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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 20 DE JULIOL DE 2021 

 
 

Acta núm. 29 

 

A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9.30 hores del dia 20 de juliol de 2021, sota la 
presidència de l’alcaldessa, Olga Arnau Sanabra es reuneixen a la videoconferència 
per Teams els senyors/es: 
   

OLGA ARNAU SANABRA   ERC 

MARTA JOFRA SORA   CUP 

ENRIC GARRIGA UBIA   CUP 

M BLANCA ALBA PUJOL   JXC 

ANTONI PALACIOS ASENSIO   JXC 

FRANCESC XAVIER SERRA ALBET   ERC 

JORDI MEDINA ALSINA   ERC 

 

SECRETARI GENERAL 

SR. ISIDRE MARTI SARDA       

 

INTERVENTOR MUNICIPAL 

SR. CESAR RODRIGUEZ SOLA   

 

Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera 
convocatòria. 
 
Excusen la seva assistència la Sra. M. Mercè Mateo Olivares  
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteix també el Sr. Jaume Aliaga Huguet 
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ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 28/2021/eJGL. 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 28 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 13 DE JULIOL DE 2021. 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 92/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 157/2021, DE 2 DE JULIOL DE 2021, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 3 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT 240/2020 A INTERPOSAT PER JOSÉ RAMON RAMOS 
ROSELL.  DESESTIMA EL RECURS I CONDEMNA A COSTES A LA PART ACTORA 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 70/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 247/2021, DE 28 DE JUNY DE 2021, DEL 
JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM 6 DE BARCELONA QUE RESOL EL 
PROCEDIMENT ORDINARI 163/2013 D A INTERPOSAT PER NEW  LLIMONET,SL 
(000354/2013-GES).  ESTIMA EL RECURS I CONDEMNA A PAGAR QUOTA MÉS 
INTERESSOS 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 82/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER ÀUSIAS MARCH, 6-
8, 1-4 
  
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 16/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA DE LA PAU, 111, EL DIA 14 D’OCTUBRE DE 
2019 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 24/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER RAMON MUNTANER, EL DIA 14 DE MARÇ DE 
2019 
 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 60/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB  
REFERÈNCIA 60/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 21/01/2021. 
 
8. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 164/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 
LLICÈNCIES DEL PROGRAMA DE GESTIÓ DE TEMPS D’ESPERA I CITA PRÈVIA 
DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
9. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 224/2021/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT PER SUBSCRIPCIÓ DE 
LLICÈNCIES DEL PROGRAMARI ADOBE PER ALGUNS SERVEIS DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
10. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 284/2021/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP 
D’IMPRESSIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, 
MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT 
D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE MULTIFUNCIÓ EN LES MODALITATS DE COMPRA I 
ARRENDAMENT, AMB O SENSE OPCIÓ DE COMPRA, AMB DESTINACIÓ DE LES 
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXPEDIENT 2014.2) DE L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE MUNICIPIS 
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11. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 291/2021/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP 
D’IMPRESSIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, 
MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT 
D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE MULTIFUNCIÓ EN LES MODALITATS DE COMPRA I 
ARRENDAMENT , AMB O SENSE OPCIÓ DE COMPRA, AMB DESTINACIÓ DE LES 
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXPEDIENT 2014.2) DE L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE MUNICIPIS 
  
12. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 309/2021/eCONT. 
 
ACORDAR L'ADHESIÓ A LA SEGONA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE 
SERVEIS DE MANTENIENT D’APARELLS ELEVADORS I SUBMINISTRAMENT 
D’ELEMENTS SUBSTITUTIUS AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE 
CATALUNYA (Exp. 2015.02) 
  
13. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 326/2021/eCONT. 
 
CONTRACTAR MITJANÇANT L'ACORD MARC DE SERVEIS DE MANTENIMENT 
D'APARELLS ELEVADORS I SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS SUBSTITUTIUS 
DE L'ACM (EXPEDIENT 2015.02) EL SERVEI DE CONSERVACIÓ I ANTENIMENT 
DELS APARELLS ELEVADORS DEL MERCAT MUNICIPAL DE MAR DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ 
  
14. Gestió Tributària i Recaptació. 
Número: 1010/2021/eSUB. 
 
CONCEDIR LA SUBVENCIÓ DEL 25% DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES 
D'ACTIVITATS DE BARS, CAFETERIES I RESTAURANTS DE L'EXERCICI 2020 
  
15. Gestió Tributària i Recaptació. 
Número: 1011/2021/eSUB. 
 
CONCEDIR LA SUBVENCIÓ DEL 25% DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES 
D'ACTIVITATS DE BARS, CAFETERIES I RESTAURANTS I LA PART DE LA QUOTA 
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2020 DE LA TAXA D'OCUPACIÓ I 
D'APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES, DELS REBUTS 
DE L'EXERCICI 2020 
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16. Intervenció.  
Número: 67/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
17. Intervenció.  
Número: 68/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
18. Acció Social i Dependència. 
Número: 595/2021/eAJT. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD D’ADHESIÓ AL PROGRAMA ”SERVEI LOCAL 
TELEASSISTÈNCIA ANYS 2021-2024” EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 
OFERTA BENESTAR SOCIAL 2021 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
  
19. Esports.  
Número: 548/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA REDUCCIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA L'ANY 2020 A 
L'ENTITAT CLUB DE FUTBOL ALUMNES OBRERS VILANOVA PEL PROJECTE 
FUTBOL SÈNIOR MASCULÍ- PRIMER EQUIP 
 
20. Esports.  
Número: 1042/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A LES PERSONES FÍSIQUES PER 
A LA PRÀCTICA D'ACTIVITATS ESPORTIVES A VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
21. Espai Públic.  
Número: 13/2021/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 (Exp. 13/2021/eCAA) 
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22. Medi Ambient.  
Número: 415/2020/eAJT. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES 
  
23. Medi Ambient.  
Número: 588/2020/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL PROJECTE DE NOU TANCAMENT 
EXTERIOR DE LA LLUERNA, RESTAURACIÓ DELS VITRALLS DE LA CLARABOIA 
INTERIOR I DEL FALS SOSTRE DE LA SALA CENTRAL DE LA CASA SEBASTIÀ 
SOLER - CAN PAHISSA 
 
24. Llicències i Disciplina.  
Número: 178/2020/eOBR. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA SOL·LICITADA PER 
INMOBILIARIA BRICOLAJE BRICOMAN, SLU, PER A CONSTRUIR UNA NAU 
COMERCIAL AÏLLADA DE PB+1PP, AMB 275 PLACES D'APARCAMENT, ZONA 
D'ACCESSOS I VIALS, AL C. CIMENT, 7-11 I C. ACER, 2-14 (EXP.178/2020/eOBR) 
 
25. Llicències i Disciplina.  
Número: 1024/2020/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA A  
CONSTRUBECKER INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS, SL, PER A 
CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PS+PB+5PP, AMB 39 
HABITATGES DISTRIBUITS EN 4 ESCALES (3 PEL C. ESTANY I 1 PEL C. JOSEP 
ANSELM CLAVÉ);   2 LOCALS (UN DE PLANTA BAIXA I L’ALTRE DE CESSIÓ A 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE PLANTA BAIXA I PLANTA 
ENTRESOL);  APARCAMENT COMUNITARI PELS HABITATGES (43 PLACES DE 
COTXE, 8 DE MOTO I 11 TRASTERS) I  APARCAMENT PER DONAR SERVEI AL 
LOCAL COMERCIAL (78 PLACES DE COTXE),  SITUAT AL C. JOSEP ANSELM 
CLAVÉ, 61-63 I C. ESTANY, 11A, 11B I 11C. (EXP.1024/2020 eOBR) 
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26. Urbanisme i Planejament.  
Número: 40/2021/eURB. 
 
COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA FERMA NÚM. 1729/2021, DE 20 D’ABRIL, DE  
LA SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SECCIÓ 4ª, RELATIVA AL RECURS D'APEL·LACIÓ 
NÚM. 370/2019 PROMOGUT PER FALDUR SOL S.L. 
  
27. Llicències i Disciplina.  
Número: 188/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA SOL·LICITADA PER 
PROMOCIONES MASFERRE 2006, SL, PER A FER OBRES DE REFORMA I CANVI 
D’ÚS DE LOCAL A DOS HABITATGES, BXS 1A I BXS 1B, AL C. CARLETS 35 BXS( 
Exp. 188/2021/eOBR) 
 
28. Llicències i Disciplina.  
Número: 308/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA LA SRA AMB DNI NÚM. 
52219592-r, PER A SEGREGAR UNA FINCA EN DUES PARCEL·LES SITUADES, 
UNA AL C. ESTORNELLS, 13 I AV. ARAGAI, 48A, i L'ALTRE AL C. ESTORNELLS, 
15 i AV. ARAGAI, 48B (Exp. 308/2021/Eobr) 
 
29. Llicències i Disciplina.  
Número: 432/2021/eOBR. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA PRESENTADA PER 
LA SRA. AMB DNI NÚM.: 38432177-M PER A CONSTRUIR UN HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP, AL C. SANT ONOFRE, 11 
(EXP.432/2021/eOBR) 
  
30. Llicències i Disciplina.  
Número: 714/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA D'USOS I OBRES 
PROVISIONALS AL SR. ESY4584576T, PER A INSTAL·LAR UN GIMNÀS A LA NAU 
SITUADA A L'AVINGUDA TERROSA, 26, NAU 1, (EXPS.1089/2020/EOBR i 
714/2021/EOBR) 
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PROPOSICIONS URGENTS 
 
31. Espai Públic 
Número: 618/2021/eAJT 
 
APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MANTENIMENT I MILLORA DE LA VIA 
PÚBLICA A VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
32. Secretaria Genera. Contractació i Patrimoni 
Número . 322/2021/eCONT  
 
PROPOSTA DE CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE L’APLICATIU 
INFORMÀTIC D’AUTOGESTIÓ PER A LA VENDA D’ENTRADES, GESTIÓ 
D’ACCESSOS, GESTIÓ D’ESPECTADORS (CRM) I ANALÍTICA DE DADES (BI) 
PELS ACTES ORGANITZATS PEL TEATRE PRINCIPAL I L’AUDITORI EDUARD 
TOLDRÀ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
33.Secretaria Genera. Contractació i Patrimoni 
Número:  255/2021/eCONT 
 
APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS D’ESPECTACLE 
PIROTÈCNIC DE LA FESTA MAJOR DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
  
PRECS I PREGUNTES.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió a les 9.30 h seguint  
l’ordre del dia. 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 28/2021/eJGL. 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 28 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 13 DE JULIOL DE 2021. 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 92/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 157/2021, DE 2 DE JULIOL DE 2021, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 3 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT 240/2020 A INTERPOSAT PER JOSÉ RAMON RAMOS ROSELL.  
DESESTIMA EL RECURS I CONDEMNA A COSTES A LA PART ACTORA 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 3 DE 

BARCELONA 
 
 
Núm. procediment  :  Abreujat 240/2020 A 
 
Núm. i data sentència:          157/2021, de 2 de juliol de 2021 
  
 
Part actora  : José Ramon Ramos Rosell  
 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
 
Lletrat:                                     Matías Acebes Fernández   
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Objecte del procediment :      Desestimació del recurs de reposició interposat en data 
28 de febrer de 2020, contra la liquidació per (IIVTNU) 
per quantia 6396.32 €.    

 
Decisió  :  DESESTIMAR el recurs contenciós administratiu.  
  
 Es condemna en costes a la part actora, limitant la 

quantia per tots els conceptes a 400 euros. 
 
Fermesa :  Contra aquest decret no hi cap recurs ordinari de cap 

tipus.  
 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per 

assabentada i conforme. 
  
