
 

 

 

              Secretaria General 

 

Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 38/2020/eJGL 
 
 
NÚM.:  38 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  17 de novembre de 2020 
HORA:  09:30 
DOCUMENT:                   Acta 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, a la VIDEOCONFERÈNCIA MITJANÇANT SISTEMA TEAMS 
en: 1ªconvocatòria. Presideix la sessió la Sra. Olga Arnau Sanabra, que comença a 
les 09:30 h 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sra. Adelaida Moya Taules   ERC  
Sra. Marta Jofra Sora    CUP  
Sr. Enric Garriga Ubia   CUP 
Sra. M Blanca Alba Pujol   JxC  
Sr. Antoni Palacios Asensio   JxC 
Sr. Francesc Xavier Serra Albet       ERC 
Sr. Jordi Medina Alsina  ERC 
 
Sr. Isidre Marti Sarda                                                        
Secretari General  
 
Sr. Cesar Rodriguez Sola                                                            
Interventor Municipal 
 
 
Assisteix a la mateixa reunió, el Sr. Adrià Guevara Figueras (Regidor ERC) i la 
Sra. Conxi Martinez i Sánchez (Regidora ERC), d’acord amb l’art. 113 de ROF. 
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ORDRE DEL DIA 
 
 
0.Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs. 
Número 37/2020/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 37 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2020. 
 
 
1. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 33/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER METAL·LÚRGIA, EL DIA 17 D’OCTUBRE DE 
2019 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 121/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AMB LA MOTO AL CARRER JONCAR AMB CARRER DE LES 
ONES, AL RELLISCAR A LA CALÇADA, EL DIA 2 DE FEBRER DE 2017 
 
3. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 46/2020/eCONT. 
 
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIÓ DE 
MANTENIMENT INTEGRAL I DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ 
 
4. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 92/2020/eCONT. 
 
DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ PER AL SERVEI DE DEFENSA JURÍDICA 
DAVANT JUTJATS I TRIBUNALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
DELS ENS DEL SECTOR PÚBLIC (PRGANISMES AUTÒNOMS DEPENDENTS, 
EPELs I SOCIETATS ANÒNIMES MUNICIPALS I ENS ADSCRITS) 
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5. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 186/2020/eCONT. 
 
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DELS LOTS 1, 3 I 4 DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL EPI COM A ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
CONTRA LA COVID-19, PER AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS 
 
 
6. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 214/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT DE 
COMBUSTIBLE PER ALS VEHICLES DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ  (Núm. exp. 002/2018-CONT) 
 
 
7. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 282/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE 
PREVENCIÓ I VIGILÀNCIA DE LA SALUT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
 
8. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 331/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DEL PERSONAL 
D’ESCENOTÈCNIA DELS EQUIPAMENTS ESCÈNICS MUNICIPALS, TEATRE 
PRINCIPAL I AUDITORI EDUARD TOLDRÀ, DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
9. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 336/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DEFENSA JURÍDICA 
DAVANT JUTJATS I TRIBUNALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
DELS ENS DEL SECTOR PÚBLIC 
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10. Intervenció. 
Número: 108/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
 

11. Recursos Humans. 
Número: 284/2020/eRH. 
 
APROVAR LA MODIFICACIO DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES 
REGULADORES DEL CONURS OPOSICIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE GRAU 
MITJÀ (XARXES SOCIALS CORPORATIVES) 
 
12. Recursos Humans. 
Número: 504/2020/eRH. 
 
MODIFICAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONURS OPOSICIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ 
(PROTECCIÓ CIVIL), APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 19 DE MAIG 
DE 2002. 
 

13. Recursos Humans. 
Número: 554/2020/eRH. 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECIÍFIQUES 
REGULADORES DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE DE SIS PLACES DE 
TREBALLADOR/A SOCIAL 
 

14. Promoció Ciutat. 
Número: 14/2020/eDES. 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS PER LA VENDA EN EL 
MERCAT D'ARTESANIA DE NADAL I REIS 2020-2021 A VILANOVA I LA GELTRÚ  
 
 
15. Participació. 
Número: 513/2019/eSUB. 
 
APROVAR EL PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA L’ANY 2019 A L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MOLÍ DE VENT 
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16. Cultura. 
Número: 511/2020/eAJT. 

ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LES 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE LA PROGRAMACIÓ PROFESSIONAL 
ESTABLE DE DETERMINATS EQUIPAMENTS ESCÈNICS I MUSICALS DE 
L'OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL 
 
17. Cultura. 
Número: 512/2020/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D’AJUTS PER A 
PROGRAMACIONS ESTABLES D’ACTIVITATS CULTURALS DE CARÀCTER 
PROFESSIONAL EN L’ÀMBIT DE LES ARTS VISUALS DE L'OFICINA DE SUPORT A 
LA INICIATIVA CULTURAL 

18. Urbanisme i Planejament. 
Número: 4/2020/eURB. 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DEL PLA 
PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL 2.16, MASIA DEL NOTARI, DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 

19. Llicències i Disciplina. 
Número: 192/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PER A REFORMAR I AMPLAIR 
L’HABITATGE UNIFAMILAIR ENTRE MITGERES DE PB+1PP, EN UN HABITATGE DE 
PB+2PP+PCOB al C. Sant Magi, 8 (Exp. 192/2020/eOBR) 
 
20. Llicències i Disciplina. 
Número: 399/2020/eOBR. 

APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER NID DE 
PECHEUR, SLU, PER A MODIFICAR EL PROJECTE PER A CONSTRUIR UN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+EPP+PSCOB, AMB 3 HABITATGES I 1 
LOCAL (EXP. 395/2018-OBR), CONSISTENT EN REDUIR LA SUPERFÍCIE 
CONSTRUIDA EN 47,21 M2, AL PG. MARITIM, 67 
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21. Llicències i Disciplina. 
Número: 671/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PER A REFORMAR I AMPLIAR 
UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I ENDERROCAR EL TRASTER SEGONS LA 
LLICÈNCIA 1183/2018-OBR CONCEDIDA I QUE NO ES VAN REALITZAR LES 
OBRES AL C. CASTANYERS, 2 
 
22. Llicències i Disciplina. 
Número: 777/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
MAGLOAL INVERSIONS, SL, PER A FER LES OBRES DE REFORMA PER AL CANVÍ 
D’ÚS DEL LOCAL A HABITATGE AL C. ANCORA, 16 BX 01 
 
23. Llicències i Disciplina. 
Número: 943/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
CONSTRUCAST PROKECTES INTERNACIONAL, SL, PER A REHABILITAR 
L’EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+3PP I BADALOT D’ESCALA, 
AMB 5 HABITATGES A LES PLANTES PIS I UN LOCAL A LA PLANTA BAIXA AL PG. 
DEL CARME, 22 
 

24. Habitatge. 
Número: 646/2020/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PEL COFINAÇAMENT 
DE LA INSPECCIÓ D’HABITATGES BUITS PER DESTINAR A LLOGUER SOCIAL 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
0. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs.  
Número: 37/2020/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 37 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2020. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària 37 de la Junta de Govern Local del dia 10 de 
novembre de 2020. 
 
1. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 33/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER METAL·LÚRGIA, EL DIA 17 D’OCTUBRE DE 
2019 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
    
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 8774957 C, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 121/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AMB LA MOTO AL CARRER JONCAR AMB CARRER DE  
LES ONES, AL RELLISCAR A LA CALÇADA, EL DIA 2 DE FEBRER DE 2017 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI 38242515 R, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
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 
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sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
   
 
3. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 46/2020/eCONT. 
 
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE  DE SERVEIS DE GESTIÓ DE 
MANTENIMENT INTEGRAL I DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I  
LA GELTRÚ 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
  

ACORD 
  
PRIMER. ADJUDICAR a INSTALACIONES REQUEJO, SL, amb NIF B60206703, el 
contracte  del serveis de manteniment serveis de gestió de manteniment integral i de 
millora de l’eficiència de les instal·lacions esportives municipals de Vilanova i la Geltrú, 
per un període d’1 any, prorrogable 1 any més, i per un import  anual corresponent al 
manteniment bàsic i resta d’obligacions de l’adjudicatari de 157.904,48,- €, mes 
33.159,94 corresponen al 21% d’IVA, que fa un total de 191.064,43- (CENT NORANTA-
UN MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS D’EURO).  
Manteniment correctiu. S’estima en un pressupost màxim anual de 156.825,10€ + 
32.933,27 €  (21% IVA) = 189.758,37 € 
 
El pressupost base de licitació corresponent al manteniment correctiu és un pressupost 
limitatiu, en el qual l’empresari s’obliga a executar el servei correctiu per un preu unitari 
determinat a la clàusula 1.3 del PCAP, i aplicant els descomptes ofertats sobre el 
material, sense que el nombre total de prestacions incloses en l’objecte del contracte 
estigui definit amb exactitud per estar subordinades les mateixes a les necessitats de 
l’Administració. 
 
