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Identificació de l’expedient 
Núm.  Exp.: 33/2020/eJGL 
 
 

 

DOCUMENT:    Acta 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, a la VIDEOCONFERÈNCIA MITJANÇANT SISTEMA 
TEAMS. En primera convocatòria. Comença la sessió a les 09:30 
 
 
ASSISTENTS 
 
Olga Arnau Sanabra   ERC
Adelaida Moya Taules   ERC
Marta Jofra Sora   CUP
M Blanca Alba Pujol   JxC 
Antoni Palacios Asensio   JxC 
Francesc Xavier Serra Albet   ERC
Cesar Rodriguez Sola   
Isidre Martí Sardà 

  

  
Excusen la seva absència els regidors/es: 

  

Enric Garriga Ubia   CUP 
Jordi Medina Alsina   ERC 

 
  
Assisteix a la mateixa reunió, MARTA GUINDA CAMPS (Regidora CUP) i JAUME 
CARNICER I MAS (Regidor JxC) d’acord amb l’art. 113 de ROF. 
 
 
 
 
 
 

NÚM.:  33 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  13 d'octubre de 2020 
HORA:  09:30 
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ORDRE DEL DIA 
 
 
0. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número:  32/2020/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 32 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 06 D’OCTUBRE DE 2020. 
 
1. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 3/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA DEL SEU FILL A LA PLAÇA DE LES 
ACÀCIES EL DIA 8 D’AGOST DE 2019 
   
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 156/2020/eSJ. 
 
DECLARACIÓ DE DESISTIMENT DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER MANUEL DE CABANYES 
CANTONADA CARRER SANTA ANNA, EL DIA 23 DE JULIOL DE 2020 
    
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 127/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000127/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 27/01/2020 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 137/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000137/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS, EN DATA 13/02/2020 
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5. Secretaria General. Contractació i Patrimoni  
Número: 130/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA CERTIFICACIÓ D'OBRES NÚM. 6 I ÚLTIMA A FAVOR DE GEOBRA 
2020,S.L PER OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA COBERTA DE 
LA SALA "FOMENT" DE LA BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER 
    
6. Secretaria General. Contractació i Patrimoni  
Número: 131/2020/eCONT. 
 
DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ  PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS 
DE DINAMITZACIÓ DEL TALLER "LA HISTÒRIA A LES NOSTRES MANS" DE 
L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
    
7. Acció Social.  
Número: 428/2020/eAJT. 
 
AUTORITZAR I DISPOSAR, I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT A 
CÀRITAS DIOCESANA SANT FELIU DE LLOBREGAT PEL PROGRAMA DE 
VULNERABILITAT ALIMENTÀRIA 2020, QUE ES GESTIONARÀ DES DE 
L’ECONOMAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
   
8. Llicències i Disciplina. 
Número: 503/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
ANTONIO CRISTINO GONZALEZ, PER A FER EL CANVI D’ÚS DE LOCAL A 
HABITATGE I FER LES OBRES DE REFORMA, AL C. PARE GARI, 41 BX 01 
   
9. Llicències i Disciplina. 
Número: 581/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER M. 
TERESA LAZARO CABELLOS, PER A  FER OBRES PER A UN CANVI D´’US DE 
LOCAL A HABITATGE, AL C. PARE GARI, 54 BX 01 
   
10. Llicències i Disciplina. 
Número: 646/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA  PER JOAN 
CALVET SIMO, PER A  FER EL CANVI D’ÚS DEL LOCAL DE PB EN HABITATGE I 
FER LA REFORMA I AMPLIACIÓ, AL PG. DEL CARME 41 BX 01 
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11. Espai Públic.  
Número: 11/2020/eCAA. 
 
APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA  ALS ABONATS 
DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ 
    
 
 

Proposicions urgents 

 
 
12. Secretaria General. Contractació i Patrimoni Número: 
138/2020/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DELS SERVEIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC I SERVEIS  
COMPLEMENTARIS DE L’ORGANISME AUTÒNOM VÍCTOR BALAGUER 
    
13. Recursos Humans.  
Número: 1357/2020/eRH. 
 
REORGANITZACIÓ I MODIFICACIÓ PARCIAL  DE  LLOCS DE TREBALL DE 
DIRECCIÓ I COMANDAMENT D’ESPAI PÚBLIC 
    
14. Acció Social.  
Número: 576/2020/eAJT. 
 
APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS 
D’URGÈNCIA SOCIAL DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL  
  
 
 
PRECS I PREGUNTES  



 

 

 

 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió a les 9.30 h seguint 
els punts de l’ordre del dia 
 
 
0. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número:  32/2020/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 32 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 06 D’OCTUBRE DE 2020. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària 31 de la Junta de Govern Local del dia 06 
d’octubre de 2020. 
 