     
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 70/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 247/2021, DE 28 DE JUNY DE 2021, DEL 
JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM 6 DE BARCELONA QUE RESOL EL 
PROCEDIMENT ORDINARI 163/2013 D A INTERPOSAT PER NEW LLIMONET,SL 
(000354/2013-GES).  ESTIMA EL RECURS I CONDEMNA A PAGAR QUOTA MÉS 
INTERESSOS 
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 6 

DE BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :  Ordinari núm. 163/2013 D 
 
Núm. i data sentència:               Núm. 247/2021, de 28 de juny de 2021 
 
Part actora  : NEW LLIMONET, SL  
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                        Matías Acebes Fernández  
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Objecte del procediment :      Desestimació per silenci administratiu del recurs de 
reposició contra el requeriment de pagament 4a fracció 
quotes Llimonet (exp.  000354/2013-GES) 

  
 
Decisió  :  ESTIMAR el recurs contenciós administratiu 

Condemnar a retornar l’import de la quota, que és de  
731514.48 euros més els interessos legals. 
Imposar de 300 euros de costes com a màxim per tots 
els conceptes. 

 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Contra ella es pot 

interposar  recurs d’apel·lació. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per 

assabentada i conforme. 
 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 82/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER ÀUSIAS MARCH, 6-
8, 1-4 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
l’advocat Sr. JOSEP M. CARRIÓN SERRANO, en representació de CATALANA 
OCCIDENTE, SA, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 16/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA DE LA PAU, 111, EL DIA 14 D’OCTUBRE DE 
2019 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI 47842556 A, 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. 
 
 
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 24/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER RAMON MUNTANER, EL DIA 14 DE MARÇ DE 
2019 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 77252299 Z, 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.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
   
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 60/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 60/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 21/01/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 47636699L la sanció de multa de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 20.2 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI 47636699L  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 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. 
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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. 
 
   
8. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 164/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 
LLICÈNCIES DEL PROGRAMA DE GESTIÓ DE TEMPS D’ESPERA I CITA PRÈVIA 
DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. ADJUDICAR a  Aplicacions Multimèdia Interactives, S.L., amb NIF 
B61077020 per un període d’un any, prorrogable 3 anys més per períodes anuals,  per 
un import  anual de 1.613,00 € més  338,73 € d’IVA al 21% que fan un total de 
1.951,73 € (MIL NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES 
CÈMTIMS D’EURO).  
 
 Preus unitaris ofertats: 
 

 
 
 A tant alçat per a la resta de prestacions contingudes en el PPTP, l’oferta 

econòmica  anual es d’un import de 1.395,00 €, més 292,95 € que corresponen 
el 21% d’IVA,  que fan un total de 1.687,95 €. 

 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostària 22.9250.2200001 (Despeses OAC) del 
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pressupost vigent i a les aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics 
que afectin a la durada del contracte.  
 
L’autorització o realització del contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència 
de crèdit a cada exercici pressupostari, distribuït d’aquesta manera: 
 

 
 
 
TERCER. NOTIFICAR l’adjudicació a Aplicacions Multimèdia Interactives, S.L. 
 
QUART. PUBLICAR l’adjudicació al Perfil del Contractant i el Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ. NOMENAR responsables del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 
2.19) del Plec de Clàusules administratives particulars, la Cap de Servei d’Atenció 
Ciutadana. 
 
SISÈ. ASSENYALAR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant  la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
SETÈ.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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9. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 224/2021/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT PER SUBSCRIPCIÓ DE 
LLICÈNCIES DEL PROGRAMARI ADOBE PER ALGUNS SERVEIS DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ADJUDICAR a Semiconductores y Sistemas SA., amb CIF A08747388, el lot 
1 del contracte per al subministrament per a la subscripció de llicències del programari 
Adobe per alguns serveis de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un import anual 
de 390,18€ més el 21% d’IVA, que fan un total de 472,12€ 
            
SEGON. ADJUDICAR a Disproin Levante, SL, amb CIF B46589420, el lot 2 del 
contracte per al subministrament per a la subscripció de llicències del programari 
Adobe per alguns serveis de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un import anual 
de 5.118,48€ més el 21% d’IVA, que fan un total de 6.193,36€. 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest subministrament 
es contraurà amb càrrec a les següents aplicacions i quantitats: 
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En atenció al lliurament únic i complet, d’acord amb la clàusula 2.5.1 del PCAP, el 
règim serà d’un únic pagament anual. 
 
QUART. NOTIFICAR l’adjudicació a totes les empreses licitadores. 
 
CINQUÈ. PUBLICAR l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
  
SISÈ. NOMENAR responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 2.17 del 
Plec de Clàusules Administratives particulars, la Cap de Compres i Serveis Generals, 
o la persona en qui delegui.  
 
SETÈ. ASSENYALAR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
VUITÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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10. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 284/2021/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP 
D’IMPRESSIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, 
MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT 
D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE MULTIFUNCIÓ EN LES MODALITATS DE COMPRA I 
ARRENDAMENT, AMB O SENSE OPCIÓ DE COMPRA, AMB DESTINACIÓ DE LES 
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXPEDIENT 2014.2) DE L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE MUNICIPIS 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. PRORROGAR amb l’empresa SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA 
CORPORATE, SL amb NIF B62724562, el contracte de subministrament d’un equip 
d’impressió en la modalitat d’arrendament sense opció a compra, per a la Biblioteca 
Joan Oliva. 
 
La despesa de la pròrroga durant tota la seva execució serà: 
 

• Rènting: 62.91 euros mensuals, IVA exclòs, que fan un total de 754,92€ anuals, 
IVA exclòs. 

• Impressions: atenent a la previsió de 300 fotocòpies mensuals en blanc i negre, 
i 470 en color, la despesa mensual serà de 25,31€. IVA exclòs, i l’anual 
303,72€, IVA exclòs. 

• En conseqüència, la despesa màxima durant la pròrroga del contracte serà de 
1.058,64€ més 222,31€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
1.280,95€ 

  
SEGON. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 31.3300.2200000 del pressupost vigent i les diferents aplicacions que 
s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. 
Atenent a l’inici de la pròrroga el mes d’octubre de 2021, la distribució serà tal com 
segueix: 
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L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
TERCER. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2014.02). 
 
QUART. ESTABLIR que el responsable del contracte serà la Cap del Servei de 
Cultura.  
 
CINQUÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
SISÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en  
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL 
(preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o 
per correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius.  
 
SETÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
VUITÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
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termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
11. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 291/2021/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP 
D’IMPRESSIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, 
MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT 
D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE MULTIFUNCIÓ EN LES MODALITATS DE COMPRA I 
ARRENDAMENT , AMB O SENSE OPCIÓ DE COMPRA, AMB DESTINACIÓ DE LES 
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXPEDIENT 2014.2) DE L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE MUNICIPIS 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. PRORROGAR amb l’empresa KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS 
SPAIN, SA, amb NIF A81069197, el contracte de subministrament d’un equip 
d’impressió en la modalitat d’arrendament sense opció a compra.  
 
 
La despesa de la pròrroga durant tota la seva execució serà: 

 

• Rènting: 4,69 euros mensuals, IVA exclòs, que fan un total de 56,28€ anuals, 
IVA exclòs. 

• Impressions: atenent a la previsió de 2.500 fotocòpies anuals, la despesa anual  
serà de 32,25€, IVA exclòs. 

• En conseqüència, la despesa màxima durant la pròrroga del contracte serà de 
88,79€ més 18,65€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 107,44€ 

  
SEGON. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 35.2310.2120000 Manteniment instal·lacions i equipaments del 
pressupost de 2021, i les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis 
econòmics que afectin a la durada del contracte. 
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L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
TERCER. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2014.02). 
 
QUART. ESTABLIR que el responsable del contracte serà la Cap del Servei d’Acció 
Social.  
 
CINQUÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
SISÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en  
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’Associació 
Catalana de Municipis, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.  
 
SETÈ. PUBLICAR al Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
VUITÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
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termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
 
12. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 309/2021/eCONT. 
 
ACORDAR L'ADHESIÓ A LA SEGONA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE 
SERVEIS DE MANTENIENT D’APARELLS ELEVADORS I SUBMINISTRAMENT 
D’ELEMENTS SUBSTITUTIUS AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE 
CATALUNYA (Exp. 2015.02) 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
 

ACORD 
 
 
PRIMER. ACORDAR l’adhesió del de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la segona  
pròrroga de l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i de 
subministrament d’elements substitutius  amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2015.02). 
 
SEGON. APROVAR la contractació del servei de manteniment per un any, 
improrrogable, amb l’empresa KONE ELEVADORES, SA, amb CIF A28791069, 
adjudicatària  del lot 4 de l’Acord Marc, en les modalitat següents: 
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TERCER. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries del pressupost vigent i les diferents aplicacions que 
s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, per 
les quantitats indicades 
 

 

 
 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
QUART. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques de l’Acord marc del 
servei de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.02), i la present resolució. 
 
CINQUÈ. L’empresa contractada haurà de constituir, prèviament a la formalització i 
d’acord amb la clàusula 39 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, una 
garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació en qualsevol de les modalitats 
establertes en l’esmentada clàusula. 
 
SISÈ. Els responsables del contracte seran els que s’indiquen a continuació: 
 
- Equipaments Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: Tècnica responsable del Servei de 
Compres i Serveis Generals. 
- Equipaments Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET): Gerent 
- Equipaments Organisme Autònom Víctor Balaguer (OAVB): Gerent 
 
SETÈ. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa adjudicatària del contracte basat en 
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’Associació 
Catalana de Municipis, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.  
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VUITÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i al 
Perfil del Contractant. 
 
NOVÈ. El contracte es formalitzarà amb la signatura per les parts de la minuta que 
s’adjunta com a Annex únic a la present resolució. 
 
DESÈ. 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 contenciosos 
administratius 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 contenciosos administratius 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 que es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent 
 
13. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 326/2021/eCONT. 
 
CONTRACTAR MITJANÇANT L'ACORD MARC DE SERVEIS DE MANTENIMENT 
D'APARELLS ELEVADORS I SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS SUBSTITUTIUS 
DE L'ACM (EXPEDIENT 2015.02) EL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
DELS APARELLS ELEVADORS DEL MERCAT MUNICIPAL DE MAR DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 

 
PRIMER. DISPOSAR l’adhesió del de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la segona  
pròrroga de l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i de 
subministrament d’elements substitutius  amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2015.02). 
 
SEGON. APROVAR la contractació del servei de manteniment per un any, 
improrrogable, amb l’empresa KONE ELEVADORES, SA, amb CIF A28791069, 
adjudicatària  del lot 4 de l’Acord Marc, en les modalitats següents: 
 

 

 
 
TERCER. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries del pressupost vigent i les diferents aplicacions que 
s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, per 
les quantitats indicades 
 

 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
QUART. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques de l’Acord marc del 
servei de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.02), i la present resolució. 
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CINQUÈ. La responsable del contracte serà la tècnica responsable del Servei de 
Compres i Serveis Generals. 
 
SISÈ. El contracte es formalitzarà mitjançant l’acceptació de l’adjudicació per part de 
l’empresa adjudicatària. 
 
SETÈ. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa adjudicatària, així com al Consorci 
Català pel Desenvolupament Local i l’Associació Catalana de Municipis, tot donant-li 
els efectes de publicitat que siguin preceptius.  
 
VUITÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i al 
Perfil del Contractant. 
 
NOVÈ. 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 contenciosos 
administratius 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 contenciosos administratius 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 que es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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14. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 1010/2021/eSUB. 
 