SEGON.  L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida 33.3420.2279900 Gestió d’instal·lacions esportives  del 
pressupost vigent. Es preveu que comenci que el contracte comenci el mes de 
desembre de 2020. 
  
La despesa prevista pel 2020 corresponent al manteniment bàsic serà de 15.922,04€. 
La despesa prevista pel 2020 corresponent al manteniment correctiu s’estima en un 
pressupost màxim de 6.000€. 
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La despesa prevista pel 2021 corresponent al manteniment bàsic serà de 175.142,39€. 
La despesa prevista pel 2021 corresponent al manteniment correctiu s’estima en un 
pressupost màxim de 183.758,37€.  
 
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. 
 
TERCER. NOTIFICAR l’adjudicació a totes les empreses licitadores  i assenyalar que 
d’acord amb allò establert a l’art. 153.3 de la LCS, la formalització del mateix no es pot 
efectuar abans que transcorrin 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de 
l’adjudicació als licitadors, que és el termini per a que puguin presentar recurs especial 
en matèria de contractació. 
 
QUART.  PUBLICAR l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant, al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
CINQUÈ. NOMENAR responsables del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 2.19) 
del Plec de Clàusules administratives particulars, el Cap de la Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SISÈ. APROVAR la minuta del contracte que s’adjunta com a annex. 
 
SETÈ. FACULTAR a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
VUITÈ.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents 
recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15 
dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  de la Llei 9/2017 
de contractes del sector públic  - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar 
del dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant. 
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Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius  de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat amb 
els arts 8 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
   
4. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 92/2020/eCONT. 
 
DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ PER AL SERVEI DE DEFENSA JURÍDICA 
DAVANT JUTJATS I TRIBUNALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
DELS ENS DEL SECTOR PÚBLIC (PRGANISMES AUTÒNOMS DEPENDENTS,  
EPELs I SOCIETATS ANÒNIMES MUNICIPALS I ENS ADSCRITS) 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. EXCLOURE a les empreses DELOITTE LEGAL,S.L.P., UTE 
PORTA&ALCARAZ ADVOCATS, ENTRENA JURÍDICO, S.L.P. i ARC, DESPATX 
D'ADVOCATS I CONSULTORS, SLP. perquè no acompleixen amb els requisits de 
solvència exigits en el Plec de clàusules administratives particulars. 
 
SEGON. DECLARAR deserta la licitació per a del servei de defensa jurídica davant 
Jutjats i Tribunals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i dels ens del sector públic 
(organismes autònoms dependents, EPELs i Societats Anònimes Municipals i ens 
adscrits). 
 
TERCER.  DEIXAR sense efecte l’autorització de despesa amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries 07.9203.2279900 Defensa Jurídica i 07.9203.2279901Defensa Jurídica 
Urbanisme del pressupost de 2020, efectuada en les operacions comptables A-
22020/9807, A-220209/69 i A-220209/70 per les quantitats de 28.798,00 i 14.399,00€, 
respectivament. 
 
QUART. NOTIFICAR el present acord a les empreses licitadores. 
 
CINQUÈ. PUBLICAR el present acord al Perfil del Contractant. 
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SISÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents 
recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15 
dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2 de la Llei 9/2017 
de contractes del sector públic - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar 
del dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat amb els arts 
8 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s’estimi 
pertinent. 
  
   
5. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 186/2020/eCONT. 
 
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DELS LOTS 1, 3 I 4 DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL EPI COM A ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
CONTRA LA COVID-19, PER AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I  
LA GELTRÚ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. Adjudicar a els lots 1, 3 i 4 , del  contracte  del subministrament de material 
Epi com a elements de protecció contra la Covid-19, per al personal  de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i els seus Organismes Autònoms, per un període de 2 mesos, a 
comptar .des de l’inici de la prestació del subministrament i en tot cas finalitzarà quan 
s’esgoti l’import màxim  per cada lot, improrrogables, de la següent manera: 
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- Lot 1 (mascaretes FFP2): empresa OMFE, S.A., amb NIF A79144317, per un 
import de 2.220,00€ més el 21% d’IVA, que fan un total de 2.686,20€. 

- Lot 3 (guants de nitril): empresa PRODUCTES INDUSTRIALS DE 
SANEJAMENT I MANTENIMENT, S.L., amb NIF B61134607, per un import de 
4.250,00€ més el 21% d’IVA, que fan un total de 5.142,50€. 

- Lot 4 (gel hidroalcohòlic): empresa BERKI-CLEAN S.L.U, amb NIF B23554553, 
per un import de 2.727,5€ més el 21% d’IVA, que fan un total de 3.300,28€. 
L’import total pels 3 lots serà de 11.128,98€. 

 
SEGON.  L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest subministrament es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació 02.2313.2260000 (Emergència social) del pressupost 
vigent. 
 
TERCER. NOTIFICAR l’adjudicació a les empreses licitadores i publicar-la al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART. NOMENAR responsables del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 2.17) 
del Plec de Clàusules administratives particulars, la Cap de Servei de Serveis Generals. 
 
CINQUÈ. APROVAR la minuta del contracte que s’adjunta com a annex 
 
SISÈ.  PEU DE RECURS 
 

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

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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6. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 214/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT DE 
COMBUSTIBLE PER ALS VEHICLES DE  L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA  
GELTRÚ (Núm. exp. 002/2018-CONT) 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. PRORROGAR el contracte de subministrament de combustible per als 
vehicles de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  amb RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, 
S.A.U., amb NIF A25009192, per un any més,  per un import anual  
 
64.965,25 €, més 13.642,70€, corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de 78.607,95€ 
(SETANTA-VUIT MIL SIS-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS 
D’EURO), quantitat que inclou totes les despeses necessàries i impostos, subjecte al 
consum anual que es generi i tenint en compte els descomptes per litre següents segons 
el preu de mercat i la seva oferta econòmica:  
 
 
 

Producte Descompte percentual 

Benzina  sense plom 95 
octans 

8,01% 

Benzina  sense plom 98 
octans 

8,01% 

Gasoil A 8,01% 

Nou Gasoil A/ óptima 8,01% 

Oli 8,01% 

Nous productes  
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SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest subministrament, 
per a l’any 2020,  es contraurà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del 
pressupost vigent  següents: 
 

Servei Aplicació 

Import 
(IVA 
inclòs) 

Recursos Humans 2020 04 9202 2130000 4,17 €  

Cultura 2020 31 3300 2219900 41,67 €  

Urbanisme i Habitatge 2020 40 1500 2140000 58,33 €  

Medi Ambient 2020 42 1700 2140000 158,33 €  

Unitat de Serveis Municipal 
USM 

2020 52 1530 22103 3.404,83 
€  

Seguretat i Protecció 
Ciutadana 

2020 05 1320 2040000 2.791,67 
€  

Esports 2020 33 3420 2120000 91,66 €  

  6.550,66 
€  

 
La part corresponent al pressupost de 2021, es distribueix en aquestes aplicacions 
pressupostàries: 
 

Servei Aplicació 

Import 
(IVA 
inclòs) 

Recursos Humans 04 9202 2130000 45,83 €  

Cultura 31 3300 2219900 458,33 €  

Urbanisme i Habitatge 40 1500 2140000 641,67 €  

Medi Ambient 42 1700 2140000 1.741,67 €  

Unitat de Serveis Municipal 
USM 

52 1530 22103 37.453,12 
€  
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Seguretat i Protecció 
Ciutadana 

05 1320 2040000 30.708,33 
€  

Esports 33 3420 2120000 1.008,34 €  

  72.057,29 
€  

 
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 l’adjudicació a RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS,  S.A.U., i 
publicar-la al Perfil del Contractant i 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. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15 
dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  de la Llei 9/2017 
de contractes del sector públic  - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar 
del dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius  de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat amb 
els arts 8 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
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7. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 282/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE 
PREVENCIÓ I VIGILÀNCIA DE LA SALUT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA  
GELTRÚ 
   
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert, i els plecs de prescripcions  tècniques i de 
clàusules administratives particulars, respectivament documents electrònics amb 
número de validació 13067432330302023053 i 13067433006733502315, per a la 
contractació dels serveis de prevenció i vigilància de la salut  de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.  
 
SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert   d’acord amb els articles 145, 146, 
156 a 158 i concordants la LCSP,  per un període d’1 any, prorrogable 3 anys més per 
períodes anuals, amb un pressupost base  de licitació anual de 33.635,00 € més 
1.365,00 € corresponent al 21% d’IVA de la prestació 1, Gestió i prestació del servei, 
que fan un total de 35.000,00 € (TRENTA-CINC MIL EUROS). 
 
El pressupost base de licitació s’ha calculat atenent als diferents prestacions que 
conformen l’objecte del contracte de la manera següent: 
 
1) Prestació 1: Gestió i prestació del servei de vigilància de la salut en base al que 

estableix el RD 39/1997, i en particular els articles 19, 20 i 37: 
 6.500,00 € + 1.365,00 € (21% d’IVA) = 7.865,00 € 

Es considera que el concepte de gestió no varia entre una franja de entre ± 8 % de 
965 treballadors i treballadores. 

 
2) Prestació 2: Reconeixements mèdics específics (exempts d’IVA), preus unitaris: 

 

2.1) reconeixement mèdic (inclou analítica bàsica): 50 € per reconeixement fins 
un màxim de 24.135,00 €/any. 
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2.2) analítiques i determinacions especials i específiques (proves biològiques, 
vacunacions, plaques) associades a determinats reconeixements en funció 
de les avaluacions de riscos i d’altres documents preventius, així com dels 
protocols mèdics que siguin d’aplicació. La realització d’aquestes proves 
tindrà un cost addicional al corresponent al reconeixement mèdic a que es 
refereix el concepte 2.1) 

 
 

Fins un màxim de 3.000 €/any. 
 

PROVA IMPORT 
UNITARI 

Àcid hipúric en 
orina 

9 € 

Àcid metilhipúric 
en orina 

14 € 

Àcid mandèlic en 
orina 

17 € 

Acetona en orina 14 € 

Fenols en orina 11 € 

Cobalt en orina 15 € 

Plom en sang 12 € 

Zinc-protoporfirina 
erotrocitaria 

10 € 

Fosfatases 
alcalines 

1 € 

Alcohol metílic en 
orina 

19 € 

Vacuna 
antitetànica 

17 € 

Anticossos HA 13 € 

Antocossos HBsAc 14 € 

Vacuna HB 22 € 

Vacuna HA 25 € 

Plaques (protocol 
amiant) 

40 € 
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2.3) Elaboració d’informe de vulnerabilitat en situacions d’excepcionalitat a causa 
de epidèmies, pandèmies i similars. Import unitari 30 € 
 

El pagament es realitzarà contra presentació de factura pels preus unitaris que resultin 
del preu del contracte. 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació 04.9202.2270601 del pressupost 2021, i, a les diferents 
aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada 
del contracte.  
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 
 
CINQUÈ.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents 
recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15 
dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  de la Llei 9/2017 
de contractes del sector públic  - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar 
del dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius  de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat amb 
els arts 8 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
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8. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 331/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DEL PERSONAL 
D’ESCENOTÈCNIA DELS EQUIPAMENTS ESCÈNICS MUNICIPALS, TEATRE 
PRINCIPAL I AUDITORI EDUARD TOLDRÀ, DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
 

ACORD 
 
 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert, i els plecs de prescripcions  tècniques i de 
clàusules administratives particulars, respectivament documents electrònics amb 
número de validació 13067433112142655552 i 13067433017405744172, per a la 
contractació de serveis del personal d’escenotècnia dels equipaments escènics 
municipals, Teatre Principal i Auditori Eduard Toldrà, de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert  d’acord amb els articles 145, 146, 
156 a 158 i concordants la LCSP,  per un període d’1 any, prorrogable 1 any més, amb 
un pressupost base de licitació anual de 111.380,00 €, més 23.389,80 €,   que correspon 
al 21 d’IVA, que fan un total  de 134.769,80€ (CENT TRENTA-QUATRE MIL SET-
CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS D’EURO). 
 
El preu efectivament abonat al contractista variarà en funció del nombre de serveis 
finalment sol·licitats. Per aquest motiu, el preu final anual facturat podrà ser inferior al 
pressupost d’adjudicació, en funció dels serveis realment efectuats. La programació 
restarà condicionada als pressupostos que s’aprovin a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú per cada exercici.  És per això que s’estableixen uns imports màxims a liquidar 
per a cada servei, marcant els honoraris per jornada de treball o “bolo”, segons els 
següents preus unitaris: 
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Serveis Import 
Jornada com a tècnic 
responsable 

280€ + IVA 

Jornada de programació 250€ + IVA 
Jornada espectacle escolar 200€ + IVA 
Actes tipus conferència 200€ + IVA 
Activitats de lloguer 250€ + IVA 
Projecció / Cinema 180€ + IVA 
Assajos 130€ + IVA 
Personal càrrega i 
descàrrega 

180€ + IVA 

 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació 31.3340.2260901 Suport a la creació del pressupost 2021, i, a 
les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a 
la durada del contracte.  
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents 
recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15 
dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  de la Llei 9/2017 
de contractes del sector públic  - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar 
del dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant. 
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Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius  de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat amb 
els arts 8 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
    
9. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 336/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DEFENSA JURÍDICA 
DAVANT JUTJATS I TRIBUNALS DE L’AJUNTAMENT  DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
DELS ENS DEL SECTOR PÚBLIC 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
 
PRIMER.APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert, i el plec de clàusules administratives 
particulars (document electrònic amb número de validació 13067432637671711730) i 
de prescripcions tècniques particulars (document electrònic amb número de validació 
13067432475111130164) per a la contractació del servei de defensa jurídica davant 
Jutjats i Tribunals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert d’acord amb l’article 159 de la 
LCSP, per un període de 2 anys, prorrogable 2 anys més per períodes anuals, i amb un 
pressupost base de licitació de 95.200€ pels dos anys de duració del contracte, més 
19.992€ que corresponen al 21% d’IVA i que fa un total de 115.192€,  per cadascun dels 
Lots (Lot 1, 2 i 3), és a dir, un total de 285.600€, més 59.976€ que corresponen al 21% 
d’IVA i que fan un total de 345.576€ pel dos anys: 
 

- LOT 1: Jurisdicció contenciosa administrativa (excepció jurisdicció social 
i àmbits d’urbanisme, medi ambient i habitatge): 95.200€ pels dos anys de 
duració del contracte, més 19.992€ que corresponen al 21% d’IVA i que fa un total 
de 115.192€,.  
 
- LOT 2: Funció pública (jurisdicció contenciosa administrativa i social): 
95.200€ pels dos anys de duració del contracte, més 19.992€ que corresponen al 
21% d’IVA i.ue fa un total de 115.192€,   
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-LOT 3. Urbanisme, medi ambient i habitatge: 95.200€ pels dos anys de duració 
del contracte, més 19.992€ que corresponen al 21% d’IVA i que fa un total de 
115.192€.   
 

Els preus unitaris corresponents al LOT  1 i 3 (IVA exclòs) que regeixen la licitació, 
són els següents, segons la quantia reclamada en el procediment:  

1.- Fins a 6000€ reclamats .......................2.000€ 
2.-De 6000€ a 18.000€ reclamats.............3.000€ 
3.- De 18.001€ a 30.000€ reclamats.........4.000€ 
4.- De 30.000€ a 60.000€ reclamats.........5.000€ 
5.- Mes de 60.000€ reclamats ..................6.000€ 
 

En el cas que es produeixi desistiment del demandant s'aplicarà el 30% dels honoraris 
resultants si es produeix amb un antelació mínima d'una setmana a la data del judici i 
del 60% si es produeix el dia de l'acte de judici. 
 
En aquells assumptes sense quantia econòmica determinada, els honoraris seran de 
3.000€ corresponents a l’escala 3 anterior. 
 
Les notes i/o informes queden inclosos en els honoraris, no podent ser sol·licitades més 
de 3 per any de durada del contracte. 
 
Els honoraris corresponents a la segona instància seran equivalents al 50% dels quals 
resultin en la primera instància. 
 
Queden inclosos en el imports anteriors els corresponents als honoraris de Procuradors, 
que aniran a càrrec dels contractista, en els casos en els quals la intervenció del 
Procurador sigui preceptiva. En el cas que dita intervenció sigui sol·licitada pel 
contractista, no sent preceptiva, l’Ajuntament  tampoc no efectuarà cap abonament per 
dit concepte, sent de compte i càrrec del contractista. 
 
