i nomenament de 
contractista. 

8. Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel responsable de 
l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques ”in situ” que justifiqui el compliment dels 
objectius de qualitat establerts a l’ordenança reguladora del soroll i vibracions de Vilanova i la 
Geltrú, en compliment de l’article 23.3, d’aquesta normativa. 

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

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

11. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les obres que 
tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 
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12. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla que ocupin 
l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la corresponent sol·licitud 
d’ocupació i afectació de la via pública. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Compliment de l’Ordenança d’aparcaments 

2. Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI, DB SUA i DB HS. 

3. Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió, haurà de disposar de la 
legalització de la instal·lació elèctrica emesa pel departament d’indústria de la 
Generalitat. 

4. Compliment de la normativa d’aparells elevadors. 

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

6. Compliment de l’Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions tècniques 
pròpies dels edificis i construccions. 
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Prèviament a la seva obertura i juntament amb la comunicació prèvia el titular de 
l’establiment haurà de presentar la documentació següent: 

 

• Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació elèctrica emesa 
pel departament d’indústria de la Generalitat. 

• Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat d’acord al 
projecte presentat i que compleixen amb la normativa que li són d’aplicació. 

• Fotocòpia del contracte de manteniment de les instal·lacions contra incendis. 

• Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització dels aparells elevadors. 

 
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.”. 
  
 
   
6. Llicències i Disciplina.  
Número: 001029/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LA LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER COM. PROP. C. 
ANCORA, 8, PER A  REPARAR ASSENTAMENTS DIFERENCIALS I ALTRES DEFICIENCIES 
ESTRUCTURALS GREUS DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR  a C. ANCORA,    8 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta  el següent  
 
ACORD:  
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“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  COM. PROP. C. ANCORA, 8, per a  
REPARAR ASSENTAMENTS DIFERENCIALS I ALTRES DEFICIENCIES ESTRUCTURALS 
GREUS DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR, a C. ANCORA,    8, (Exp.001029/2019-OBR) d'acord 
amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents 
condicions particulars i generals:  
1. Un cop finalitzades les obres caldrà presentar al departament de Llicències Urbanístiques de 

l’Ajuntament el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa. 

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

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

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

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

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

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

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

8. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels edificis i 
construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats 
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les façanes i 
no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 
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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  
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TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des 
de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu de 
Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si 
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent 
al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
  
   
7. Llicències i Disciplina.  
Número: 000826/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER A. P. L., PER A  
REFORMAR I AMPLIAR HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB US DE LOCAL A 
PLANTA BAIXA  a C. HERNANI,   19 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent  
 
ACORD:  
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  A. P. L., per a  REFORMAR I 
AMPLIAR HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB US DE LOCAL A PLANTA 
BAIXA, a C. HERNANI,   19, (Exp.000826/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
1. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de l’AESA que 

s’incorpora en el present acord:  
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2. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar a aquest Ajuntament la justificació del compliment 
de l’ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a la 
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producció d’aigua calenta a edificis i construccions, ordenança reguladora del soroll i les 
vibracions, i l’ordenança d’estalvi d’aigua. A més cal aportar full d’assumeix de l’arquitecte 
tècnic o aparellador per a l’execució de les obres visat pel corresponent Col·legi 
Professional. 

3. Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel responsable de 
l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques “in situ” que justifiqui el compliment dels 
objectius de qualitat establerts a l’ordenança reguladora del soroll i vibracions de Vilanova i la 
Geltrú, en compliment de l’article 23.3, d’aquesta normativa.  .   Així mateix, caldrà aportar 
certificat del tècnic director respecte al compliment de l’”ordenança d’estalvi d’aigua de 
Vilanova i la Geltrú”. 

4. Cal complir l’”ordenança reguladora de la incorporació de sistema de captació d’energia solar 
per a la producció d’aigua calenta a edificis i construccions en el terme municipal de Vilanova 
i la Geltrú”. 

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

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

ii. Contracte de manteniment de la instal.lació solar subscrit amb una empresa 
autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la instal.lacio cada dos 
anys.  La subscripció d’aquest contracte és un deure dels subjectes obligats per 
aquesta Ordenança.   Com a mínim durant el primer any de la instal.lació, el 
propietari de l’immoble i/o titular de l’activitat haurà de presentar a l’Ajuntament 
informe del manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies  o 
aspectes de la instal.lació que s’hagin d’haver reparat. 

5. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat d’eficiència energètiques de l’edifici 
acabat d’acord amb el Real Decreto 253/2013 de 5 d’abril. 

6. Tal i com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal.lació d’aparells de 
climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal.lacions a l’exterior dels edificis, 
aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades arquitectònicament 
per tal d’evitar la disposició de cables i conduccions vistos per façana. 

7. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari haurà de 
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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 
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comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si 
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent 
al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
  
 
   

 
Proposicions urgents 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquest punt que no ha pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò 
que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en 
que porti incorporat l’informe jurídic. 
 
 

8. Secretaria.  
Número: 000035/2019-CONT. 
 
ACORDAR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE REALITZACIÓ D'UN VÍDEO DE 
MOTIUS NADALENCS PER PROJECTAR A LA FAÇANA DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ  
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent   
 
ACORD:  
 
“PRIMER. Adjudicar a l’empresa DEPALOL MULTIMEDIA, SLU, NIF B55124267,  el contracte del servei 
consistent en la realització d’un vídeo de motius nadalencs i propis de la cultura tradicional de Vilanova i la 
Geltrú, per projectar a la façana de l’Ajuntament, de 13.000,00€, més 2.730,00€ corresponents al 21% 
d’IVA, que fan un total de 15.730,00€ (QUINZE MIL SET-CENTS TRENTA EUROS). 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà amb càrrec a la 
partida pressupostària  03 9201 2260200 Publicitat i difusió activitats municipals del pressupost vigent. 
 
TERCER. Notificar l’adjudicació a l’empresa licitadora el present acord. La formalització del contracte es 
farà seguint allò establert en els articles 153 i 159.6 de la LCSP. 
 
QUART. Publicar l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant i comunicar la formalització del 
contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ. Nomenar responsable del contracte, tal i com preveu la clàusula 2.19 del Plec de clàusules 
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administratives particulars a la Cap de Servei de Comunicació. 
 
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.”. 
  
 
   
9. Intervenció.  
Número: 128/2019/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES I PJU PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I  
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent  
 
ACORD:  
 
“PRIMER: Aprovar la relació de factures número 2019/38 i relació de pagaments a justificar 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de document Import total Tercer Nom 

01 F/2019/6830 10/11/2019 12846 30,89 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

01 F/2019/6427 31/10/2019 19SM1807/1000774 50,72 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

01 F/2019/6679 08/11/2019 12548 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

01 F/2019/6755 10/11/2019 12688 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 
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01 F/2019/6788 10/11/2019 12799 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