CONCEDIR LA SUBVENCIÓ DEL 25% DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES 
D'ACTIVITATS DE BARS, CAFETERIES I RESTAURANTS DE L'EXERCICI 2020 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. CONCEDIR les subvencions següents per un total de 15.697,54 Euros, 
corresponents al 25% de la quota de la Taxa d’escombraries d’activitats de bars, 
cafeteries i restaurants de l’exercici 2020, més les quantitats pagades per recàrrecs, 
prevista a la lletra B) del Número 2, Condicions generals de les subvencions,  de les 
Bases reguladores de les subvencions complementàries, en règim de concurrència 
competitiva destinades hoteleria, bars i restauració de Vilanova i la Geltrú, aprovades 
pel Ple de l’Ajuntament en data 1 de març de 2021, publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de 12 de març de 2021, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de 11 de març de 2021: 
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Aquesta quantitat s’ha de pagar a càrrec de la partida 10 4320 48300 de Fons de 
Recuperació Econòmica de l’exercici 2020. 
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SEGON. NOTIFICAR el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 
d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 
 
TERCER. TRASLLADAR el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
QUART. PEU DE RECURSOS: 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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15. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 1011/2021/eSUB. 
 
CONCEDIR LA SUBVENCIÓ DEL 25% DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES 
D'ACTIVITATS DE BARS, CAFETERIES I RESTAURANTS I LA PART DE LA QUOTA 
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2020 DE LA TAXA D'OCUPACIÓ I 
D'APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES, DELS REBUTS 
DE L'EXERCICI 2020 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. CONCEDIR les subvencions següents per un total de 65.401,03 Euros, 
corresponents al 25% de la quota de la Taxa d’escombraries d’activitats de bars, 
cafeteries i restaurants, i la part de quota corresponent al quart trimestre de 2020 de la 
Taxa d’Ocupació i d’aprofitament del Domini Públic amb Taules i Cadires, dels rebuts 
de l’exercici 2020 dels establiments del sector de la restauració (bars, cafeteries i 
restaurants) donats d’alta a Vilanova i la Geltrú, més les quantitats pagades per 
recàrrecs, previstes a les lletres B) i C) del Número 2, Condicions generals de les 
subvencions, de les Bases reguladores de les subvencions complementàries, en règim 
de concurrència competitiva destinades hoteleria, bars i restauració de Vilanova i la 
Geltrú, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 1 de març de 2021, publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de 12 de març de 2021, i segons la Convocatòria 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de 11 de març de 2021: 
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Aquesta quantitat s’ha de pagar a càrrec de la partida 10 4320 48300 de Fons de 
Recuperació Econòmica de l’exercici 2020. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 
d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 
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TERCER. TRASLLADAR el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
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. 
 
 16. Intervenció.  
Número: 67/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la relació de factures número F/2021/15. 
 
Factures menors de 10.000€ 
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Factures entre 10.001 i 50.000€ 
 

 
 
 
Factures superiors a 50.0001€ 
 

       
 
Resum total facturació 
 

 



 
 
 
 

 
 
   
 

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

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

 

SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2021/15 
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
 
QUART. Peu De Recurs. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
17. Intervenció.  
Número: 68/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2021/16  
 
Factures menors de 10.000€ 
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Factures entre 10.001 i 50.000€ 
 

 
 
Factures superiors a 50.0001€ 
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Resum total facturació 
 

 
 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2021/16. 
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
 
 
QUART. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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18. Acció Social i Dependència.  
Número: 595/2021/eAJT. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD D’ADHESIÓ AL PROGRAMA ”SERVEI LOCAL 
TELEASSISTÈNCIA ANYS 2021-2024” EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 
OFERTA BENESTAR SOCIAL 2021 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria 
Oferta Benestar Social 2021, el recurs següent: 
 
 

CODI RECURS TIPUS NOM ACTUACIÓ SEVEI 
SOL·LICITANT 

ENS EXECUTOR 

 
21303 

 
 

 
Recurs material 

 
Servei Local 

Teleassistència 

 
Acció Social i 
Dependència 

 
Servei Suport de 

Programes Socials 
(SSPS) 

Diputació de 
Barcelona 

 
 

 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
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 notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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19. Esports.  
Número: 548/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA REDUCCIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA L'ANY 2020 A 
L'ENTITAT CLUB DE FUTBOL ALUMNES OBRERS VILANOVA PEL PROJECTE 
FUTBOL SÈNIOR MASCULÍ- PRIMER EQUIP 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. REDUÏR en 2.725,09 € la subvenció concedida a l’entitat CLUB DE FUTBOL 
ALUMNES OBRERS VILANOVA amb CIF G-67113753 pel Projecte “Futbol Sènior 
Masculí- Primer equip”. La subvenció queda fixada en un import de 11.187,95 €, 
quantitat que correspon al que ha estat justificat per l’entitat.  
 
SEGON. ORDENAR EL PAGAMENT del 40% pendent de la subvenció a l’entitat 
CLUB DE FUTBOL ALUMNES OBRERS VILANOVA que serà de: 

 

  1.047,07 € pel Projecte “Futbol Sènior Femení” 

  7.389,18 € pel Projecte “Futbol Base Masculí i Femení” 

  2.840,13 € del Projecte “Futbol Sènior Masculí- Primer equip” 
 
De forma que la quantitat total realment a abonar per part l’Ajuntament a l’entitat sigui 
de 11.276,38 €.  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats.  
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
20. Esports.  
Número: 1042/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A LES PERSONES FÍSIQUES PER 
A LA PRÀCTICA D'ACTIVITATS ESPORTIVES A VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la “Convocatòria de Subvencions en règim de concurrència 
competitiva destinades a les persones físiques per a la pràctica d’activitats esportives 
a Vilanova i la Geltrú durant l’any 2021, temporada o curs 2021-22”, amb el següent 
contingut (s’adjunta com ANNEX 1, el mateix text en castellà ANNEX 2 ). 
 
SEGON. ESTABLIR que el termini per a la presentació de sol·licituds pels àmbits A, B  
i C començarà el dia 20 de setembre de 2021 i finalitzarà el 15 d’octubre de 2020.  
Aquesta convocatòria fa referència als àmbits de: 
 

A. Activitats físiques realitzades per persones afectades per 
malalties cròniques degeneratives. 

B. Esportistes practicants d’esports individuals on l’estructura 
participativa no és per mitjà de clubs. 

C. Activitats esportives realitzades per persones en situació de 
precarietat econòmica. 

 
 
TERCER. AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquesta convocatòria per un 
import màxim de cinquanta-sis mil cinc-cents euros (56.500€), amb càrrec a la partida 
33.3410.48100 BEQUES ACTIVITATS ESPORTIVES I TERAPEÚTIQUES del 
pressupost de despeses vigent. 
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QUART. APROVAR l’extracte de la present convocatòria per tal que sigui publicada en 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) (s’adjunta com ANNEX 3, el 
mateix text en castellà ANNEX 4). 
 
CINQUÈ. PUBLICAR aquestes convocatòries a la seu electrònica de l’Ajuntament i 
també al Butlletí oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones 
 
SISÈ. COMUNICAR al Departament d’Intervenció municipal per tal que enviï les dades 
estructurades, el text complert i l’extracte de la present convocatòria, per tal de donar 
publicitat a la mateixa. 
 
SETÈ. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució dels 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 recurs que considereu procedent. 
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21. Espai Públic.  
Número: 13/2021/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 (Exp. 13/2021/eCAA) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
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 continuación: 
 