Els preus unitaris corresponents al LOT 2 (IVA exclòs) que regeixen la licitació, són 
els següents, segons la quantia reclamada en el procediment: 
 

1.- Fins a 6000€ reclamats ......................  1.500€ 
2.- De 6000€ a 18.000€ reclamats.............2.500€ 
3.- De 18.001€ a 30.000€ reclamats......... 3.500€ 
4.- De 30.000€ a 60.000€ reclamats ........ 4.500€ 
5.- Mes de 60.000€ reclamats ...................5.500€ 

 
En el cas que es produeixi desistiment del demandant s'aplicarà el 30% dels honoraris 
resultants si es produeix amb un antelació mínima d'una setmana a la data del judici i 
del 60% si es produeix el dia de l'acte de judici. 
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En aquells assumptes sense quantia econòmica determinada, els honoraris seran de 
2.500 € corresponents a l’escala 3 anterior. 
 
Les notes i/o informes queden inclosos en els honoraris, no podent ser sol·licitades més 
de 3 per any de durada del contracte. 
 
- Segons la quantia reclamada en el procediment, per tots els conceptes: 
 
Extensió d'efectes: La primera sentència segons l'escala; la resta la quantitat de 
350,00€. 
 
En el cas que es produeixi desistiment del demandant s'aplicarà el 30% dels honoraris 
resultants si es produeix amb un antelació mínima d'una setmana a la data del judici i 
del 60% si es produeix el dia de l'acte de judici. 
 
Les notes i/o informes s'abonaran a raó de 500,00 €, exclòs IVA, cadascuna d'elles, 
aplicant-se a aquesta quantitat el percentatge de baixa que sigui ofert. 
 
Els honoraris corresponents a la segona instància seran equivalent al 50% dels quals 
resultin en la primera instància i es multiplicarà pel coeficient d’1’20 si es favorable. 
 
Queden inclosos en el imports anteriors els corresponents als honoraris de Procuradors, 
els quals  aniran a càrrec dels contractista, en els casos en els quals la intervenció del 
Procurador sigui preceptiva. En el cas que dita intervenció sigui sol·licitada pel 
contractista, no sent preceptiva, l’Ajuntament  tampoc no efectuarà cap abonament per 
dit concepte, sent de compte i càrrec del contractista. 
 
TERCER. En atenció a la previsió d’inici del contracte el mes de gener de 2021, les 
obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a les aplicacions  
pressupostàries continuadores de les vigents del pressupost de 2021 07.9203.2279900 
Defensa Jurídica i 07.9203.2279901 Defensa Jurídica Urbanisme del Pressupost de la 
Corporació per a l'exercici 2021, havent-se de comprometre crèdit pels imports que 
resultin de l'adjudicació que s'efectuï de la següent manera: 
 

- En relació a la previsió de despesa per l’exercici 2021, és a dir, 142.800€,  més 
29.988 que corresponen al 21% d’IVA, que fan un total de 172.788€ pel total dels 
lots: 
 

a) 47.600€,  més 9.996€ d’IVA, total 57.596€,  a la partida 07.9203.2279901 
Defensa Jurídica Urbanisme. 

b) 95.200€,  més 19.992€ d’IVA, total 115.192€,  a la partida 07.9203.2279900 
Defensa Jurídica. 
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- En relació a la previsió de despesa per l’exercici 2022, és a dir, 142.800€,  més 

29.988 que corresponen al 21% d’IVA, que fan un total de 172.788€ pel total dels 
lots: 

a) 47.600€,  més 9.996€ d’IVA, total 57.596€,  a la partida 07.9203.2279901 
Defensa Jurídica Urbanisme. 

b) 95.200€,  més 19.992€ d’IVA, total 115.192€,  a la partida 07.9203.2279900 
Defensa Jurídica. 

 
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. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents 
recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15 
dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  de la Llei 9/2017 
de contractes del sector públic  - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar 
del dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius  de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat amb 
els arts 8 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
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10. Intervenció.  
Número: 108/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE  
GOVERN LOCAL 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

ACORD 
 
PRIMER: Aprovar la relació de factures número F/2020/29. 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001 i 50.000 € 
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Factures superiors a 50.001€ 
 

 
Resum total facturació 
 

 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2020/29.  
 
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. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
    
 
11. Recursos Humans.  
Número: 284/2020/eRH. 
 
APROVAR LA MODIFICACIO DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES 
REGULADORES DEL CONURS OPOSICIÓ  D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE GRAU 
MITJÀ (XARXES SOCIALS CORPORATIVES) 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
  

ACORD 
   
PRIMER.-  Aprovar la modificació de la convocatòria i les bases reguladores 
especifiques del concurs oposició, d’una plaça de Tècnic/a de grau Mitjà (Xarxes Socials 
Corporatives), funcionari/ària de carrera, de l’escala de l’administració especial, sots 
escala tècnica, aprovada per la Junta de Govern Local de 5 de maig de 2020, que 
quedaran redactades en les BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA 
DE PROVES SELECTIVES PER A LA SELECCIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-
OPOSICIÓ LLIURE D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ (Xarxes socials corporatives), 
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA. 

 
SEGON.  PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB i al 
web municipal. 
 
TERCER.- Viabilitat econòmica: les despeses de sou i seguretat social de la plaça de 
Tècnic/a de grau Mitjà (Xarxes socials Corporatives) estan consignades a les partides 
pressupostàries 04.9202.12002 Oferta Pública Ocupació i 04.9202.160003 Seguretat 
social Oferta Pública,  del Pressupost Municipal vigent. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
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procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els 
següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva 
notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 
29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què rebí la seva notificació, si 
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del 
dia següent a la què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
  
   
12. Recursos Humans.  
Número: 504/2020/eRH. 
 
MODIFICAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONURS OPOSICIÓ  D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ 
(PROTECCIÓ CIVIL), APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 19 DE 
MAIG DE 2002. 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. APROVAR la modificació de la convocatòria i les bases reguladores 
especifiques del concurs oposició, d’una plaça de Tècnic/a de grau Mitjà (Protecció 
Civil), funcionari/ària de carrera, de l’escala de l’administració especial, sots escala 
tècnica, aprovada per la Junta de Govern Local de 19 de maig de 2020, que quedaran 
redactades en les BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE PROVES 
SELECTIVES PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE 
GRAU MITJÀ, E SUBESCALA TÈCNICA. 
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SEGON. TORNAR a publicar aquesta convocatòria i les bases reguladores al DOGC, 
al BOPB i  al web municipal, i obrir un nou termini de presentació de sol·licituds. 
 
TERCER.- Notificar aquesta modificació de les Bases al Sr. Ricard Coromines Net i  
totes les persones interessades en el concurs oposició i als representants sindicals. 
 
QUART. Viabilitat econòmica: Les despeses de sou i seguretat social de la plaça de 
Tècnic/a de grau Mitjà (Protecció Civil) està  consignades a les partides pressupostàries 
05.1300.12000 sous i salaris de Seguretat i Protecció Ciutadana i  
05.13000.16000 Seguretat social de Seguretat i Protecció Ciutadana, del Pressupost  
Municipal vigent. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els 
següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva 
notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 
29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què rebí la seva notificació, si 
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del 
dia següent a la què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
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13. Recursos Humans.  
Número: 554/2020/eRH. 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECIÍFIQUES 
REGULADORES DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE DE SIS PLACES DE 
TREBALLADOR/A SOCIAL 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
  

ACORD 
   
PRIMER. APROVAR la modificació de les bases específiques reguladores del concurs 
oposició, de lliure concurrència,  per cobrir 6 places de funcionari de carrera de 
Treballador/a Social,  aprovada per la Junta de Govern Local de 16 de juny de 2020, 
que quedaran redactades en les  BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA 
CONVOCATÒRIA DE PROVES  SELECTIVES PER A LA SELECCIÓ MITJANÇANT EL 
SISTEMA DE CONCURSOPOSICIÓ LLIURE DE 6 PLACES DE TREBALLADOR/A SOCIAL, 
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA. 

 
SEGON.  PUBLICAR la convocatòria i les bases específiques al DOGC, al BOPB i al 
web municipal. 
 
TERCER. Viabilitat econòmica: Les despeses de sou i seguretat social de 4 places de 
Treballador/a Social,  estan consignades a les partides pressupostàries de sous i salaris 
i seguretat social de Serveis Socials (35231012000 i 35231016000) i 2 de les places a 
les partides pressupostàries 04.9202.12002 Oferta Pública Ocupació i 04.9202.160003 
Seguretat social Oferta Pública,  del Pressupost Municipal vigent. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la 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. 
  