01 F/2019/6905 10/11/2019 13190 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

01 F/2019/6868 10/11/2019 13000 88,00 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

01 F/2019/7155 21/11/2019 TR19/1814 115,68 F60325214 TRESSAT INSTAL. 
ELECTRONIQUES, 
S.C.C.L. 

01 F/2019/7059 19/11/2019 14532 118,02 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

01 F/2019/6583 07/11/2019 1910V195593 164,89 B61443628 BARNA PORTERS, 
S.L. 

01 F/2019/6994 16/11/2019 1900988 223,85 P0800354C MANCOMUNITAT 
TEGAR DEL GARRAF 

01 F/2019/6459 01/11/2019 USRT1911000022 234,14 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

01 F/2019/673 01/02/2019 USRT1902000013 781,26 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

01 F/2019/1982 02/04/2019 USRT1904000015 853,49 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

01 F/2019/1217 01/03/2019 USRT1903000014 913,76 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

01 Total    3.879,18   

02 F/2019/7052 19/11/2019 14525 1,06 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2019/5904 07/10/2019 47 2914 3,03 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2019/6495 04/11/2019 47 3070 6,05 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2019/7029 18/11/2019 19069286 6,79 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2019/7024 18/11/2019 19069287 6,82 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2019/7030 18/11/2019 19069288 8,28 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2019/5901 07/10/2019 47 2915 9,08 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.U. 
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02 F/2019/5905 07/10/2019 47 2913 9,08 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2019/5939 08/10/2019 47 2883 9,08 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2019/5948 08/10/2019 47 2880 9,08 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2019/7025 18/11/2019 19069289 10,42 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2019/7054 19/11/2019 14527 11,51 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2019/5943 08/10/2019 47 2858 12,11 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2019/7028 18/11/2019 19069290 15,73 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2019/5949 08/10/2019 47 2897 16,65 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2019/7046 19/11/2019 14519 22,32 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2019/5937 08/10/2019 47 2885 24,21 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2019/5907 07/10/2019 47 2910 34,11 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2019/7062 19/11/2019 14535 35,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2019/5908 07/10/2019 47 2907 41,34 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2019/5906 07/10/2019 47 2912 51,24 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2019/6996 16/11/2019 47 3441 51,44 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2019/7026 18/11/2019 19069291 55,12 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2019/5940 08/10/2019 47 2864 62,67 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2019/5938 08/10/2019 47 2924 66,53 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.U. 
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02 F/2019/6336 22/10/2019 1902884 76,81 B43850544 ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L. 

02 F/2019/6375 28/10/2019 1902908 79,62 B43850544 ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L. 

02 F/2019/6505 04/11/2019 47 3181 105,70 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2019/6997 16/11/2019 47 3442 105,88 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2019/6503 04/11/2019 47 3179 128,70 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2019/5944 08/10/2019 47 2856 151,58 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2019/5916 07/10/2019 47 2903 152,14 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2019/6998 16/11/2019 47 3449 163,37 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2019/6955 14/11/2019 0190542 181,50 B08898785 NOUCLIMA, S.L. 

02 F/2019/6502 04/11/2019 47 3178 208,50 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2019/5941 08/10/2019 47 2860 219,74 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2019/7090 18/11/2019 2019338 223,85 F58175522 CARTONATGES EL 
TIGRE, S.C.C.L. 

02 F/2019/5912 07/10/2019 47 2906 255,33 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2019/6509 04/11/2019 47 3191 368,54 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2019/5915 07/10/2019 47 2814 432,86 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2019/5913 07/10/2019 47 2905 554,95 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2019/6326 22/10/2019 1902874 555,75 B43850544 ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L. 

02 F/2019/7074 19/11/2019 14547 1.021,82 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2019/7075 19/11/2019 14548 1.082,45 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 
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02 Total    6.648,43   