 
1. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 3/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA DEL SEU FILL A LA PLAÇA DE LES 
ACÀCIES EL DIA 8 D’AGOST DE 2019 
  
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 47838109-H, 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 sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs.  
    
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 156/2020/eSJ. 
 
DECLARACIÓ DE DESISTIMENT DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER MANUEL DE 
CABANYES CANTONADA CARRER SANTA ANNA, EL DIA 23 DE JULIOL DE 
2020 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
  
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI 52427099 W  contra aquest Ajuntament.  
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs.  
 



 

 

 

 

 

 

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 127/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000127/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 27/01/2020 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del 46795477E la sanció de multa de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 73 de l’Ordenança de de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI 46795477E, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.  
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu  
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis 
mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 137/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000137/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DEL SOROLL I  
LES VIBRACIONS, EN DATA 13/02/2020 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 39917860A la sanció de multa de 
cents cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 14.1 de l’Ordenança 
Reguladora del Soroll i les Vibracions, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI 39917860A, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.  
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 



 

 

 

 

 

 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis 
mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
   
 
5. Secretaria General. Contractació i Patrimoni  
Número: 130/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA CERTIFICACIÓ D'OBRES NÚM. 6 I ÚLTIMA A FAVOR DE GEOBRA 
2020,S.L PER OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA COBERTA 
DE LA SALA "FOMENT" DE LA BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 

ACORD 
   
PRIMER. APROVAR la certificació d’obres núm. 6 i última corresponent a treballs 
efectuats el mes de juliol de 2020 a favor de l’ empresa GEOBRA 2020,S.L (abans 
OBRES I CONSTRUCCIONS GARRAF,SL) amb NIF B 67440701 per les obres del 
projecte “Substitució del tancament de la coberta de la Sala “Foment” de la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer”  per import de divuit mil tres-cents sis euros amb noranta-
nou cèntims 18.306,99€ ( 15.129,74€ més 3.177,25€ del 21 per cent de l’IVA) . 
 
SEGON. Aquest import es farà efectiu amb càrrec  a l’aplicació pressupostària   
333.622 Inversions en edificis i altres construccions, del vigent pressupost.   
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

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 la recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, 
el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
6. Secretaria General. Contractació i Patrimoni  
Número: 131/2020/eCONT. 
 
DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ  PER A LA CONTRACTACIÓ DELS 
SERVEIS DE DINAMITZACIÓ DEL TALLER "LA HISTÒRIA A LES NOSTRES 
MANS" DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR deserta la licitació per a la contractació dels serveis de 
dinamització del taller “La història a les nostres mans” de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú.  
 
SEGON. DEIXAR sense efecte l’autorització de despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 06.9241.2279902 (Gent Gran) del pressupost de 2020, així com la 
prevista per als propers exercicis, en les quantitats i números d’operació comptable 
següents: 
 
 



 

 

 

 

 

 

ANY OPERACIÓ COMPTABLE PREU  IVA TOTAL 

2020 A-22020/12028 767,00€ 161,07€ 928,07€ 

2021 A-220209/80 1.770,00€ 371,70€ 2.141,70€ 
 
 
 
 
TERCER.  PUBLICAR la present resolució al Perfil del Contractant. 
 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 

 

 

 

7. Acció Social.  
Número: 428/2020/eAJT. 
 
AUTORITZAR I DISPOSAR, I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT A 
CÀRITAS DIOCESANA SANT FELIU DE LLOBREGAT PEL PROGRAMA DE 
VULNERABILITAT ALIMENTÀRIA 2020, QUE ES GESTIONARÀ DES DE 
L’ECONOMAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. AUTORITZAR I DISPOSAR, I RECONÈIXER l’obligació de pagament de 
36.000,00 € (trenta-sis mil euros) en concepte d’aportació a Càritas Diocesana Sant 
Feliu de Llobregat, amb CIF R0801973I, pel Programa de vulnerabilitat alimentària 
2020, que es gestionarà des de l’Economat de Vilanova i la Geltrú.  
 
L’import anterior serà carregat a l’aplicació pressupostària 35.2315.48004 Conveni 
Càritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat del pressupost de despeses vigent. 
 

SEGON. NOTIFICAR el present acord a Càritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat 
i al Consell Comarcal del Garraf.  
 
 

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 recepció de 
la seva notificació. 
 
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 recepció de la notificació corresponent. 
 
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. 
 