   
14. Promoció Ciutat.  
Número: 14/2020/eDES. 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS PER LA VENDA EN EL  
MERCAT D'ARTESANIA DE NADAL I REIS 2020-2021 A VILANOVA I LA GELTRÚ  
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
  
PRIMER. APROVAR l’adjudicació de les autoritzacions per la venda en el Mercat 
d’Artesania de Nadal i Reis 2020-2021 als sol·licitats següents:  
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SEGON. NOTIFICAR aquest acord als interessats 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Recurs de reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la 
seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
 
15. Participació.  
Número: 513/2019/eSUB. 
 
 
APROVAR EL PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA L’ANY 2019 A L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MOLÍ DE VENT 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
  

ACORD 
 
 

PRIMER. INCOAR procediment de reintegrament de la subvenció atorgada a 
l’associació de veïns del Molí de Vent amb CIF G5903079-1, essent la quantitat a 
retornar a aquest Ajuntament de 2.826,54€, més els interessos de demora que 
procedeixin. 
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SEGON. COMPENSAR l’import no justificat de la subvenció 2019 (2.826,54€) amb 
l’import pendent de pagament a l’entitat essent així el reintegrament final per import de 
1.111,86€,  
 
TERCER. REVOCAR la resta de subvenció inicialment concedida.  
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats perquè en un termini de 15 dies, 
a comptar a partir del dia següent a la notificació de la present, pugui presentar 
al·legacions o els documents que consideri oportuns.  
 
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. 
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16. Cultura.  
Número: 511/2020/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LES 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE LA PROGRAMACIÓ PROFESSIONAL 
ESTABLE DE DETERMINATS EQUIPAMENTS ESCÈNICS I MUSICALS DE  
L'OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

 
ACORD 

   
PRIMER.  ACCEPTAR la concessió de l’ajut econòmic de 15.000,00 euros (quinze mil 
euros) de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, 
corresponent al recurs amb codi BDNS 513566, “Activitats complementàries de la 
programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals” 
CLT058 per a l’exercici 2020. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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17. Cultura.  
Número: 512/2020/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D’AJUTS PER A 
PROGRAMACIONS ESTABLES D’ACTIVITATS CULTURALS DE CARÀCTER 
PROFESSIONAL EN L’ÀMBIT DE LES ARTS VISUALS DE L'OFICINA DE SUPORT A  
LA INICIATIVA CULTURAL 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

ACORD 
   
PRIMER. ACCEPTAR la concessió de l’ajut econòmic de 14.578,00 euros (catorze mil 
cinc-cents setanta-vuit euros) de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la 
Generalitat de Catalunya, corresponent al recurs amb codi BDNS 513502, 
“Programacions estables d'activitats culturals de carácter professional en l'àmbit de les 
arts visuals” CLT055 per a l’exercici 2020. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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18. Urbanisme i Planejament.  
Número: 4/2020/eURB. 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DEL PLA 
PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL 2.16, MASIA DEL NOTARI, DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR definitivament el compte de liquidació definitiva del Polígon 
d’Actuació únic del Pla parcial urbanístic del sector industrial 2.16 Masia del Notari, de 
Vilanova i la Geltrú, presentat per la Junta de Compensació del Pla parcial 2.16 Masia 
del Notari, incorporat a l’expedient, amb un import definitiu de 7.879.565,76€ (SET 
MILIONS VUIT-CENTS SETANTA-NOU MIL CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS, 
AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (IVA exclòs). D’aquesta quantitat, l’import definitiu de les 
despeses per obra d’urbanització és de 6.680.170,21€ (SIS MILIONS SIS-CENTS 
VUITANTA MIL CENT SETANTA EUROS, AMB VINT-I-UN CÈNTIMS), IVA exclòs; 
l’import definitiu de les despeses de gestió és de 632.007,47€ (SIS-CENTS 
TRENTADOS MIL SET EUROS, AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS), IVA exclòs; i 
l’import definitiu corresponent a les indemnitzacions és de 567.388,08€ (CINC-CENTS 
SEIXANTA-SET MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS, AMB VUIT CÈNTIMS).  
Tot això de conformitat amb l’informe tècnic favorable que s’integra a l’expedient. 
 
SEGON. DETERMINAR que, a la vista de l’informe tècnic favorable incorporat a 
l’expedient, així com en compliment del que preveu l’article 162 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol), i als efectes previstos a 
l’article 195 d’aquest mateix Reglament, relatiu a la dissolució de les entitats 
urbanístiques col·laboradores, una vegada aprovat definitivament el referit compte de 
liquidació definitiva es procedirà posteriorment a l’acord municipal d’aprovació de la 
dissolució d’aquesta Junta de Compensació, així com dins el mateix acord de dissolució, 
a l’acceptació de la sol·licitud de la Junta de innecessarietat de la seva transformació en 
Junta de Conservació, en els termes exposats a l’informe tècnic abans ressenyat i 
incorporat a l’expedient. 
 
TERCER.  PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona, 
en l’e-Tauler de la Corporació i en la web municipal. 
 
QUART. NOTIFICAR el present acord al Sr. Eduard Lluzar López de Briñas, en qualitat 
de Secretari de la Junta de Compensació del Pla parcial 2.16 Masia del Notari, així com 
a tots els interessats en l’expedient. 
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CINQUÈ.- 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. 
  
   
19. Llicències i Disciplina.  
Número: 192/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER A  
REFORMAR I AMPLAIR L’HABITATGE UNIFAMILAIR ENTRE MITGERES DE 
PB+1PP, EN UN HABITATGE DE PB+2PP+PCOB al C. Sant Magi, 8 (Exp. 
192/2020/eOBR) 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per a  REFORMAR I AMPLIAR 
L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+1PP EN UN HABITATGE DE 
PB2+2PP+PCOB al C. Sant Magi, 8. (Exp.192/2020/eOBR), d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
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CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 

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

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

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

                     Edificació          26,50                  12,64            39,14 
 

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

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

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

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

3. 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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4. 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. 

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

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

6. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre  

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

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

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

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

10. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments generals 
per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la 
present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals. 
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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.  
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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. 
  
   
20. Llicències i Disciplina.  
Número: 399/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER NID DE 
PECHEUR, SLU, PER A  MODIFICAR EL PROJECTE PER A CONSTRUIR UN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+EPP+PSCOB, AMB 3 HABITATGES I 1 
LOCAL (EXP. 395/2018-OBR), CONSISTENT EN REDUIR LA SUPERFÍCIE 
CONSTRUIDA EN 47,21 M2, AL PG. MARITIM, 67  
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER.  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per NID DE PECHEUR, SLU, va 
sol·licitar llicència d’obres per a  A  MODIFICAR EL PROJECTE PER A CONSTRUIR 
UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+EPP+PSCOB, AMB 3 
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HABITATGES I 1 LOCAL (EXP. 395/2018-OBR), CONSISTENT EN REDUIR LA 
SUPERFÍCIE CONSTRUIDA EN 47,21 M2, AL PG. MARITIM, 67 (EXP. 
399/2020/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. Es mantenen les condicions particulars de la llicència concedida i que ara es 
modifica. 

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

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

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

 
SEGON.  NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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21. Llicències i Disciplina.  
Número: 671/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER MONICA 
MARTINEZ SANCHEZ, PER A  REFORMAR I AMPLIAR UN HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT I ENDERROCAR EL TRASTER SEGONS LA LLICÈNCIA 
1183/2018-OBR CONCEDIDA I QUE NO ES VAN REALITZAR LES OBRES  AL C. 
CASTANYERS, 2  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER.  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  a  reformar i ampliar un 
habitatge unifamiliar aïllat i enderrocar el traster segons la llicència 1183/2018-OBR 
concedida i que no es van realitzar les obres al C. CASTANYERS, 2 (EXP. 
671/2020/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. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar a aquest Ajuntament justificació del 
compliment de l’ordenança reguladora de la incorporació de sistemes 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, així com de l’ordenança d’estalvi d’aigua. 
Així mateix, cal aportar el full de l’arquitecte tècnic, programa de control de qualitat, 
i full del coordinador de seguretat i salut, tot visat pel corresponent Col·legi 
Professional. 

2. La llicència s’ha concedit amb el projecte bàsic, qualsevol modificació que comporti 
el posterior desenvolupament del projecte d’execució, s’haurà de presentar com a 
modificació del projecte bàsic. Igualment per poder començar les obres cal aportar 
a aquest Ajuntament còpia del projecte d’execució. 

3. Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès del 
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”. 
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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. 

1. 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: 

a. Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de 
l’apèndix 06 tècniques de la instal·lació. 

b. Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una 
empresa auto mínim, una revisió de la instal·lació cada dos anys. La 
subscripció d’aquest contra obligats per aquesta Ordenança. Com a 
mínim durant el primer any de la instal·laci titular de l’activitat haurà de 
presentar a l’Ajuntament informe del mantenimen 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. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram 
separatiu l’edificació haurà de contemplar interiorment la separació de la recollida 
d’aigües pluvials respecte de la residuals i aquests hauran de ser coincidents en la 
mateixa arqueta per a la seva connexió a la xarxa de clavegueram. 