05 F/2019/6825 10/11/2019 12853 1,92 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

05 F/2019/7066 19/11/2019 14539 3,50 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

05 F/2019/6852 10/11/2019 13007 5,02 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

05 F/2019/6818 10/11/2019 12857 7,85 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

05 F/2019/7002 16/11/2019 2019-12485 23,69 B17580804 GIROCOPI, SL 

05 F/2019/7003 16/11/2019 2019-12486 23,69 B17580804 GIROCOPI, SL 

05 F/2019/7068 19/11/2019 14541 23,79 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

05 F/2019/6988 13/11/2019 2019/1545 29,79 B65939092 NEUMATICOS J. 
GARCIA E HIJAS, 
S.L. 

05 F/2019/6854 10/11/2019 13009 43,40 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

05 F/2019/6952 14/11/2019 FC19 FC1902242 82,63 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

05 F/2019/7188 21/11/2019 2019/1458 90,75 B65939092 NEUMATICOS J. 
GARCIA E HIJAS, 
S.L. 

05 F/2019/6987 13/11/2019 20191544 229,08 B65939092 NEUMATICOS J. 
GARCIA E HIJAS, 
S.L. 

05 F/2019/7159 21/11/2019 TS19/2820 419,36 J62639430 TRESSAT 
SEGURETAT, S.C.P. 

05 Total    984,47   

06 F/2019/6991 13/11/2019 A19 244 327,35 B62108261 FERRETERIA 
ALMIRALL, S.L. 

06 Total    327,35   

07 F/2019/5299 09/09/2019 101/19 605,00 B64846090 MILA ADVOCATS, 
S.L.P. 

07 Total    605,00   

08 F/2019/7072 19/11/2019 14545 7,24 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

08 F/2019/7094 21/11/2019 MA2019 368 72,60 B60206703 INSTAL.LACIONS 
REQUEJO, S.L. 

08 F/2019/7084 15/11/2019 191113 352,94 XXXXXX F. G. P. 

08 F/2019/7085 15/11/2019 2019-39 411,40 XXXXXX J. C. C. 

08 F/2019/7183 13/11/2019 3/2019 847,06 XXXXXX D. T. S. 

08 Total    1.691,24   

10 F/2019/7050 19/11/2019 14523 14,58 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
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DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2019/7076 19/11/2019 14549 16,40 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2019/6826 10/11/2019 12847 45,35 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2019/6674 08/11/2019 12549 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2019/6748 10/11/2019 12689 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2019/6789 10/11/2019 12800 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2019/6904 10/11/2019 13191 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2019/7253 13/11/2019 00001TM012395 104,00 B62703756 ELS ARROSSOS DE 
VILANOVA, S.L. 

10 F/2019/6265 16/10/2019 2019/78 149,44 B61003596 LA MERCANTIL 
VILANOVA TEIXITS 
LA ROSA, S.L. 

10 F/2019/6864 10/11/2019 13001 166,88 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2019/5942 07/10/2019 12-2019 181,50 XXXXXX F. J. L. B. 

10 F/2019/7083 15/11/2019 11 200,00 XXXXXX L. A.S. 

10 F/2019/7091 18/11/2019 2019340 217,80 F58175522 CARTONATGES EL 
TIGRE, S.C.C.L. 

10 F/2019/7236 25/11/2019 19/000058 241,45 XXXXXXX P. C. R. 

10 F/2019/5614 26/09/2019 190284 350,54 Q0801572I EPEL NEAPOLIS 

10 F/2019/6944 11/11/2019 2019053_AJU 406,56 XXXXXX L. G. R. 

10 F/2019/6443 29/10/2019 24/19 550,00 XXXXXX F. C. M. 

10 F/2019/7137 21/11/2019 20190424 619,52 B58878604 CENTAÑO 
MANAGEMENT 
D'ESPECTACLES, 
S.L. 

10 F/2019/7088 18/11/2019 2019335 635,25 F58175522 CARTONATGES EL 
TIGRE, S.C.C.L. 

10 F/2019/7149 21/11/2019 235/19 741,58 B62226055 INFRALECT, S.L. 

10 F/2019/7097 21/11/2019 1926 774,40 B66932542 INCOGNOS 
RESEARCH AND 
CONSULTANCY 

10 F/2019/7257 19/11/2019 A 34978 793,16 B61407482 SICO FIRE S.L. 

10 F/2019/6352 24/10/2019 127208 876,48 B60462637 GRAFIQUES 
FERPALA, S.L. 

10 F/2019/5501 20/09/2019 A 2019/A/191239 1.108,36 B61768875 AREA ESTUDI DE 
PUBLICITAT SL 

10 F/2019/5876 03/10/2019 13-2019 1.391,50 XXXXXX F. J.L.B. 
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10 F/2019/7151 21/11/2019 237/19 1.414,83 B62226055 INFRALECT, S.L. 

10 F/2019/5301 10/09/2019 LL00000294 1.500,00 Q0818003F UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE 
CATALUNYA-UPC 

10 F/2019/7181 19/11/2019 2019341 1.560,90 F58175522 CARTONATGES EL 
TIGRE, S.C.C.L. 

10 F/2019/7150 21/11/2019 236/19 2.053,37 B62226055 INFRALECT, S.L. 

10 F/2019/7086 18/11/2019 2019054_AJU 7.865,00 XXXXXX L. G. R. 

10 Total    24.283,33   

20 F/2019/7043 19/11/2019 14516 15,25 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

20 F/2019/7080 19/11/2019 14568 21,72 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

20 F/2019/7044 19/11/2019 14517 39,75 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

20 Total    76,72   

21 F/2019/6593 07/11/2019 601-KF19-46917 63,75 A82009812 ORANGE ESPAGNE, 
S.A.U. 

21 Total    63,75   

22 F/2019/7079 19/11/2019 14567 6,28 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

22 F/2019/7242 25/11/2019 2019-12806 14,05 B17580804 GIROCOPI, SL 

22 F/2019/7064 19/11/2019 14537 22,77 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

22 F/2019/7244 25/11/2019 2019-12817 37,49 B17580804 GIROCOPI, SL 

22 F/2019/3572 14/06/2019 1400003243 454,96 A28791069 KONE 
ELEVADORES, S.A. 

22 Total    535,55   

31 F/2019/7049 19/11/2019 14522 2,63 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2019/7000 16/11/2019 2019-12483 16,11 B17580804 GIROCOPI, SL 

31 F/2019/7047 19/11/2019 14520 25,82 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2019/6995 16/11/2019 908110030 2.243,11 A08450892 ELECTRICA GUELL, 
S.A. 