37219070X CR/ JOSEP COROLEU, 27, LO, DR 
B60544129 CR/ JOSEP COROLEU, 6, LO, ES 
47631179L CR/ PARE GARI, 36, LO, ES 
J67523126 CR/ BRUC, 60-62, LO, ES 
52215451T PL/ ANXANETA, 1, LO, DR 
B66724642 CR/ BAILEN, 71, LO, ES 
40966714B AV/ FRANCESC MACIA, 100, MG, ES 
G66848755 AV/ FRANCESC MACIA, 98, DR 
X6372490H CR/ TARRAGONA, 2, LO, ES 
52214481L PL/ FABRICA NOVA, 18, LO, 2 
52424434M CR/ ECONOMIA, 30, LO, DR 
48022346W CR/ PICAPEDRERS, 25, LO 
47630374L CR/ TIRES, 1, LO 
49879991Y CR/ SANT FRANCESC, 2-A 
Y5782828K CR/ MANUEL DE CABANYES, 4, LO 
Y3584590P CR/ AIGUA, 8, LO 
Y2162965J CR/ AIGUA, 64, LO 
Y1665603A CR/ AIGUA, 57, LO 
52420213Q CR/ AIGUA, 71 
49500798Z CR/ COL·LEGI, 35, MG, 16 
B67387662 RB/ PRINCIPAL, 30, LO 
B66790452 RB/ PRINCIPAL, 24, 2º 
J66552852 CR/ VAPOR, 18 
35034292W PL/ SOLER I CARBONELL, S/N Edif. MERCAT, LO, 44 
52915509F PL/ SOLER I CARBONELL, S/N Edif. MERCAT, LO, 05 
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B66879107 PL/ SOLER I CARBONELL, 38, 1º, B 
47631803E RB/ SALVADOR SAMA, 58, LO, 2 
B58676214 RB/ SALVADOR SAMA, 62, LO, ES 
B66535725 CR/ L' HAVANA, 12, LO 
52428357H CR/ ESCOLAPIS, 29, LO, 3 
23934207Q CR/ CUBA, 5, LO 
B66818535 CR/ CUBA, 1-B, MG, ES 
B65066904 CR/ CUBA, 2, LO, DR 
X6644488H AV/ CUBELLES, 7, LO 
G01608793 CR/ JOSEP COROLEU, 127, DR 
49767095V CR/ JOSEP COROLEU, 103, LO, DR 
Y1660501F AV/ FRANCESC MACIA, 105, MG, DR 
46727504Z CR/ EL GRECO, 23, LO 
47839849X CR/ EL GRECO, 12, LO, ES 
38482488S CR/ CASTELLET, 2, LO 
37664670P AV/ FRANCESC MACIA, 121, LO, DR 
Y2852941N AV/ FRANCESC MACIA, 125, LO, 3 
79290140D AV/ FRANCESC MACIA, 145, LO, DR 
47842024T CR/ MONTSENY, 11, LO, A 
B67370999 CR/ LLIBERTAT, 3, LO 
Y4589901N CR/ LLIBERTAT, 4, LO 
43548769V CR/ SANT SEBASTIA, 24, LO 
52421286P CR/ SALUT, 18 
52215466S CR/ SANT FELIP NERI, 1 
Y1812720N CR/ SANTA MADRONA, 37, LO, ES 
AQ663963 CR/ SANT JOAN, 5, LO 
B61426342 CR/ SANT JOAN, 38 
B65093957 CR/ SANT PAU, 5 
AU521043 CR/ JOSEP FREIXES, 8, BX, 1 
G65778474 CR/ SANT ANTONI, 21, LO 
X6456269P CR/ MERCADERS, 3, 2º 
39178463X CR/ COMERÇ, 4, LO, DR 
B62269311 PL/ COLS, 3, LO 
35123130Z CR/ SANT GERVASI, 36 
49879596W CR/ SANT PERE, 50, 2º 
46739311E CR/ ARXIPREST LLORENÇ GARRIGA, 2, LO 
X0223285R CR/ JOAQUIM MIR, 11, MG 
G59137562 CR/ PASTERA, 2 
52423933X CR/ CASERNES, 43, LO 
36501318L CR/ SANTA MAGDALENA, 10, 1º 
38252747K CR/ CORREU, 23, 1º 
52218472P CR/ ROQUES, 3 
52215385A CR/ ATZAVARES, 14 
36495172Z CR/ UNIO, 75, 2º 
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B65639528 CR/ SANT FELIP NERI, 7 
47636091D CR/ AIGUA, 99, 4º 
75683364R CR/ AIGUA, 109, 3º, 1 
52421978X CR/ AIGUA, 113, 5º, 1 
52422517C CR/ AIGUA, 113, 5º, 2 
Y4964862G CR/ XORIGUER, 5, 5º 
77277030C CR/ JARDI, 70, 2º 
48189671W CR/ XORIGUER, 17, 1º, 1 
47632113X CR/ JARDI, 95, 4º, 1 
47636433Y PL/ CATALUNYA, 10, 3º, 6 
04585289D CR/ RECREO, 57, 1º, 2 
54680330S AV/ FRANCESC MACIA, 59, 4º, 1 
47636855Z CR/ PARE GARI, 75, 2º, 1 
37703658B AV/ FRANCESC MACIA, 60, 2º, 1 
37384155R CR/ DOCTOR FLEMING, 20, 2º, 1 
36736697Q CR/ RECREO, 99, 1º, 2 
30622219L CR/ AIGUA, 143, 5º, 1 
52422029S CR/ JARDI, 122, 1º, 2 
52214951Y CR/ JOAN LLAVERIAS, 12, 4º, 2 
X3786596Z AV/ FRANCESC MACIA, 120, 4º, 2 
52429961N RD/ IBERICA, 139, 1º, 2 
47630891F CR/ MIQUEL GUANSE, 3, 1º, 3 
47630570P CR/ MIQUEL GUANSE, 3, 1º, 4 
52429520P CR/ MIQUEL GUANSE, 5, 2º, 1 
35009679E PL/ FABRICA NOVA, 19, BX, 1 
47637766M CR/ PICAPEDRERS, 50 
46964231W CR/ ECONOMIA, 40, AT, 2 
47630155F CR/ ESTUDIS, 13, 2º 
X5826467S CR/ SANT ONOFRE, 28, 2º 
36454566A CR/ MANUEL DE CABANYES, 16, Esc: A, 2º, 3 
Y1788385B CR/ BOMBA, 3, 1º 
52423969T CR/ TEATRE, 2, 1º, 1 
77252699T PL/ CATALUNYA, 8, 3º, 2 
X6134640B CR/ MANUEL TOMAS, 41, BX 
38250579S RB/ PRINCIPAL, 1, 1º, 2 
47923874Q CR/ COL·LEGI, 36, AT 
37317544K RB/ PRINCIPAL, 49, 3º, 1 
77107607S RB/ PRINCIPAL, 80, 1º 
52428036L CR/ JOSEP LLANZA, 6, 5º, 2 
77106823J CR/ L' HAVANA, 8, 1º 
52426360E RB/ PRINCIPAL, 75, 3º 
47840093R RB/ JOSEP ANTONI VIDAL, 6, 3º, 2 
52218554K CR/ CUBA, 1, 2º 
37634552C RB/ SALVADOR SAMA, 69, 2º, 1 
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49765024Q AV/ CUBELLES, 7, 2º, 1 
X8063294T AV/ CUBELLES, 7, 3º, 1 
48185531W CR/ JOSEP COROLEU, 125, ENT, 1 
77094394G CR/ JOSEP COROLEU, 123, 4º, 1 
36203549P AV/ CUBELLES, 33, 1º, 2 
52424279B CR/ PARE GARI, 78, AT, 2 
X7096257K AV/ CUBELLES, 30, 4º, 2 
47841254N CR/ PELEGRI BALLESTER, 17, 2º, 2 
52426049X CR/ JOSEP COROLEU, 89, 1º, 3 
38483158H AV/ CUBELLES, 52, 3º, 2 
38007696N CR/ JOSEP COROLEU, 76, 1º, 2 
33822818F CR/ EL GRECO, 17, 2º, 1 
52170643L CR/ CASTELLET, 9, 2º, 1 
77288657D CR/ LA GORNAL, 19, 1º, 1 
52210513F CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 29, 3º, 1 
37320055W CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 33, BX, 2 
52214314J CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 35, 1º, 1 
37678016Z CR/ RAMON Y CAJAL, 20, BX, 1 
43414085K CR/ JOAN LLAVERIAS, 57, 3º, 2 
39866060E AV/ CUBELLES, 66, BX, 2 
44422445S AV/ CUBELLES, 49, 1º, 2 
X5534639B AV/ CUBELLES, 51, 1º, 2 
36520483W AV/ CUBELLES, 53, 1º, 3 
47637242X AV/ CUBELLES, 55, 2º, 4 
23819661X CR/ MONTSENY, 5, 4º, 4 
09600484P CR/ MONTSENY, 11, 1º, 2 
24736568E CR/ MONTSENY, 11, BX, 2 
34838358M CR/ MONTSENY, 11, 5º, 4 
46406615K CR/ MONTSENY, 11, 5º, 3 
X4063546K CR/ MONTSENY, 13, BX, 2 
37356682J CR/ MONTSENY, 13, 6º, 4 
42239901X AV/ JAUME BALMES, 41, 1º, 1 
X8903632X CR/ JOSEP COROLEU, 130, 5º, 1 
77092715G CR/ MONTMELL, 4, 4º, 2 
47841512V CR/ SANT SEBASTIA, 7, 1º 
47633387L CR/ COL·LEGI, 24, ENT 
38253062Z CR/ UNIO, 94, 4º, 1 
38249200Q CR/ PROVIDENCIA, 18, BX 
43811267Q CR/ COL·LEGI, 11, BX 
52421866J CR/ SANT FELIP NERI, 18, 2º, 1 
77099129R CR/ SANT FELIP NERI, 14, 1º, 2 
47619078Q PL/ PEIXATERIA, 17, 1º, 2 
49880164H PL/ PEIXATERIA, 19, 1º, 1 
53325043A CR/ SANTA MADRONA, 37, 2º, 2 



 
 
 
 

 
 
   
 

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

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

 

Y7391210J CR/ SANTA MADRONA, 15, 1º 
X4065232M CR/ CAPUTXINS, 26, 1º 
47630807S CR/ CAPUTXINS, 33, 2º, 1 
46651905Q CR/ SANT PAU, 7 
52216318Q CR/ SANT PAU, 1, 1º 
36763735Y CR/ PALMERAR, 8 
Y1654287A CR/ PASTERA, 13, 1º, 2 
55276333L CR/ JOSEP FREIXES, 4, 1º 
52426778A CR/ SANT PERE, 34, 2º 
77096607D PL/ COLS, 12, 2º, 2 
Y4919951N CR/ NOU, 12 
35084151C CR/ NOU, 16 
47836548K CR/ NOU, 20 
36521893D CR/ ESGLESIA, 5, 1º 
Y3863859B CR/ JOSEP ANTON MARQUES, 4, 2º, 2 
47635436K CR/ ESTUDIS, 16, BX 
49503641M CR/ SANT MAGI, 29, 2º 
51809242V CR/ SANT JOSEP, 14, 2º 
Y3899155W CR/ MAJOR, 41, 1º 
52214361Z RD/ IBERICA, 91, 2º 
49504348E CR/ CASERNES, 26, 1º, 1 
723250472 CR/ CASERNES, 35, 4º, 2 
 
 
 

SEGON. FACULTAR l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 
 

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 
 
 
 
 
22. Medi ambient.  
Número: 415/2020/eAJT. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES 
  
Aquest punt es deixa sobre la taula 
 
   
 
 
 
 
23. Medi ambient.  
Número: 588/2020/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL PROJECTE DE NOU TANCAMENT 
EXTERIOR DE LA LLUERNA, RESTAURACIÓ DELS VITRALLS DE LA CLARABOIA 
INTERIOR I DEL FALS SOSTRE DE LA SALA CENTRAL DE LA CASA SEBASTIÀ 
SOLER - CAN PAHISSA 
  
Aquest punt es deixa sobre la taula 
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24. Llicències i Disciplina.  
Número: 178/2020/eOBR. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA SOL·LICITADA PER 
INMOBILIARIA BRICOLAJE BRICOMAN, SLU, PER A CONSTRUIR UNA NAU 
COMERCIAL AÏLLADA DE PB+1PP, AMB 275 PLACES D'APARCAMENT, ZONA 
D'ACCESSOS I VIALS, AL C. CIMENT, 7-11 I C. ACER, 2-14 (EXP.178/2020/Eobr) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.  ATORGAR la llicència d’obres sol·licitada per INMOBILIARIA BRICOLAJE 
BRICOMAN, SLU, per a construir una nau comercial aïllada de PB+1PP amb 275 
places d’aparcament, zona d’accessos i vials, situada al C. Ciment, 7-11 I C. Acer, 2-
14  (Exp. 178/2020/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 full d’assumeix del coordinador de 
seguretat i salut, visat pel corresponent Col·legi Professional i la justificació 
del compliment de l’ordenança d’aparcaments de Vilanova i la Geltrú. 

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

4. Caldrà complir amb el CTE, i en concret al compliment e la HE 5, contribució 
fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. 

5. La posada en funcionament de l’activitat restarà condicionada, i per tant serà 
requeriment indispensable en el moment de la primera ocupació, i posta en 
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marxa de l’activitat, al compliment de les condicions establertes en l’informe 
de mobilitat de la regidoria de Mobilitat i Projectes o Obres d’Espai Urbà de 
l’Ajuntament en referència a:  

Xarxa bàsica per a vehicles 
 
Per tot l’exposat, es considera que cal aclarir la contribució de la nova 
implantació en les mesures correctores per pal·liar els efectes de la mobilitat 
generada en les vies d’accés (tal com també demana l’informe de l’ATM de 3 
de setembre de 2018), així com disposar, si s’escau, de l’informe favorable de 
la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, en cas que 
aquest no sigui substituït per l’informe de data 10 de juny de 2021 referent a 
l’EAMG corresponent a la sol·licitud de llicència comercial del Parc Comercial. 

 
Així mateix, es considera que cal condicionar el desenvolupament de l’activitat 
a l’estudi de l’anàlisi del trànsit a l’Avinguda de Vilafranca i la inclusió, si 
s’escau, de mesures correctores. 

 
Xarxa de transport públic 

 
Contràriament al que conclou l’EAMG, es considera que la xarxa de transport 
públic urbà no dóna una bona cobertura a la nova implantació, pel que cal 
condicionar l’inici de l’activitat i quines tramitacions corresponguin a la 
signatura d’un conveni que reguli la contribució de BRICOMART a la millora 
del transport urbà, amb concreció de la proposta que en millori la cobertura i 
la valoració econòmica, tal i com també indica l’informe de l’ATM. 
 
Xarxa d’itineraris per a bicicletes 

 
Es considera que cal condicionar l’inici de l’activitat i quines tramitacions 
corresponguin a la contribució de BRICOMART a la connexió del carril bici 
existent amb la nova implantació (tal com resta condicionat a l’informe de 
l’ATM), ja que aquesta connexió no existeix actualment. 

 
Xarxa d’itineraris per a vianants 

 
Es considera correcte l’anàlisi de l’EAMG. 
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Oferta d’aparcament 
 
Pel que fa a la dotació de places d’estacionament per a vehicles, tot i que 
aquesta és superior a la màxima ocupació prevista, cal tenir en compte que la 
dotació del Parc Comercial situat al costat de BRICOMART disposarà d’una 
oferta d’estacionament per sota del que requereix el decret 378/2006, pel que 
es considera adequada l’oferta a l’alça de l’EAMG objecte del present estudi. 

 
 

Pel que fa a la dotació de places d’estacionament per a bicicletes, cal 
condicionar l’inici de l’activitat a la signatura del conveni que reguli el 
compromís d’instal·lar més aparcabicis a mesura que la demanda es vagi 
incrementant. 

 
A aquest efecte caldrà doncs procedir a la signatura d’un conveni amb 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que reguli la contribució de BRICOMARC 
a la millora del transport urbà amb concreció de la proposta, el quilometratge i 
la valoració econòmica així com l’assumpció de l’habilitació de les parades de 
bus i la seva connexió amb itineraris per a vianants així com la connexió del 
carril bici, i la posterior materialització de llurs compromisos establerts en el 
conveni. 
 

6. L’informe favorable preceptiu de la Direcció General d’Infraestructures i 
Mobilitat de la Generalitat 

 
7. La llicència d’obres restarà sotmesa, així mateix, a tots els condicionants 

establerts per part de totes aquelles administracions o organismes sectorials 
que hi concorren: 

 
- Servei Territorial de Carreteres 
- Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 
- Direcció General de Comerç 
- Agència de Residus de Catalunya 
- Agència Estatal de Seguretat Aèria. 

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

10. 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. 

11. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) del 
dia 7 d’octubre de 2019, incorporat a l’expedient, aquesta llicència queda 
condicionada a:  

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

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

Edificació  35,80  25,00  60,80 

Grua-mòbil  35,80  50,00  85,80 

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

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

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

12. 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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13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

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

17. 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. 

18. 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. 

19. 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 
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pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període de 
validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació 
Urbanística de Vilanova i la Geltrú) 

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

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

 
 
CONDICIONS ESTABLERTES PER L’AUTORITAT DEL TRANSPORT 
METROPOLITÀ (ATM), (INFORME FAVORABLE D’ESTUDI DE MOBILITAT 7-9-2018 
(Exp.G-73/2018) 
 

1. Cal ajustar l’oferta màxima de places d’aparcament a la demanda prevista en 
l’estudi. 

2. Cal que el promotor garanteixi la cobertura territorial i horària en transport 
públic pels treballadors i clients del seu centre. 

3. Cal disposar de l’informe favorable del titular de la infraestructura viària (C-15 
i C-31). 

4. Cal que el promotor consensuï amb el titular de la via la implantació i 
participació de millores que permetin millorar el nivell de servei en la xarxa 
viària. 

5. Cal que l’establiment comercial garanteixi i promocioni la connexió en bicicleta 
entre l’avinguda Vilafranca i l’establiment comercial. 

6. Cal incorporar el cost de les mesures necessàries per millorar totes les xarxes 
de mobilitat de l’àmbit d’estudi. 

7. D’acord amb el que prescriu l’article 18.4 de la llei, si els projectes no 
segueixen les determinacions de l’estudi, ho han de justificar. 
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CONDICIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ (INFORME DE 
RESOLUCIÓ  9/10/2018 (EXP.LLC-27/17 (B/C-11)) 
 

1. Atorgar la llicència comercial sol·licitada per BRICOLAJE BRICOMAN, SLU, 
objecte de l’expedient LLC-27/17 (B/C-11), per a la implantació d’un 
establiment comercial de materials per a la construcció i articles de 
sanejament amb una superfície de venda de 8.976 m², al municipi de Vilanova 
i la Geltrú, condicionada a que en la redacció del projecte constructiu o en les 
mesures de gestió que corresponguin quedin justificades les qüestions 
exposades a l’informe tramès per l’Autoritat del Transport Metropolità, el 13 de 
setembre de 2018, el qual s’annexa en aquesta resolució. 

2. El termini de vigència d’aquesta llicència és indefinit. No obstant això, es 
declararà la seva caducitat quan, un cop transcorreguts tres anys des de la 
concessió de la llicència comercial, no s’hagi iniciat l’activitat per la qual fou 
concedida, per causa imputable a la persona sol·licitant. 

3. El titular haurà de comunicar a la Direcció General de Comerç la data en que 
s’hagi produït l’inici de l’activitat. Comunicada l’obertura de l’establiment, la 
Direcció General de Comerç, mitjançant el seu servei d’inspecció, podrà dur a 
terme les actuacions necessàries per tal de comprovar que el projecte que 
s’ha materialitzat s’adequa al projecte pel qual s’ha atorgat la llicència 
comercial de la Generalitat. En tot cas, qualsevol modificació del projecte 
presentat, restarà subjecte a la legislació en matèria d’equipaments 
comercials vigent en cada moment. 

4. L’abast d’aquesta llicència es limita exclusivament al que estableixen el 
Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments 
comercials, la llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat 
econòmica i el Decret 378/2006, de 10 d’octubre. Tot això sens perjudici de 
les restants disposicions que puguin afectar al projecte quant a la necessitat 
de disposar d’altres permisos o al compliment de la legislació urbanística o 
sectorial que en cada cas sigui d’aplicació. 
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CONDICIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ 
D’INCENDIS I SALVAMENTS (INFORME DEL DIA 15/10/2019 
(EXP.24/2019/000223)) 
 

1. La porta lliscant situada en l'espai d'oficines de planta baixa ha de ser abatible 
d'eix de gir vertical i obrir en el sentit de l'evacuació, atès que serveix a més 
de 50 persones en cas d'incendi. Alhora, cal disposar de barra antipànic 
d'acord amb la norma UNE EN 1125. 

2. En cas de disposar d'un sistema d'extinció mitjançant ruixadors CMSA o 
ESFR, el SCTiEF ha de ser d'activació només manual per part dels bombers, 
d'acord amb l'apartat 7.1.2 de la UNE 23585 i la Instrucció Tècnica 
Complementària SP 129 de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvaments. 

3. El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat 
anteriors i les previstes a la documentació tècnica, establertes per la 
reglamentació d’aplicació, no essent necessari sol·licitar un nou control 
preventiu d’aquestes mesures. Caldrà realitzar l’acte de comprovació segons 
s’estableixi a la Llei 3/2010. 

4. El control de la instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva 
contra incendis, si s’escau, s’haurà d’efectuar segons s’indica en la Instrucció 
Tècnica Complementària SP 136 “Certificació 

 
CONDICIONS DEL SERVEI TERRITORIAL DE CARRETERES (RESOLUCIÓ DEL 
DIA 6/11/2020. EXP. CAB20200473) 
 
Condicions administratives 
 

1. Aquesta autorització administrativa s'atorga salvaguardant el dret de propietat 
i, sens perjudici de tercers i d’altres competències concurrents, de conformitat 
amb la legislació vigent i s’han de respectar els drets preexistents sobre els 
terrenys o béns. 

2. Les obres que afecten el domini públic o elements funcionals de la carretera 
s'autoritzen a títol precari i la persona autoritzada no en pot adquirir cap dret, 
ni tant sols la cessió. 
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3. L'Administració, en qualsevol moment que consideri convenient a l'interès 
general, pot modificar els termes de l'autorització, així com suspendre-la 
temporalment o fer-la cessar definitivament. 

Condicions específiques 

 
Les actuacions que es sol·liciten es troben situades en el marge esquerre de la 
carretera C-31, entre el PK 155+000 i el PK 155+150, al marge esquerre (carrer del 
Ciment nº 7) en sòl no urbà i tram no urbà dins del terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
La línia d’edificació en aquest tram de carretera C-31 es situa, d’acord amb l’informe 
emès per la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, a 50 metres respecte de 
la línia exterior de la calçada (línia blanca exterior de la calçada). 
 
La construcció de la nau comercial BRICOMART, es proposa a més de 100 metres 
respecte de l’aresta exterior de la calçada de les carreteres C-31 per tant, per darrera 
de la línia d’edificació en aquest tram de carretera. 
 
En conseqüència, s’autoritzen les obres sol·licitades les quals s’hauran de portar a 
terme d’acord amb les condicions següents: 
 
1. Les actuacions autoritzades en aquest permís s'hauran d'executar en el 

termini màxim de 12 mesos, a comptar des de la data de notificació d'aquesta 
resolució, en el benentès que un cop esgotat aquest termini sense que n'hagi 
estat sol·licitada cap pròrroga o en cas que aquesta us sigui denegada, el 
Servei Territorial de Carreteres de Barcelona en declararà la caducitat. 

2. Les obres es realitzaran amb la corresponent autorització per part de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb el planejament urbanístic 
aprovat i donant compliment al punt nº8 de l’informe emés per la Direcció 
General d’Infraestructures de Mobilitat amb codi IP-2018-071-DG que diu el 
següent : 
...”els accessos de cadascuna de les parcel·les de l’àmbit Masia d’en Barreres 
II es situïn prou allunyades entre si i prou allunyades de les connexions amb 
les carreteres, de manera que s’eviti la creació de punts conflictius en la 
circulació que provoquin retencions que pugin afectar a la xarxa viaria. Aquest 
efecte s’adjunta plànol de la remodelació de l’enllaç i del nou accés al sector..” 

 
 En conseqüència, s’haurà de tancar l’accés d’entrada a la nau comercial del 

carrer del Ciment que pot provocar retencions al ramal de connexió provinent 
de la carretera C-15 sentit Vilanova i la Geltrú, de manera que l’accés a la nau 
comercial s’efectuarà pel carrer de l’Acer. 
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3. No es plantejarà cap tipus de construcció per davant de la línia d’edificació, en 
aquest cas a 50 metres respecte a l’aresta exterior de la calçada de la 
carretera C-31. 

4. Es prohibeix qualsevol tipus d’activitat o construcció en la zona de domini 
públic de la carretera C-31, en aquest cas a 3 metres de l’aresta exterior de 
l’esplanació (article 35 de la Llei 2/09, de 25 d’agost). Així mateix, s’hauran de 
respectar totes les restriccions en els usos de la zona de servitud marcades a 
l’article 37 de l’esmentada Llei. 

5. A l’espai situat entre el límit de la zona de domini públic i la línia d’edificació 
queda prohibida qualsevol tipus d’edificació, incloses les obres subterrànies 
com piscines, aparcaments, etc, i moviments de terres que puguin influir 
negativament en el drenatge de la carretera. 

6. Es prendran les mesures necessàries per a que les obres de construcció de la 
nau comercial eviti qualsevol perill o molèstia als usuaris de la carretera; 
posteriorment, en cas que es generi runa es transportarà a un abocador 
autoritzat. 

7. En cap cas s’ocuparà el domini públic la carretera com a zona per abassegar 
materials ni maquinaria. 

8. En el cas d’utilitzar un aparell elevador o una grua-torre, aquesta es situarà a 
una distància mínima de l’aresta exterior de la calçada equivalent a la suma 
de la seva alçada, més la longitud del braç més llarg, més tres metres. 

9. Les aigües pluvials i les aigües brutes o residuals, s'han de conduir 
obligatòriament en pous o basses que no tinguin comunicació amb la 
carretera i que siguin completament independents del seu sistema de 
drenatge. Està totalment prohibit l'abocament d'aigües negres a les cunetes, 
pous o desguassos de la carretera. 

10. Les restes d’obra, senyalització, cartells o qualsevol element que s’utilitzi per 
executar l’obra es retirarà una vegada hagi estat finalitzada i es restituirà el 
medi tal i com estava abans d’iniciar les obres. 

11. En cap cas s’afectarà al trànsit de la carretera C-31. 

12. Un cop finalitzats els treballs, es retiraran les restes d’obra, senyalització, 
cartells, runa o qualsevol element que s’hagi utilitzat i es restituirà la zona 
d’actuació. 

13. Serà d’obligat compliment la realització del replanteig inicial de les obres així 
com la comprovació final d’aquestes amb els tècnics d’explotació Sr. Sebastià 
Rosell i Sr. Bernat Morera, al telèfon 607 07 40 72, entre les 7.00 h i les 14.00 
h, de dilluns a divendres, o per correu electrònic a les adreces: 
sebastian.rosell@gencat.cat i bernat.morera@gencat.c 
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Condicions generals 
 

1. Durant l'execució de les obres és prohibida la col·locació en l’esplanació de la 
carretera, de dipòsits de materials, bastides o d'altres efectes, l'alteració dels 
serveis que l'afectin, i qualsevol altre obstacle o operació que dificulti el trànsit 
per la calçada. Els sobrants que resultin de l'obra hauran de ser retirats, 
segons ordeni el personal de la carretera i de manera que no la puguin 
perjudicar. 

2. Amb l’execució de l’obra/actuació no s’ha d’impedir ni limitar, en cap cas, el 
desguàs actual de la carretera. 

3. Si per a l’execució de l’obra/actuació cal la utilització d’una grua, aquesta s’ha 
de situar a una distància de la vora de la carretera superior a la longitud que 
resulti de sumar-ne l'altura, la llargada del braç més llarg i un afegitó de tres 
metres. En tots els casos, el constructor ha d’assegurar l'estabilitat de 
l'esmentada instal·lació. 