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

9. 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. 

10. 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. 
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11. 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. 

12. 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. 

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

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 
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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. 
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9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu l’import 
de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de l’Ajuntament.  

 
 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent 
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22. Llicències i Disciplina. 
Número: 777/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
MAGLOAL INVERSIONS, SL, PER A  FER LES OBRES DE REFORMA PER AL CANVÍ 
D’ÚS DEL LOCAL A HABITATGE  AL C. ANCORA, 16 BX 01  
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  MAGLOAL INVERSIONS, SL, 
va sol·licitar llicència d’obres per a  fer les obres de reforma per al canvi d’ús del local a 
habitatge, al C. ANCORA, 16 BX 01 (Exp. 777/2020/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. 
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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. 
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5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final 
de l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la 
llicència de primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

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

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

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

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

 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
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publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
   
23. Llicències i Disciplina.  
Número: 943/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
CONSTRUCAST PROKECTES INTERNACIONAL, SL, PER A  REHABILITAR 
L’EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+3PP I BADALOT D’ESCALA, 
AMB 5 HABITATGES A LES PLANTES PIS I UN LOCAL A LA PLANTA BAIXA  aL PG. 
DEL CARME, 22  
  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  CONSTRUCAST 
PROJECTES INTERNACIONAL, SL, va sol·licitar llicència d’obres per rehabilitar l’edifici 
plurifamiliar entre mitgeres de pb+3pp i badalot d’escala, amb 5 habitatges a les plantes 
pis i un local a la planta baixa, al. PG. DEL CARME, 22 (EXP.943/2020/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. Abans de l’inici de l’obra cal aportar l’aprovació del Pla de Treball per al 
desmuntatge i la retirada de material de fibrociment per a l’obra en concret, emès 
pel Departament de Treball, Afers socials, de la Generalitat de Catalunya. A més, 
caldrà aportar el document de bones pràctiques en relació a obres i treballs per a la 
retirada de l’amiant en el municipi de Vilanova i la Geltrú. en referència a l’adequació 
de les obres d’edificació a la normativa urbanística del Pla General d’Ordenació, 
sense perjudici de la tramitació administrativa que calgui i d’allò que l’informe jurídic 
estableixi. 

2. La llicència s’ha concedit amb el projecte bàsic, qualsevol modificació que comporti 
el posterior desenvolupament del projecte d’execució, s’haurà de presentar com a 
modificació del projecte bàsic. Igualment per poder començar les obres cal aportar 
a aquest Ajuntament còpia del projecte d’execució, així com full d’assumeix de 
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l’arquitecte, de l’arquitecte tècnic i del coordinador de seguretat i salut, tot visat pel 
corresponent Col·legi Professional. Projecte de telecomunicacions i estudi de 
seguretat i salut, igualment visat. 

3. L’escala comunitària que dona accés a la coberta de l’edifici haurà de tenir un ample 
mínim d’1,00 m. 

4. En compliment del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic i Natural de 
Vilanova i la Geltrú, per al conjunt urbanístic de “Façanes de Mar”, on es troba la 
finca, les mitgeres al descobert hauran d’acabar-se com una façana més de l’edifici, 
anant com a mínim arrebossades i pintades, a més la façana ha de tenir un 
tractament unitari, no admetent-se variacions a la planta baixa per distingir diferents 
usos o activitats que distorsionin la lectura global de la façana. Els materials a 
utilitzar en les façanes dels edificis s’adaptaran a l’entorn en què aquests 
s’emplacin, de forma que en cap cas resultin discordants respecte les 
preexistències. 

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

6. Cal complir amb l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Vilanova i la 
Geltrú, l’ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú”, en aquest sentit caldrà 
aportar justificació del compliment de la mateixa. 

7. Cal complir l’”ordenança reguladora de la incorporació de sistemes 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”, i caldrà justificar les emissions de CO2 
respecte a un sistema de referència i certificar compliment de la UNE 14825:2016 
per la bomba de calor i la UNE 16147:2017 per a l’escalfament d’aigua, segons nota 
aclaridora RITE 1/2018 de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat 
Industrial de la Generalitat de Catalunya. 

8. En cas que el sector disposa de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. 

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

10. 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. 
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11. Tal com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells de 
climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels 
edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades 
arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana. 

12. Per obtenir la llicència de primera ocupació s’haurà d’aportar a aquest Ajuntament 
un certificat de la Direcció Provincial d’Inspecció de Telecomunicacions on s’acrediti 
que s’ha presentat el projecte tècnic que empara les infraestructures de 
telecomunicacions, i el Butlletí d’instal·lació o certificat final que aquestes 
instal·lacions s’ajusten al projecte tècnic. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

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

18. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb 
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i 
adequat a l'entorn. 
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19. 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. 

20. 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 
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de validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística 
de Vilanova i la Geltrú) 

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

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

 
 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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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. 
 
 
24. Habitatge.  
Número: 646/2020/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PEL COFINAÇAMENT 
DE LA INSPECCIÓ D’HABITATGES BUITS PER DESTINAR A LLOGUER SOCIAL 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
  

ACORD 
   
PRIMER: Aprovar el Conveni de cooperació entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú pel cofinaçament de la inspecció d’habitatges buits 
per destinar a lloguer social que segueix a continuació: 
 

CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PEL 
COFINAÇAMENT DE LA INSPECCIÓ D’HABITATGES BUITS PER 
DESTINAR A LLOGUER SOCIAL  
 
REUNITS 
 
D’una part, el senyor Jaume Fornt i Paradell, designat director de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya per Acord de Govern 93/2020, de 14 de juliol, i de 
conformitat amb les funcions atribuïdes a l’article 2.2 h) dels estatuts de 
l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre i l’article 7.3 e) de 
la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
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I d’una altra, la senyora Olga Arnau Sanabra, Alcaldessa del municipi de 
Vilanova i la Geltrú, en exercici de les atribucions que li confereixen l'article 
21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim local 
i l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i assistit pel 
Secretari General de la Corporació, Isidre Martí Sardà i facultats per aquest 
acte per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de noviembre de 2020. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per atorgar aquest 
conveni i, en conseqüència 
 
EXPOSEN 
 
I. L’article 7 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, 

preveu que l’Administració de la Generalitat exerceix les competències en 
matèria d’habitatge en coordinació amb les actuacions dels ens locals, i el 
respecte pel principi de subsidiarietat i la concertació. 

II. D’acord amb l’article 2 de la Llei 13/2009, del 22 de juliol, l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya té com a objectiu executar i gestionar les 
polítiques d’habitatge que són competència de la Generalitat, les quals 
s’han de desenvolupar d’acord amb els principis de cooperació i 
col·laboració amb els ens locals, i en concertació, si escau, amb altres ens 
de caràcter públic o privat.  

III. Així mateix, la disposició addicional primera de la Llei 4/2016, del 23 de 
desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones 
en risc d’exclusió residencial, estableix la col·laboració entre les 
administracions públiques de Catalunya amb la determinació de fórmules 
de cooperació i d’intercanvi d’informació  a l’efecte d’establir els marcs 
convencionals i pressupostaris pertinents per acomplir els objectius 
d’aquesta Llei. 

IV. Entre les mesures que estableix la Llei 4/2016, del 23 de desembre, es 
preveu l’expropiació forçosa d’habitatges buits amb la finalitat de dotar a 
les administracions públiques d’un parc social d’habitatges assequibles de 
lloguer per atendre les necessitats d’habitatge de les persones que es 
troben en situació d’exclusió residencial o que estan en risc de trobar-s’hi. 

V. Vilanova i la Geltrú ha estat definit com a àrea de demanda d’habitatge 
forta i acreditada, en l’annex de la Llei 4/2016, del 23 del desembre, i s’ha 
detectat un increment elevat de sol·licituds valorades per les Meses de 
Valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials. 

VI. El mes de juliol de 2020 el Consell d’Administració de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, va aprovar una partida pressupostària de 
600.000€ per dur a terme un programa d’inspeccions de 2.000 habitatges, 
per a verificar-ne la desocupació sense causa justificada i a realitzar en els 
propers sis mesos. 
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VII. En aquest context, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha demanat a 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el cofinançament de la inspecció 
d’habitatges del municipi, per tal de verificar la desocupació sense causa 
justificada, i establir les mesures més idònies per a la mobilització dels 
habitatges buits o desocupats d’aquest municipi i amb la finalitat d’obtenir 
habitatges per destinar a causes d’interès social. 