 



 

 

 

 

 

 

8. Llicències i Disciplina.  
Número: 503/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
ANTONIO CRISTINO GONZALEZ, PER A FER EL CANVI D’ÚS DE LOCAL A 
HABITATGE I FER LES OBRES DE REFORMA, AL C. PARE GARI, 41 BX 01 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER.  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per A.C.G., va sol·licitar 
llicència d’obres per a fer el canvi d’ús de local a habitatge i fer les obres de reforma, 
al C. Pare Garí, 41 BX 01. (Exp.503/2020/eOBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents 
condicions particulars i generals:  
 
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 

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

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

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

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

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



 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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

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

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

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



 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 



 

 

 

 

 

 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
9. Llicències i Disciplina.  
Número: 581/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER M. 
TERESA LAZARO CABELLOS, PER A  FER OBRES PER A UN CANVI D´’US DE 
LOCAL A HABITATGE, AL C. PARE GARI, 54 BX 01 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per M.T.L.C., va sol·licitar 
llicència d’obres per a  fer obres per a un canvi d´’us de local a habitatge, al C. PARE 
GARI, 54 BX 01. (Exp. 581/2020/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. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram 
separatiu l’edificació haurà de contemplar interiorment la separació de la 
recollida d’aigües pluvials respecte de la residuals i aquestes hauran de ser 
coincidents en la mateixa arqueta per a la seva connexió a la xarxa de 
clavegueram. 

2. 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 

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. 



 

 

 

 

 

 

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.  

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

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

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

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

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

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

 
 



 

 

 

 

 

 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
10. Llicències i Disciplina.  
Número: 646/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA  PER JOAN 
CALVET SIMO, PER A  FER EL CANVI D’ÚS DEL LOCAL DE PB EN HABITATGE 
I FER LA REFORMA I AMPLIACIÓ, AL PG. DEL CARME 41 BX 01 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent   
 
 

ACORD 
   
PRIMER. CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  J.C.S., va sol·licitar 
llicència d’obres per a  fer el canvi d’ús del local de pb en habitatge i fer la reforma i 
ampliació al Pg. del Carme, 41 BX 01 (646/2020/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. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram 
separatiu l’edificació haurà de contemplar interiorment la separació de la 
recollida d’aigües pluvials respecte de la residuals i aquestes hauran de ser 
coincidents en la mateixa arqueta per a la seva connexió a la xarxa de 
clavegueram. 

2. 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. 

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. 

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. 

 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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

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

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

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

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

 



 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

SEGON. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 



 

 

 

 

 

 

  
   
11. Espai Públic.  
Número: 11/2020/eCAA. 
 
APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA  ALS 
ABONATS DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB 
REBUTS PENDENTS DE LIQUIDACIÓ 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 

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

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SEGON.- FACULTAR l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 
Això no obstant, la Junta de Govern Local decidirà allò que cregui més adient per 
als interessos municipals. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
  
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
 
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. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
11. Secretaria General. Contractació i Patrimoni  
Número: 138/2020/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DELS SERVEIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC I 
SERVEIS COMPLEMENTARIS DE L’ORGANISME AUTÒNOM VÍCTOR 
BALAGUER 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. ADJUDICAR a ARC Gestió Cultural SL, amb CIF B66069014, el contracte 
dels serveis d’atenció al públic i serveis complementaris de l’Organisme Autònom 
Víctor Balaguer, per un període d’un (1) any, prorrogable un any més, amb un 
pressupost anual de NORANTA MIL CENT SETANTA-SET EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS (90.177,50€) més DIVUIT MIL NOU-CENTS TRENTA-SET 
EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS D’EURO (18.937,28€), corresponents al 21% 
d’IVA, que fan un total de CENT NOU MIL CENT CATORZE EUROS I SETANTA-
VUIT CÈNTIMS D’EURO (109.114,78€). 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà   amb càrrec a l’aplicació pressupostària 333.22710 del pressupost vigent 
de l’OAPVB. L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de 
crèdit adequat i suficient. 
 
La distribució de la despesa serà com segueix: 
 
 

ANY Preu IVA TOTAL 

2020 15.029,58€ 3.156,22€ 18.185,80€ 

2021 75.147,92€ 15.781,06€ 90.928,98€ 
 
 
TERCER. NOTIFICAR l’adjudicació a totes les empreses licitadores. 
 
QUART. PUBLICAR l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant, i al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
  
CINQUÈ. NOMENAR responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 
2.19 del Plec de Clàusules Administratives particulars, la Gerent de l’OAPVB, Sra. 
Maria Alias Echevarria. 
 