4. En el cas que, mentre s’executa l’obra/actuació, calgués instal·lar un 
tancament de caràcter provisional, aquest s’ha de situar, pel cap baix, a 3 m 
de l'aresta exterior de l’esplanació, i no pot limitar la visibilitat dels usuaris de 
la carretera. També es pot instal·lar provisionalment una caseta a la distància 
mínima de 8 metres de l’aresta exterior de l’explanació. Tant la tanca com la 
caseta han de ser retirades un cop enllestides les obres. 

5. La persona sol·licitant està obligada a instal·lar i conservar la senyalització 
que pogués ser necessària, d'acord amb les disposicions vigents. Feta la 
petició, aquest Servei li indicarà el nombre, classe i situació d'aquests 
senyals. 

6. El /la titular de l’autorització serà el responsable directe de tots els danys i 
perjudicis ocasionats a la carretera i als seus elements funcionals sense que 
se’n derivi cap responsabilitat per a l’Administració. 

7. Aquesta autorització (o una còpia) haurà d'estar en poder de l'encarregat dels 
treballs, a fi de poder exhibir-la a requeriment de qualsevol funcionari d'aquest 
Servei que exerceixi funcions d'inspecció. 

8. Aquesta autorització inclou exclusivament l'obra detallada, i manca, per tant, 
de validesa per a dur a terme qualsevol altra feina o obra diferents de les 
estrictament autoritzades, encara que en els documents presentats en 
sol·licitar-la, aquestes feines o obres hi siguin implícites o al·ludides. En cap 
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cas es podran dur a terme obres o actuacions que directa o indirectament 
puguin perjudicar la carretera. 

 

9. Aquest document només té validesa pel que fa a la jurisdicció de la zona de 
protecció de la carretera i, per tant, no eximeix el titular del compliment de tots 
els altres requisits legalment imposats per altres organismes de 
l'Administració. 

10. L’incompliment de les condicions incorporades en aquesta Resolució pot 
donar lloc a la incoació d’un expedient sancionador o de paralització d’obres o 
suspensió d’usos de l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres. 

 
CONDICIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’INFRAESTRUCTURES DE 
MOBILITAT (INFORME IP-2021-040, DEL DIA 10/6/2021. EXP.PDE-2021-093) 
 
 

1. Al menys totes les actuacions viaries definides al plànol annex a l’informe IP-
2018-071-DG emès per la Direcció General d’infraestructures de Mobilitat 
sobre la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Vilanova 
i la Geltrú a l’àmbit de la Masia d’en Barreres, i que recull el present EAMG, 
hauran d’estar operatives abans de la posada en servei de l’activitat de Parc 
Comercial. 

2. Cal incorporar a l’EAMG les simulacions a què fan referència les 
prescripcions 6, 8 i 10 de l’informe IP-2018-071-DG esmentat a l’efecte 
d’acreditar-ne el seu compliment, i per tant el correcte funcionament de la 
vialitat i accessos als aparcaments sense que es generin disfuncions en els 
elements que conformen l’enllaç entre les carreteres C-15 I C-31. 

3. Caldrà tenir en compte que pel desenvolupament de l’escenari identificat en 
el present EAMG com a fase 1, això és la implantació del centre 
BRICOMART, es requereix que estigui operativa al menys la duplicació de 
carril a l’entroncament del ramal de sortida de la C-31 des del sud-oest amb 
la rotonda del costat sud de l’enllaç d’aquesta carretera amb la C-15. 

4. En cas que amb el desenvolupament de les fases 2 o 3, sigui necessària la 
implantació del carril directe de sortida de la C-31 des del sud-oest que 
transcorri segregat de la rotonda del costat sud de l’enllaç d’aquesta 
carretera amb la C-15, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’ha de 
comprometre a dur a terme aquesta actuació a instància motivada de la 
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, tot això sense perjudici que 
n’imputi els costos als promotors en la proporció que consideri adient. 
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5. Pel que fa al dimensionament de l’aparcament, caldrà estar a allò que 
determini la Direcció General de Comerç, en el benentès que s’haurà de 
garantir que el nombre de places finalment disponibles serà suficient per a 
evitar que amb motiu de la cerca a l’entorn del centre comercial es 
produeixin circulacions que puguin sobrecarregar la vialitat i les connexions 
amb les carreteres. 

6. Tal i com corroboren els resultats de l’EAMG en la fase 4, escau recordar 
que el desenvolupament en primer terme de l’àmbit de la Masia d’en 
Barreres comporta que posteriorment el desenvolupament de l’àmbit de 
l’Eixample Nord de Vilanova i la Geltrú resti supeditat al desdoblament de la 
carretera C-31 o a que es faci efectiva la supressió del peatge explícit en 
l’autopista C-32 com a conseqüència de la implantació d’un nou sistema de 
pagament generalitat per a la utilització de les vies d’altes prestacions i 
capacitat. 

 
CONDICIONS DE L’AGÈNCIA DE RESIDÚS DE CATALUNYA (INFORME 30/6/2021. 
EXP. Q0503/2021/24) 
 

1. Executar el pla d’excavació i de gestió de terres que ha estat presentat amb 
una direcció ambiental d’obra (DAO) que supervisi qualsevol incidència 
ambiental que es pugui presentar o que no s’hagi detectat fins ara. 

2. Addicionalment al pla presentat, es donarà compliment a: 

a. El mostreig del sòl romanent a les zones A i B, es farà un cop 
assolida la fondària màxima d’excavació. 

b. S’hauria d’agafar una mostra addicional a les immediacions del 
dipòsit situat a l’extrem est de la parcel·la o bé justificar la no 
conveniència d’aquesta acció. 

3. Si apareguessin terres impactades durant els moviments de terres i 
s’haguessin de fer abassegaments abans de la seva gestió aquests s’hauran 
de realitzar a la mateixa parcel·la, es condicionaran amb una base 
impermeable, recollida de lixiviats i minimització d’emissió de vapors i 
partícules a l’atmosfera Caldrà que s’especifiqui la seva ubicació a la 
memòria tècnica de la DAO un cop finalitzada l’obra. 

4. Aplicar mesures de prevenció i seguretat pels treballadors, com ara equips 
de protecció individual (EPI), que redueixin el risc i garanteixin la salut dels 
treballadors que realitzin aquests treballs. Aquestes mesures s’han 
d’incloure en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

5. Prendre les mesures necessàries per minimitzar l’emissió de pols durant els 
treballs de moviment de terres. 
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6. Tot i que el projecte estableix la reutilització en el propi emplaçament de 
totes les terres que s’hagin d’excavar, en el cas que sigui necessari 
gestionar terres fora de l’emplaçament es farà segons el marc normatiu 
vigent en matèria de residus donant compliment a la Llei 22/2011, Decret 
152/2017 i la guia sobre la codificació, la classificació i les vies de gestió de 
residus a Catalunya. S’ha de tenir en compte que, com en el passat als 
terres s’hi va desenvolupar una activitat potencialment contaminant del sòl 
(APC), l’emplaçament està fora de l’àmbit d’aplicació de l’Ordre 
APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre normes generals de valoració de 
materials naturals excavats per a la seva utilització en operacions de reblert i 
obres diferents a aquelles en les que es van generar. 

7. Si durant els treballs de moviment de terres s’identifiqués la presència 
d’algun dipòsit soterrat d’hidrocarburs, aquest s’haurà de donar de baixa 
donant compliment a la MI-IP06. 

8. Un cop acabada l’excavació i el terraplenat, en el cas que a les mostres de 
sòl romanent es continuïn detectant valors dels contaminants per sobre dels 
NGR, es farà una Anàlisis Quantitativa de Risc Residual (AQRR) donant 
compliment a l’annex VIII del Reial Decret 9/2005 i allò indicat a l’apartat de 
valoracions. 

Aquest càlcul haurà d’incloure una anàlisis de sensibilitat segons annex VIII 
del Reial Decret 9/2005. El càlcul de risc juntament amb l’anàlisi de 
sensibilitat i els fulls excels amb les dades introduïdes en el programa 
informàtic s’hauran de presentar davant l’ARC per a la seva valoració.  

9. Presentar a l’ARC, un cop finalitzades les tasques d’excavació i gestió de 
terres, en el termini de 90 dies, una memòria tècnica signada pel facultatiu 
de la DAO detallant els treballs fets, els tipus i volums de materials excavats, 
les zones on s’han fet els terraplenats i les certificacions de qualitat 
associades, els resultats analítics del mostreig de sòl romanent i si s’escau, 
el tipus de gestió i destí de les terres. 

En el cas que desprès dels treballs d’excavació s’identifiqui l’existència d’un 
sòl alterat (concentracions del sol romanent amb valors per sobre dels NGR 
per a us industrial i un càlcul de risc acceptable per al futur ús de la zona), 
caldrà que el promotor presenta a l’ARC, un Programa de Control i 
Seguiment periòdic del sòl, que permeti valorar l’evolució de les substàncies 
contaminants en el temps i l’espai. Aquest programa ha de ser aprovat per 
l’ARC. 

10. Tots aquests treballs han de ser elaborats per una entitat de control en 
l’àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació del sòl (EC-SOL) i el 
subcamp d’actuació, que pertoquí: investigació (I), anàlisis quantitativa de 
risc (AQR) i projectes de descontaminació (PD), habilitada per la Direcció 
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General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i 
Sostenibilitat en compliment del Decret 60/2015. 

 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord a INMOBILIARIA BRICOLAJE BRICOMAN, SLU  
 
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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25. Llicències i Disciplina.  
Número: 1024/2020/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA A 
CONSTRUBECKER INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS, SL, PER A 
CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PS+PB+5PP, AMB 39 
HABITATGES DISTRIBUITS EN 4 ESCALES (3 PEL C. ESTANY I 1 PEL C. JOSEP 
ANSELM CLAVÉ);   2 LOCALS (UN DE PLANTA BAIXA I L’ALTRE DE CESSIÓ A 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE PLANTA BAIXA I PLANTA 
ENTRESOL);  APARCAMENT COMUNITARI PELS HABITATGES (43 PLACES DE 
COTXE, 8 DE MOTO I 11 TRASTERS) I  APARCAMENT PER DONAR SERVEI AL 
LOCAL COMERCIAL (78 PLACES DE COTXE),  SITUAT AL C. JOSEP ANSELM 
CLAVÉ, 61-63 I C. ESTANY, 11A, 11B I 11C. (EXP.1024/2020 eOBR) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’atorgament de la llicència urbanística a  construbecker 
infraestructuras y proyectos, sl per a  construir edifici plurifamiliar entre mitgeres de 
PS+PB+5PP, amb 39 habitatges distribuits en 4 escales (3 pel c. estany i 1 pel c. josep 
anselm clavé);   2 locals (un de planta baixa i l’altre de cessió a l’ajuntament de 
vilanova i la geltrú de planta baixa i planta entresolat);  aparcament comunitari pels 
habitatges (43 places de cotxe, 8 de moto i 11 trasters) i  aparcament per donar servei 
al local comercial (78 places de cotxe),  situat al C. Josep Anselm Clavé, 61-63 I C. 
Estany, 11A, 11B I 11C  (EXP.1024/2020/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. Segons els acords favorables de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 

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

a. Els valors d’alçada i elevació indicats a la taula inclosa a la part expositiva 
del referit acord per a l’edifici d’habitatges plurifamiliar, grua torre i grua 
mòbil, inclosos tots elements com ara  antenes, parallamps, xemeneies, 
equips d’aire condicionat, caixes d’ascensor, cartells, elements decoratius 
(cartells, il·luminacions, etc.,) o qualsevol altre afegit, així com els mitjans 
auxiliars que puguin ser necessaris durant la instal·lació de la grua torre. 
Aquests valors d’alçada i elevació són els següents: 
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Ús   Cota (msnm)  Alçada (m) Elevació (msnm) 
Edificació  10   40  50 
Grua-torre  10   40  50 
Grua mòbil  10   45  55 

 
b. En el cas que sigui necessària la utilització d’altres mitjans auxiliars que 

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

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

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

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

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

 
2. Abans de l’inici de l’obra cal aportar; l’assumeix de l’arquitecte tècnic o 

aparellador, així com el full del programa de control de qualitat, full de 
coordinador de seguretat, i nomenament de contractista. 