VIII. De conformitat amb l’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, les 
administracions públiques poden subscriure convenis i protocols amb 
altres administracions i amb els organismes i entitats públiques dependents 
o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives, per a 
la consecució de finalitats d’interès comú. 

IX. D’acord amb l’article 140.1, apartats c) i d)  de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de Règim Jurídic del Sector Públic les administracions públiques actuen i 
es relacionen de conformitat  amb el principi de col·laboració - entesa com 
el deure d’actuar amb la resta d’Administracions Públiques per assolir fins 
comuns - i amb el principi de cooperació - quan dos o més Administracions 
de forma voluntària i en exercici de les seves competències, assumeixen 
compromisos específics per dur a terme una acció comú-.  
L’article 143.2 de la mateixa Llei indica que la formalització de les relacions 
de cooperació requereix l’acceptació expressa de les parts, formulada en 
acords d’òrgans de cooperació o en convenis, així mateix l’article 144.1 
estableix que es podrà donar compliment al principi de cooperació d’acord 
amb les tècniques que les Administracions interessades considerin més 
adequades, entre les quals l’apartat d) estableix la prestació de mitjans 
materials, econòmics o personals a altres Administracions Públiques. 
L’apartat 2 de l’article 144  disposa que en els convenis i acords en què  es 
formalitzi la cooperació es preveuran les condicions i compromisos que 
assumeixen les parts que els subscriguin. 

 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Objecte 
Aquest conveni té per objecte establir la cooperació entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya (Agència) i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
(Ajuntament) en la inspecció d’habitatges buits d’aquest municipi que consten 
inscrits o són susceptibles d’estar inscrits en el Registre d’habitatges buits i 
d’habitatges sense títol habilitant i el cofinançament de les parts. 
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Segon. Pla d’Inspeccions 
Als efectes d’aquest conveni, s’aprova el Pla d’inspeccions d’habitatges buits 
que es descriu en l’Annex amb les següents consideracions: 

- El nombre màxim d’inspeccions d’habitatges buits objecte d’aquest 
conveni són 50. No obstant, en el supòsit que d’acord amb les 
dades del Registre d’habitatges buits i d’habitatges sense títol 
habilitant constin menys habitatges buits les inspeccions es 
limitaran al nombre d’habitatges estimats al Registre.   

- El model d’informe tècnic de la inspecció ha de ser consensuat 
entre l’Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

 
Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

1. L’Agència cofinançarà els costos de la inspecció dels habitatges buits, 
d’acord amb les previsions del Pla d’inspeccions que consta en l’annex, 
amb un total de 50 habitatges i una dotació de 15.000 euros, amb càrrec 
a la partida pressupostària D/2510002 “Prestació de serveis amb 
mitjans aliens” del 2020. L’aportació d’aquesta dotació està 
condicionada a la disponibilitat de tresoreria i a la normativa d’estabilitat 
pressupostària. 

2. Per cada inspecció d’habitatge, l’aportació de l’Agència es concreta en 
la xifra de 300 euros. Per a l’efectivitat del pagament, s’haurà d’aportar 
la justificació prevista en la clàusula cinquena. 

3. L’Agència ha de controlar i revisar els documents justificatius de la 
despesa realitzada en les inspeccions dels habitatges i donar la  
conformitat prèviament al pagament del cofinançament acordat. 

 
Quart. Obligacions de l’Ajuntament 

1. Aportar l’import de 300 euros acordat pel cofinançament de les 
actuacions d’inspecció de cada habitatge, o bé, aportar el personal 
necessari per dur a terme les inspeccions.  

2. Desenvolupar les inspeccions d’acord amb el Pla d’inspeccions objecte 
d’aquest conveni i dins dels terminis establerts. 

3. Justificar documentalment les despeses de les inspeccions realitzades 
d’acord amb el que s’estableix a la clàusula cinquena. 

4. Aplicar l’import de les aportacions de l’Agència al cofinançament de les 
actuacions d’inspecció dels habitatges buits  en el marc del Pla 
d’inspeccions consensuat. 

5. Un cop efectuades les inspeccions, per part de l’Ajuntament s’iniciaran 
els expedients sancionadors corresponents, i es concertarà amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la manera com obtenir els 
habitatges per a ser destinats a polítiques socials, a través de de les 
fórmules previstes per la llei. 
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Cinquè. Justificació i pagament  

1. L’Ajuntament haurà de presentar a l’Agència una memòria justificativa 
de la gestió i execució de les inspeccions dels habitatges realitzades, 
amb els informes tècnics formalitzats pels professionals que han 
realitzat la inspecció, i els certificats acreditatius de la despesa. 

La memòria justificativa ha d’expressar el compliment de la finalitat de les 
inspeccions, indicar les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 

2. L’Agència haurà de donar la conformitat a les inspeccions realitzades i 
al resultat de les actuacions, com a requisit previ al pagament del 
cofinançament acordat. 

3. L’Ajuntament haurà de justificar la despesa de les inspeccions 
realitzades abans del 15 de desembre de 2020, pel que fa a les 
inspeccions realitzades durant l’exercici 2020 i abans de 15 de d’abril 
de l’any 2021, envers les inspeccions realitzades durant el primer 
trimestre de l’any 2021. Un cop presentats els documents de justificació 
que s’han indicat en aquesta clàusula, l’Agència efectuarà directament 
el pagament a l’Ajuntament. 

 
Sisè. Comissió de seguiment 
Es constitueix la Comissió de Seguiment d’aquest conveni amb dos 
representants de cada part,  amb funcions d’efectuar un seguiment efectiu del 
grau de compliment dels objectius i dels compromisos adquirits i resoldre les 
controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d’aquest 
conveni. La Comissió es reunirà a petició de qualsevol de les dues parts, i en 
qualsevol cas dos mesos abans de la finalització del termini de vigència del 
conveni, i de qualsevol de les seves pròrrogues, si escau. 
Per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú els representants són: la Cap 
de Servei d’Habitatge i el responsable tècnic de l’Oficina Local d’habitatge o la 
persona en qui delegui. 
 
Per part de l’Agència la directora operativa d’Actuacions d’Urgència en matèria 
d’Habitatge i l’advocat de la Direcció Operativa d’Actuacions d’Urgència en 
matèria d’Habitatge, o la persona en qui deleguin.  
 
Setè. Controvèrsies 
Les controvèrsies que es puguin plantejar sobre la interpretació, la modificació, 
els efectes i la resolució del Conveni seran resoltes per la Comissió de 
seguiment. Si no fos possible l’acord de les parts, les qüestions litigioses que 
es derivin se sotmetran al coneixement de la jurisdicció contenciosa 
administrativa 
 
 



 

 

 

              Secretaria General 

 

 
Vuitè. Vigència 
Aquest conveni és vigent fins els 30 desembre de 2021. Les parts podran 
acordar expressament la pròrroga per períodes d’un any i fins un màxim de 
quatre anys, d’acord amb les previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
Novè. Causes d’extinció 
Aquest conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents: 
a) El compliment del seu objecte. 
b) Expiració del termini de vigència acordat en la clàusula precedent, i si 

escau, de les seves pròrrogues. 
c) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
d) Incompliment de les obligacions assumides per les parts en aquest 

conveni i/o les disposicions legalment aplicables. En aquest cas, la part 
interessada pot exigir-ne el compliment efectiu i, en el cas que no es 
produeixi, haurà de comunicar a l’altra part la seva intenció de resoldre 
anticipadament el conveni, amb una antelació mínima de 15 dies. 

e) Denúncia anticipada per qualsevol de les parts, que haurà de ser 
comunicada a l’altra part amb una antelació mínima de tres mesos, 
perquè existeixin causes excepcionals i justificades que dificulten o 
impossibiliten el compliment del contingut del conveni. 

f) La impossibilitat sobrevinguda legal o material de continuar amb l’objecte 
del conveni. 

g) Les generals establertes per la legislació vigent. 
En el cas d’extinció anticipada del conveni, la Comissió de Seguiment 
fixarà la forma de finalitzar les actuacions i compromisos en curs i, en tot 
cas, establirà un termini improrrogable per a la seva consecució, 
transcorregut el qual s’haurà de procedir a la liquidació dels compromisos 
econòmics adquirits, d’acord amb les regles que estableix l’article 52.2 de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  

 
Desè. Règim jurídic 
En tot allò no previst expressament en aquest conveni, serà d’aplicació la 
regulació de la  Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 
la Llei 26/2010, del 3 d’agost , de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
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ANNEX.  
 