31 Total    2.287,67   

32 F/2019/6833 10/11/2019 12841 1,82 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

32 F/2019/7004 16/11/2019 2019-12487 16,11 B17580804 GIROCOPI, SL 

32 F/2019/7005 16/11/2019 2019-12488 16,11 B17580804 GIROCOPI, SL 
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32 F/2019/6580 31/10/2019 90348 21,57 J59835553 PINTURES GARRAF, 
S.C.P. 

32 F/2019/6001 10/10/2019 100038 39,81 A58189432 GUTMETAL, S.A. 

32 F/2019/6865 10/11/2019 12997 58,98 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

32 F/2019/7073 19/11/2019 14546 68,66 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

32 F/2019/6581 31/10/2019 90349 83,13 J59835553 PINTURES GARRAF, 
S.C.P. 

32 F/2019/6444 28/10/2019 FA1901802 103,67 B60289451 FUSTES VILANOVA, 
S.L. 

32 F/2019/7180 18/11/2019 7 1.295,00 XXXXXX C. P. A. 

32 F/2019/7087 18/11/2019 05 - A 1.435,00 XXXXXX M.P. V. 

32 F/2019/6946 12/11/2019 19_117 1.610,00 XXXXXX J. G. E. 

32 Total    4.749,86   

40 F/2019/6836 10/11/2019 12838 4,01 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2019/6820 10/11/2019 12860 12,39 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2019/6871 10/11/2019 12994 20,78 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2019/6652 08/11/2019 12415 22,77 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2019/6687 08/11/2019 12541 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2019/6758 10/11/2019 12681 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2019/6800 10/11/2019 12792 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2019/6912 10/11/2019 13183 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2019/6857 10/11/2019 13012 40,11 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2019/6630 08/11/2019 12432 49,38 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 
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40 F/2019/6665 08/11/2019 12560 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2019/6744 10/11/2019 12700 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2019/6782 10/11/2019 12811 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2019/6892 10/11/2019 13202 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 Total    458,40   

MULTIAP. F/2019/6979 14/11/2019 S 2019/S/328 6,22 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAP. F/2019/6976 14/11/2019 S 2019/S/325 9,47 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAP. F/2019/6969 14/11/2019 S 2019/S/319 24,56 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAP. F/2019/6975 14/11/2019 S 2019/S/324 28,13 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAP. F/2019/6647 08/11/2019 12421 151,23 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

MULTIAP. 
TOTAL 

   219,61   

Total general    48810,56   

 
Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de document Import total Tercer Nom 

10 F/2019/7218 23/11/2019 B 77 13.373,00 B64264641 EXPO GESTIO I 
SERVEIS DE FIRES, 
S.L. 

10 F/2019/7148 21/11/2019 234/19 37.307,46 B62226055 INFRALECT, S.L. 

10 Total    50.680,46   

Total general    50.680,46   

 
Factures superiors a 50.001€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de document Import total Tercer Nom 

       

Total general    0   
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Resum facturació 
 

Imports Recompte

FACTURES < 10.000€ Total general 46.810,56 153

FACTURES ENTRE 10.001€ I 50.000€ Total general 50.680,46 2

FACTURES > 51.001€ Total general 0,00 0

97.491,02 155  
 
Relació de pagaments a justificar 
 

Exp. Cognoms i 
nom o raó 
social o 

text 
explicatiu 

Nº Relació Núm. 
Operació 

Import 
relació Data relació 

 PJU 
POLICIA 

R220190017537 PJU-
22019/24824 

2.977,52€ 
 21/11/2019 
TOTAL  97.491,02€ 

 
SEGON: Comptabilitzar la relació de factures número 2019/38 
 
TERCER: Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament de dites 
despeses. 
 
PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu interposar 
els següents recursos: 

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

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

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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Precs i preguntes  
 
“-.”. 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:45 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
 
Olga Arnau Sanabra                          Isidre Martí Sardà 