 



 

 

 

 

 

 

SISÈ. APROVAR les minutes dels corresponents contractes que s’adjunten com a 
Annex 1. 
 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

13. Recursos Humans.  
Número: 1357/2020/eRH. 
 
REORGANITZACIÓ I MODIFICACIÓ PARCIAL  DE  LLOCS DE TREBALL DE 
DIRECCIÓ I COMANDAMENT D’ESPAI PÚBLIC 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. APROVAR la modificació parcial  del catàleg de llocs de treball següents:  
 

a) Modificar el nom del lloc de treball de Cap de Servei de Serveis Viaris i 
Mobilitat A224 (54.643,42€), pel nom de Cap de Servei d’Espai Públic i ampliar els 
requeriment de titulació per l’accés a aquest lloc de treball, obrint el grup 
professional a  A1/A224  (54.643,42€), de la forma següent: o Denominació: Cap de 
Servei d’Espai Públic A1/A2-24. o Dependència orgànica: Regidor/a d’Espai Públic. 
o Requisits per ocupar el lloc de treball : Funcionari de qualsevol administració 
pública. o Retribucions:  

 

b)  

- Salari Base .A1/A2...........15.927,66€/14.005,82€ 

- Complement de Destí 24... 8.855,98€ 

- Complement específic........31.781,62€ 

- Total ..............................     54.643,42€ 

 

o Forma de provisió del lloc de treball: lliure designació. 

 

c) Crear el lloc de treball de Cap de Servei de Mobilitat A2-24 (47.192,02€), de la 
forma següent: o Denominació: Cap de Servei de Mobilitat A2/24 amb 427 
punts. o Dependència orgànica: Regidor/a de Mobilitat o Funcions:  

 

- Planificar, gestionar i coordinar els recursos, activitats i projectes assignats 
al servei, així com els objectius fixats. 

- Dirigir els recursos humans, econòmics i materials del Servei. 

- Assessorar l’estament polític per la concreció de directrius i polítiques de 
mobilitat. 



 

 

 

 

 

 

- Organitzar i facilitar la mobilitat de vehicles i vianants al municipi, i 
l’execució del Pla de mobilitat urbana la de ciutat. 

- Planificar, organitzar i gestionar els transport pública urbà i interurbà. 

- Elaborar i redactar documents i resolucions, tècniques pròpies de l’àmbit 
de mobilitat i via pública. 

- Elaborar la proposta de pressupost del servei i controlar l’execució del 
mateix. 

- Assistir a les comissions informatives, reunions d’àrea, reunions del servei 
i altres reunions amb associacions de veïns, entitats, ponències tècniques 
Inter departamentals o amb altes administracions públiques o empreses 
contractades. 

- I d’altres de caràcter similar, que li siguin atribuïdes. 

 

o Requisits per ocupar el lloc de treball : Funcionari de qualsevol administració 
pública. o Retribucions:  

 

- Salari Base A2................... 14.005,82€ 

- Complement de Destí 24... 8.855,98€ 

- Complement específic........24.330,22€ 

- Total ..............................     47.192,02€ o Forma de provisió del lloc de 
treball:  lliure designació. 

 
 
SEGON. SOTMETRE a informació pública per termini de 20 dies als efectes de 
reclamacions i/o al·legacions,  entenent-se aprovat definitivament en el cas de no 
haver-n’hi.    
 
TERCER.- INFORMAR als representants dels treballadors d’aquesta modificació 
parcial del catàleg de llocs de treball. 
 
QUART.- Viabilitat econòmica: el lloc de treball de Cap de Servei de Serveis Viaris 
i Mobilitat A2-24 (54.643,42€) ja està consignat actualment en el pressupost 
municipal vigent en les partides d’espai públic. La creació del lloc de treball de Cap 
de Servei de Mobilitat A2-24 (47.192,02€) es realitzarà amb l’estalvi per jubilacions, 
excedències, permisos no retribuís i reduccions de jornada del personal municipal. 
Les partides pressupostàries són  52.1530.12000 i 52.1530.16000. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
CINQUÈ. 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. 
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. Acció Social.  
Número: 576/2020/eAJT. 
 
APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS 
D’URGÈNCIA SOCIAL DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL  
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent   
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la justificació del pagament a justificar de la regidoria d’ACCIÓ 
SOCIAL per un import de 24.408’68 € (import gastat) a nom de l’habilitada municipal. 
 
SEGON. APROVAR el compte justificatiu 020200015527 del pagament a justificar 
de la regidoria d’Acció Social. 
 
TERCER APROVAR la devolució de l’import 591’32 € no justificat del pagament a 
justificar de la regidoria d’Acció Social mitjançant transferència bancària al compte 
corrent ES3700810050170001267035.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
 
 
PRECS I PREGUNTES  
 
Sense precs i preguntes 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:39 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 