PLA D’INSPECCIONS 
Primer. Definicions 
1. Als efectes d’aquest Pla, es defineix com a habitatge buit: 

“Habitatge buit: l'habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa 
justificada, per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes 
justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de 
dependència, l'abandonament de l'habitatge en una zona rural en procés de 
pèrdua de població i el fet que la propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi 
judicial pendent de resolució. L'ocupació sense títol legítim, no impedeix que es 
pugui considerar buit un habitatge.” (art. 3. d) de la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge, modificat pel Decret Llei 1/2020, de 21 de gener, 
pel qual es modifica el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures 
urgents per millorar l'accés a l'habitatge). 

2. Habitatges objecte d’inscripció al RHBO: 
3. Els adquirits en un procés d'execució hipotecària o mitjançant 

compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària que no 
estiguin ocupats per persones amb títol habilitant. 

4. Els de titularitat de persones jurídiques privades que, d'acord amb 
aquesta Llei, es trobin en situació d'utilització anòmala per la seva 
desocupació permanent o en situació d'utilització assimilada d'acord amb 
l'article 41.1.a. 

 
Segon. Objecte 
1. El Pla té per objecte la inspecció de pisos buits del terme municipal de 

Vilanova i la Geltrú que consten inscrits o són susceptibles d’estar inscrits 
al Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant 
(endavant RHBO) que depèn de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

2. Als efectes d’aquest Pla: 
• El nombre màxim d’inspeccions d’habitatges buits serà de 80 a 

triar entre els que consten al RHBO i que es troben a l’Annex 
d’aquest Pla.  

• L’Ajuntament podrà incloure altres habitatges susceptibles de ser 
considerats buits i que no constin al RHBO. 
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Tercer. Obligacions 
 
1. Per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: per cada inspecció 

d’habitatge d’acord amb el que estableix el punt Segon d’aquest Pla, 
l’aportació de l’Agència es concreta en la xifra de 300 euros per inspecció. 

2. Per part de l’Ajuntament:  
• aportar el personal municipal de l’Àrea de Territori i Urbanisme 

habilitat per a realitzar les inspeccions d’habitatges buits i 
d’habitatges ocupats sense títol habilitant d’acord amb el que 
especifica el punt Segon d’aquest Pla i dels agents de l'autoritat en 
general. 

• Aportar tot el material necessari tècnic i informàtic per a realitzar les 
inspeccions objecte d’aquest Pla (tauletes, equip fotogràfic, 
mesuradors làser, EPI’s i altres). 

 
 
Quart. Durada 
 

1. Les inspeccions començaran durant el mes novembre de 2020 i 
finalitzaran el 31 de març de 2021.  

2. L’Ajuntament establirà els criteris de priorització del Pla, juntament amb 
l’AHC. 

3. L’Ajuntament, abans del 15 de desembre de 2020 presentarà les 
inspeccions realitzades i quanta documentació sigui necessària per a la 
seva justificació a fi i efecte que l’Agència efectuï directament el 
pagament. 

4. L’Ajuntament, abans del 15 d’abril de 2021 presentarà la resta de les 
inspeccions realitzades i quanta documentació sigui necessària per a la 
seva justificació a fi i efecte que l’Agència efectuï directament el 
pagament. 

5. Els terminis al que fa referència els punts 1, 2, 3 i 4, excepcionalment, 
resten condicionats a l’evolució que tinguin les mesures adoptades per a 
la prevenció de la infecció pel SARS-CoV-2. De forma que si continua 
vigent la declaració de l’estat d’alarma produïda pel Reial Decret 
926/2020, de 25 d’octubre, pel que es declara l’estat d’alarma per a 
contenir la propagació d’infeccions causades pel SARSCoV-2, i 
posteriors pròrrogues, els terminis quedaran ajornats fins a 20 dies hàbils 
a comptar a l’endemà de l’aixecament de l’estat d’alarma. 
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Cinquè. Detecció 
 
En la detecció de la desocupació es tindran en compte especialment aquestes 
circumstàncies: 
 
a) Les declaracions o els actes propis del titular o la titular de l'habitatge o 

de l'immoble. 
b) Les declaracions i informació als ocupants dels habitatges veïns, així com 

dels usuaris i/o residents. 
c) Les declaracions i les comprovacions del personal al servei de les 

administracions públiques que té atribuïdes les funcions d’inspecció en 
aquesta matèria i dels agents de l'autoritat en general. 

d) La negativa injustificada del titular o la titular i/o de les persones residents 
de l'habitatge o de l'immoble a facilitar les comprovacions de 
l’administració, si no hi ha cap causa versemblant que la fonamenti i si, a 
més, consten altres indicis de manca d’ocupació. 

e) Els anuncis publicitaris. 
Un cop detectat un habitatge buit es traslladarà aquesta informació, per 
part del departament que sigui coneixedor, al Servei competent per tal 
que procedeixi a verificar si es tracta d'un habitatge buit. 

 
 
 
 
Sisè. Inspecció 
 
La inspecció es realitzarà mitjançant presència del(s) tècnic(s) municipal(s) in 
situ que durà a terme una comprovació ocular de l'habitatge i de l'entorn i 
aixecarà acta descriptiva dels fets. A part de la descripció dels fets i 
circumstancies observats així com qualsevol altra dada que estimi rellevant, 
d’acord amb el model que s’inclou en aquest Pla. 
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Setè. Fitxa d’inspecció 
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Habitatges buits que consten a l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 
 
 

 



 

 

 

              Secretaria General 

 

 
 
 
SEGON. DISPOSAR la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
 
TERCER. APROVAR la següent Fitxa-Extracte del conveni, per tal de facilitar la 
publicació de les dades: 
 
 
 
FITXA-EXTRACTE DEL CONVENI 
 

Descripció: 
 
CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PEL COFINAÇAMENT DE LA INSPECCIÓ  
D’HABITATGES BUITS PER DESTINAR A LLOGUER SOCIAL 
 
Data:  
 
Novembre 2020 
Signataris: 
 
Agència de l’Habitatge de Catalunya 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  
Objecte: 
 
Aquest conveni té per objecte establir la cooperació entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (Agència) i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Ajuntament) en la inspecció 
d’habitatges buits d’aquest municipi que consten inscrits o són susceptibles d’estar inscrits 
en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges sense títol habilitant i el cofinançament de 
les parts. 
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Drets i obligacions: 
Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
1. L’Agència cofinançarà els costos de la inspecció dels habitatges buits, d’acord amb 

les previsions del Pla d’inspeccions que consta en l’annex, amb un total de 50 
habitatges i una dotació de 15.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 
D/2510002 “Prestació de serveis amb mitjans aliens” del 2020. L’aportació 
d’aquesta dotació està condicionada a la disponibilitat de tresoreria i a la normativa 
d’estabilitat pressupostària. 

2. Per cada inspecció d’habitatge, l’aportació de l’Agència es concreta en la xifra de 
300 euros. Per a l’efectivitat del pagament, s’haurà d’aportar la justificació prevista 
en la clàusula cinquena. 

3. L’Agència ha de controlar i revisar els documents justificatius de la despesa 
realitzada en les inspeccions dels habitatges i donar la  conformitat prèviament al 
pagament del cofinançament acordat. 

Obligacions de l’Ajuntament 
1. Aportar l’import de 300 euros acordat pel cofinançament de les actuacions 

d’inspecció de cada habitatge, o bé, aportar el personal necessari per dur a terme 
les inspeccions.  

2. Desenvolupar les inspeccions d’acord amb el Pla d’inspeccions objecte d’aquest 
conveni i dins dels terminis establerts. 

3. Justificar documentalment les despeses de les inspeccions realitzades d’acord 
amb el que s’estableix a la clàusula cinquena. 

4. Aplicar l’import de les aportacions de l’Agència al cofinançament de les actuacions 
d’inspecció dels habitatges buits  en el marc del Pla d’inspeccions consensuat. 

5. Un cop efectuades les inspeccions, per part de l’Ajuntament s’iniciaran els  

expedients sancionadors corresponents, i es concertarà amb l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya la manera com obtenir els habitatges per a ser destinats 
a polítiques socials, a través de de les fórmules previstes per la llei. 

Vigència: 
30 de desembre de 2021 
 

 
QUART. APROVAR la despesa de 218,40 € corresponent a la Taxa d’inserció d’anuncis 
al DOGC que anirà amb càrrec a la partida pressupostària 43.1521.2269902 Despeses 
menors Habitatge. 
 
 
CINQUÈ. FACULTAR a l’Alcaldessa, assistida pel Secretari General, per a la signatura 
d’aquest conveni i quanta documentació se’n derivi d’aquest. 
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SISÈ. 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. 
  
   
Precs i preguntes  
 
Sense precs i preguntes 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:46 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 