 
3. Totes les mitgeres al descobert caldrà que siguin tractades amb el mateix 

material d’acabat que les façanes principals, en especial la mitgera amb la finca 
del carrer de l’Estany, núm. 9  

 
4. El balco terrassa situat tapant la mitgera que limita amb la finca del carrer de 

l’Estany, núm. 9, tindrà com vol màxim la profunditat d’aquest edifici. 
 
5. Prèvia a la primera ocupació caldrà materialitzar la cessió del local a aquest 

Ajuntament mitjançant escriptura pública derivat de la gestió urbanística de la 
Unitat d’Actuació 2 del Pla General d’Ordenació aprovada definitivament el 8 
d’octubre de 2018 pel Ple de l’Ajuntament. Aquest haurà de tenir les condicions 
d’acabat determinades al compromís de cessió del local, de CONSTRUBECKER 
INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS SL, de data 1 de març de 2021. Així 
mateix, previ a la primera ocupació també caldrà aportar inscripció en el registre 
de la propietat de les servituds 1 i 2 d’acord amb el document públic de data 10 
de juny de 2021 i d’acord amb el plànol aportat en data 10 de juny de 2021. 
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6. En compliment de l’estudi de detall, al final de l’obra caldrà justificar; el 
compliment del 40% de plantació entapissada, de la coberta de la planta baixa, 
la situació dels estenedors, tractats de manera harmònica amb el volum de la 
planta cinquena, de mateixa manera caldrà que els aires condicionats o 
instal·lacions similars es situïn en espais tancats per totes les seves cares 
instal·lats tal i com indica l’estudi de detall. 

 
7. Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel 

responsable de l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques “in situ” que 
justifiqui el compliment dels objectius de qualitat establerts a l’ordenança 
reguladora del soroll i vibracions de Vilanova i la Geltrú, en compliment de 
l’article 23.3, d’aquesta normativa. Així com certificat tècnic del responsable e 
l’obra on es justifiqui l’acompliment e l’”ordenança d’estalvi d’aigua”. 

 
8. 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.  
 
9. 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. 

 
10. 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. 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. 

 
11. La llicència s'ha concedit amb el Projecte Bàsic. qualsevol modificació que 

comporti el posterior desenvolupament del Projecte Executiu, s'haurà de 
presentar com a modificació del Projecte Bàsic. Igualment per poder començar 
les obres cal portar a aquest Ajuntament el projecte d’execució. 

 
12. 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. 

 
13. Per obtenir la llicència de primera ocupació s’haurà d’aportar a aquest 

Ajuntament un certificat de la Direcció Provincial d’Inspecció de 
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Telecomunicacions on s’acrediti que s’ha presentat el projecte tècnic que empara 
les infrastructures de telecomunicacions, i el Butlletí d’instal.lació o certificat final 
que aquestes instal·lacions s’ajusten al projecte tècnic. 

 
14. La llicència d’obres restarà sotmesa, així mateix, a tots els condicionants 

establerts per part de totes aquelles administracions o organismes sectorials que 
hi concorren: 

 
- Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 
- Agència de Residus de Catalunya 
- Agència Estatal de Seguretat Aèria. 

 
15. 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. 
 
16. 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. 

 
17. 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. 
 
18. 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. 

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

continguin clor en el procés de fabricació. 
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20. 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. 

 
21. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora 
de l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat 
final de l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir 
la llicència de primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  
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6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data 

de la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses 
que intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la 
dirigeixen. 

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

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

 
8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 

gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i 
presentar els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes 
runes. 

 
9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 

l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

 
CONDICIONS DE L’ACTIVITAT D’APARCAMENT 
 
 
1. Prèviament a la seva obertura i juntament amb la comunicació prèvia el titular de 

l’establiment haurà de presentar la documentació següent: 
 
a. Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació 

elèctrica emesa pel departament d’indústria de la Generalitat. 
 
b. Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han 

executat d’acord al projecte presentat i que compleixen amb la normativa 
que li són d’aplicació. 

 
c. Fotocòpia del contracte de manteniment de les instal·lacions contra 

incendis. 
 
d. Fotocòpia del contracte d’abastament d’aigua contra incendis amb la 

Companyia d’Aigües de Vilanova. 
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e. Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització dels aparells 
elevadors. 

 
f. Acta de comprovació favorable emesa per una ECA tal com estableix la 

Llei 3/2010. 
 
2. Cal complir les establertes en l’informe favorable del Servei de Prevenció i 

Extinció d’Incendis del dia 17 de novembre de 2020, que figura incorporat a 
l’expedient 369/2019-eact, i que diu el següent:  

 
 

a. Cal disposar d'un hidrant d'incendis a la via pública situat a menys de 100 
metres de tota façana accessible a l'edifici, tal i com s'estableix en la 
Instrucció Tècnica Complementària SP-120, de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. 

 
b. Cal garantir suficient àrea total efectiva per al sistema d'extracció 

mecànica dels aparcaments. S'ha de prendre en consideració 150 l/s x 
número de places, d'acord amb els criteris establerts en el document 
TISNCI DT-9. 

 
c. Cal ampliar la superfície dels forats d'admissió d'aire per a l'aparcament 

vinculat als habitatges, per tal d'assegurar un àrea total efectiva de 2,06 
m2, d'acord amb els càlculs efectuats en la documentació tècnica 
aportada. 

 
d. Cal garantir la disponibilitat d'un sistema de protecció davant el fum per a 

l'escala d'evacuació vinculada a la sortida 4, mitjançant dos conductes 
independents d'entrada i sortida d'aire, d'acord amb els criteris de disseny 
establerts en l'annex SI A de terminologia. 

 
e. S'ha d'afegir que el passadís protegit vinculat a la sortida 4 ha de 

disposar d'un sistema de protecció davant el fum, d'acord amb alguna de 
les opcions reflectides en l'annex SI A de terminologia. 

 
f. La reixa de ventilació prevista per a l'escala d'evacuació vinculada a la 

sortida 6 ha de disposar d'una superfície aerodinàmica mínima de 1 m2 a 
nivell de la planta baixa. 

 
El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat anteriors 
i les previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació 
d’aplicació, no essent necessari sol·licitar un nou control preventiu d’aquestes 
mesures. Caldrà realitzar l’acte de comprovació segons s’estableixi a la Llei 
3/2010. 
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En el moment de l'acte de comprovació caldrà disposar de la documentació 
justificativa de la resistència al foc dels elements estructurals i de 
compartimentació de l'edifici mitjançant certificat del fabricant dels elements 
prefabricats, certificat d’instal·lació o d’aplicació de productes de protecció 
d’acord amb la instrucció tècnica complementària SP 136 i/o certificat basat en 
una justificació tècnica que doni compliment als annexos del CTE DB SI, segons 
s’escaigui. 

 
CONDICIONS DE L’AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS 
 
1. Durant els treballs d’excavació de la parcel·la el promotor ha de:  
 

- Atès que a la parcel·la s’hi havia desenvolupat una activitat potencialment 
contaminant (APC) del sòl i es té previst la construcció d’un edifici 
d’habitatges amb baixos comercials, cal que quan es desenvolupin les 
obres, es disposi d’una direcció ambiental d’obra (DAO) que supervisi 
qualsevol incidència ambiental que es pugui presentar o que no s’hagi 
detectat fins ara. Així mateix, vetllarà per a que totes les terres que 
s’excavin i hagin de ser gestionades es farà donant compliment al marc 
vigent de residus.  

 
- Com en el passat, s’ha confirmat que als terrenys s’hi va desenvolupar una 

activitat potencialment contaminant del sòl (APC), l’emplaçament està fora 
de l’àmbit d’aplicació de l’Ordre APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre 
normes generals de valorització de materials naturals excavats per a la 
seva utilització en operacions de reblert i obres diferents a aquelles en les 
que es van generar, per tant, les terres extretes hauran de ser gestionades 
complint el marc normatiu vigent en matèria de residus: Llei 22/2011, 
Decret 152/2017 i la guia sobre la codificació, la classificació i les vies de 
gestió de residus a Catalunya.  

 
- A tots aquells materials excavats, s’haurà de determinar la seva perillositat 

d’acord al reglament 1357/2014, de 18 de desembre de 2014 i incorporar la 
documentació acreditativa d’aquest estudi a la memòria tècnica de la DAO 
un cop finalitzada l’obra.  

 
- En el cas de fer apilaments de terres impactades, abans de ser 

gestionades, aquests abassegaments s’hauran de realitzar a la mateixa 
parcel·la, es condicionaran amb una base impermeable, recollida de 
lixiviats i minimització d’emissió de vapors i partícules a l’atmosfera. Caldrà 
que s’especifiqui la seva ubicació a la memòria tècnica de la DAO un cop 
finalitzada l’obra.         
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- Es prendran les mesures necessàries per minimitzar l’emissió de pols 
durant els treballs de moviment de terres.                            
   

 
- Aplicar, si cal, mesures de prevenció i seguretat pels treballadors, com ara 

equips de protecció individual (EPIs), que redueixin el risc i garanteixin la 
salut dels treballadors que realitzin aquests treballs. 

 
- Verificar la qualitat del sòl romanent de la base i incorporar un mostreig a 

les parets laterals si són accessibles per a la presa de mostra, en cas 
contrari s’haurà de justificar convenientment. El paquet analític haurà 
d’incloure tots els composts que es van analitzar en la fase d’investigació. 
Si s’obtenen concentracions superiors als NGR per a ús urbà segons RD 
9/2005 i el Text refós de la Llei reguladora dels residus, s’haurà de realitzar 
un càlcul del risc per a la salut humana que inclogui els usos futurs 
d’aquesta parcel·la i l’entorn. Aquest càlcul haurà de considerar tot allò 
indicat a l’apartat de valoracions i incloure un anàlisi de sensibilitat segons 
annex VIII del RD 9/2005. El càlcul del risc juntament amb l’anàlisi de 
sensibilitat i els fulls excels amb les dades introduïdes en el programa 
informàtic s’hauran de presentar davant l’ARC per a la seva valoració 

 
2. Presentar a l’ARC, un cop finalitzades les tasques d’excavació i gestió de terres, 

en el termini de 90 dies, una memòria tècnica signada pel facultatiu de la DAO 
detallant els treballs fets, els tipus i volums de materials excavats, el tipus de 
gestió i destí de les terres i els resultats analítics del mostreig del sòl romanent 
tal com s’ha indicat a l’apartat anterior.  

 
En el cas que es continuï mantenint el caràcter de sol alterat (concentracions del sol 
romanent amb valors per sobre dels NGR per a us urbà i un càlcul del risc acceptable 
per al futur us residencial i comercial de la zona), caldrà que el promotor presenti a 
l’ARC, un Programa de Control i Seguiment periòdic del sol, que permeti valorar 
l’evolució de les substancies. contaminants en el temps i l’espai. Aquest Programa ha 
de ser aprovat per l’ARC.  
 
Tots aquestes treballs han de ser elaborats per una entitat de control en l’àmbit 
sectorial de la prevenció de la contaminació del sòl (EC-SOL) i el subcamp d’actuació, 
que pertoqui: investigació (I), anàlisi quantitativa de risc (AQR) i projectes de 
descontaminació (PD), habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat en compliment del Decret 60/2015. 
 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
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TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
26. Urbanisme i Planejament.  
Número: 40/2021/eURB. 
 
COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA FERMA NÚM. 1729/2021, DE 20 D’ABRIL, DE LA 
SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SECCIÓ 4ª, RELATIVA AL RECURS D'APEL·LACIÓ 
NÚM. 370/2019 PROMOGUT PER FALDUR SOL S.L. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. RECONÈIXER el dret de la societat FALDUR SOL SL al cobrament de les 
següents quantitats, en compliment de la sentència núm. 1729/2021 de data 20 d’abril 
de 2021, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós 
Administratiu, Secció 4ª, en recurs d’apel·lació núm. 370/2019, relatiu a la reclamació 
de responsabilitat patrimonial de l’entitat Faldur Sol S.L. per la dilació en l’execució 
dels projectes d’urbanització dels Polígons 2 i 3 del Pla Parcial sector “El Llimonet”: 
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L’import principal (113.777,52 €) anirà amb càrrec a la rúbrica 20186, mentre que els 
interessos legals i executoris (21.974,657 €) aniran a càrrec de la partida 
90.0110.35200 del vigent pressupost municipal. 
 
L’ingrés de les quantitats s’efectuarà en la Compta de Dipòsits i Consignacions 
judicials concertada amb el BANCO SANTANDER (entitat 0049) en la Compta de 
l’Expedient núm. 0939.0000.01.0370.19 o bé mitjançant transferència bancaria a la 
compta de consignacions del BANCO DE SANTANDER, en quin cas serà en la 
Compta núm. ES5500493569920005001274, indicant en el beneficiari el TSJ SALA 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA Secció 4ª ,NIF S-2813600J, i en l’apartat 
d’observacions s’indiquin els següents dígits: 0939.0000.01.0370.19. En ambdós 
casos amb expressa indicació del número de procediment (recurs d’apel·lació núm. 
370/2019) i any del mateix (2021). 
 
SEGON. COMUNICAR el present acord a Intervenció, Tresoreria, Secretaria General i  
Servei de Gestió Tributària i Recaptació d’aquest Ajuntament, als efectes de procedir 
als tràmits necessaris per dur a terme el pagament de les quantitats corresponents, en 
compliment de l’esmentada sentència núm. 1729/2021 de data 20 d’abril de 2021, 
dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós 
Administratiu, Secció 4ª, en recurs d’apel·lació núm. 370/2019, així com de la 
Diligència d’Ordenació del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, de 
data 6 de juliol de 2021, en relació amb l’esmentat procediment judicial.   
 
TERCER. NOTIFICAR aquest acord als interessats en l’expedient, així com al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció 4ª 
(recurs d’apel·lació núm. 370/2019), i al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona (procediment ordinari núm. 168/2014-D), als efectes oportuns. 
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QUART. DESIGNAR com a òrgan responsable del compliment de la referida sentència 
a la Regidoria d’Urbanisme, Habitatge i Projectes i Obres d’Urbanisme, en compliment 
de la Diligència d’Ordenació del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, 
de data 6 de juliol de 2021. 
 
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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27. Llicències i Disciplina.  
Número: 188/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA SOL·LICITADA PER 
PROMOCIONES MASFERRE 2006, SL, PER A FER OBRES DE REFORMA I CANVI 
D’ÚS DE LOCAL A DOS HABITATGES, BXS 1A I BXS 1B, AL C. CARLETS 35 BXS( 
Exp. 188/2021/eOBR) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.  ATORGAR la llicència d’obres sol·licitada per PROMOCIONES MASFERRE 
2006, SL, va sol·licitar llicència d’obres per a fer obres de reforma i canvi d’ús de local 
a dos habitatges, BXS 1A I BXS 1B, al C. CARLETS 35 BXS( Exp. 188/2021/eOBR) 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, 
amb les següents condicions particulars i generals:  
 
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 

1. Caldrà complir amb l’ordenança municipal d’estalvi d’aigua de Vilanova i la 
Geltrú, així com amb l’ordenança de reguladora del soroll i les vibracions. 

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

3. 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. 

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

5. 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. 

6. 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. 

7. 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.  

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

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

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

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

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

13. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a 
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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) 
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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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28. Llicències i Disciplina.  
Número: 308/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA LA SRA AMB DNI NÚM. 
52219592-r, PER A SEGREGAR UNA FINCA EN DUES PARCEL·LES SITUADES, 
UNA AL C. ESTORNELLS, 13 I AV. ARAGAI, 48A, i L'ALTRE AL C. ESTORNELLS, 15 
i AV. ARAGAI, 48B (Exp. 308/2021/Eobr) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.  APROVAR l’atorgament de la llicència urbanística a la Sra. amb DNI Núm: 
52219592-R, va sol·licitar llicència per a segregar una finca en dues parcel·les 
situades una al C. ESTORNELLS, 13 i AV. ARAGAI, 48A, i l’altre al C. ESTORNELLS, 
15 i AV. ARAGAI, 48B (Exp. 308/2021/eOBR)., d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables amb les següents condicions 
particulars i generals:  
 
1. Les finques resultants són: 
 

i. Finca al C. Estornells, 13 – Av. De l’Aragai, 48A, amb una superfície de 
600,38 m2. 

ii. Finca al C. Estornells, 15 – Av. De l’Aragai, 48B, amb una superfície de 
600,69 m2. 

2. Les connexions a les xarxes de serveis que s’hagin de modificar a 
conseqüència de la variació de parcel·lació aniran a càrrec del propietari. 

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

 
 
CONDICIONS GENERALS DE PARCEL·LACIONS I DIVISIONS HORITZONTALS 
 

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

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

 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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29. Llicències i Disciplina.  
Número: 432/2021/eOBR. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA PRESENTADA PER 
LA SRA. AMB DNI NÚM.: 38432177-M PER A CONSTRUIR UN HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP, AL C. SANT ONOFRE, 11 
(EXP.432/2021/eOBR) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’atorgament de la llicència urbanística a la sra. amb dni 
38432177m, per a construir habitatge unifamiliar entre mitgeres de PB+2PP AL SANT 
ONOFRE, 11 (EXP.432/2021/EOBR), d'acord amb la documentació presentada i amb 
els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 

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

a. Els valors d’alçada i elevació indicats a la taula inclosa a la part 
expositiva del referit acord per a l’edifici d’habitatges plurifamiliar (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  20,00  12,80   32,80 

    
b. En el cas que sigui necessària la utilització d’altres mitjans auxiliars que 

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

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

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

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

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

 
2. Abans de l’inici de les obres caldrà presentar assumeix de l’arquitecte visat i 

estudi de seguretat visat. 
 
3. 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. 
 
4. La llicència s'ha concedit amb el Projecte Bàsic. qualsevol modificació que 

comporti el posterior desenvolupament del Projecte Executiu, s'haurà de 
presentar com a modificació del Projecte Bàsic. Igualment per poder començar 
les obres cal portar a aquest Ajuntament el projecte d’execució. 

 
5. 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. 

 
6. 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. 

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

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

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

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

pantalla que ocupin 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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10. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a 
continuació. L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la 
resolució de la present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
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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 
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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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30. Llicències i Disciplina.  
Número: 714/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA D'USOS I OBRES 
PROVISIONALS AL SR. ESY4584576T, PER A INSTAL·LAR UN GIMNÀS A LA NAU 
SITUADA A L'AVINGUDA TERROSA, 26, NAU 1, (EXPS.1089/2020/EOBR i 
714/2021/EOBR) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’atorgament al sr. esy4584576t, de la llicència urbanística d'usos 
i obres provisionals, per a instal·lar un gimnàs a la nau situada a l'avinguda terrosa, 26, 
nau 1, (EXPS.1089/2020/EOBR i 714/2021/EOBR), d’acord amb els informes tècnics i 
jurídic, amb les següents condicions particulars i generals: 
 
Condicions de l’Activitat 
 
1. Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI, DB SUA i DB HS 
 
2. Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió, haurà de disposar de 

la legalització de la instal·lació elèctrica emesa pel departament d’indústria de 
la Generalitat. 

 
3. Compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
 
4. Compliment de l’Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions 

tècniques pròpies dels edificis i construccions 
 
5. Compliment de la normativa sanitària que li sigui d’aplicació. 
 
6. Prèviament a la seva obertura caldrà presentar: 
 

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

- Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han 
executat d’acord al projecte presentat i que compleixen amb la 
normativa que li són d’aplicació.” 
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Condicions particulars de les obres 
 
1. Compliment d’allò que estableixen els apartats 3 i 4 de l’article 54 del Text refós 

de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, i article 69 i 70 
RPLU, a efectes de l’eficàcia de la llicència: 

 
a)  Constància en el Registre de la Propietat de conformitat amb la 

legislació hipotecària de les condicions sota les quals s’atorgui la 
llicència urbanística corresponent, acceptades expressament pels 
destinataris. 

 
b)  Constitució, per alguna de les formes admeses per la legislació de 

contractes del sector públic, de garantia suficient per assegurar la 
reposició de la situació que s’alteri al seu estat original. Aquesta 
garantia s’ha de constituir a disposició de l’administració atorgant per 
una quantia igual a la del pressupost de les obres de reposició: 
2.957,69€ (DOS MIL NOU CENTS CINQUANTA SET AMB SEIXANTA 
NOU EUROS) 

 
El compliment de aquestes dues condicions d’eficàcia assenyalades a les 
lletres a) i b) anteriors s’haurà d’acreditar documentalment per part de 
l’interessat en el termini màxim d’UN (1) MES a comptar des de la notificació 
d’aquesta llicència. En cas contrari, aquesta no desplegarà la seva eficàcia, i 
comportarà la tramitació d’expedient per a la seva resolució i deixar-la sense 
efecte (art. 88.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny).     

 
c)  Condició resolutòria expressa que l’acceptació i el compromís a què fa 

referència l’article 66 RPLU siguin també assumits expressament per les 
terceres persones que adquireixin, en virtut de qualsevol negoci jurídic, 
els drets de propietat i ús relacionats directament amb els usos i les 
obres provisionals autoritzades. (art. 69.3 RPLU). 

 
Així mateix, amb la concessió de la corresponent llicència caldrà tenir en 
compte també aquests altres condicionaments legals: 

 
2. L’autorització municipal per a usos i obres de caràcter provisional pot estar 

subjecta a un termini temporal màxim. (art. 69.2 RPLU). 
 

D’acord amb l’art. 70.2 RPLU, els usos provisionals han de cessar i les obres 
provisionals s’han de desmuntar o enderrocar, sense dret a indemnització, 
quan ho acordi l’administració municipal, amb audiència de les persones 
interessades, per algun dels motius següents: 
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a)  Per haver-se complert la condició resolutòria de l’article 69.3 RPLU. 

b)  Per haver transcorregut el termini temporal màxim pel qual es va 
atorgar la llicència urbanística corresponent. 

c)  Per tal d’executar les determinacions del planejament urbanístic, hagi 
transcorregut o no el termini temporal màxim pel qual es va atorgar la 
llicència urbanística corresponent. 

 
També per haver-se acordat deixar sense efectes l'autorització segons l’anteriorment 
assenyalat. 
 
Condicions generals d’obres menors: 
 

1. La llicència d'obres d'adequació de local per al desenvolupament d'activitat 
s'atorga sens perjudici del dret de propietat i de tercers, segons l'article 73 
ROAS, així com els drets de servitud, llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. La llicència no podrà ser invocada per a excloure o disminuir la 
responsabilitat civil o penal en la que pugui incórrer el seu beneficiari o titular 
en l'exercici de les seves activitats. 

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

3. El propietari i els tècnics que intervinguin en l'obra hauran de comparèixer a les 
citacions que se'ls facin per tal de facilitar l'acció inspectora de l'Ajuntament, 
emparada en l'art. 201.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme (TRLU). 

 

4. Les obres hauran d'iniciar-se dins dels sis mesos següents a la recepció de 
l'escrit en què es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se 
als 6 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, tal com estableix l'art. 296 del 
Pla General d'Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú i de conformitat 
amb l'art. 189 TRLU. Podran concedir-se pròrrogues per un període de sis 
mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial. Aquesta pròrroga se 
sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període de validesa de la 
llicència inicial. 

 



 
 
 
 

 
 
   
 

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

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

 

5. No s'entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l'import de la taxa i de l'impost de construccions i obres al Departament de 
Recaptació de l'Ajuntament. 

 
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. Es donarà compliment al que disposa l'ordenança municipal sobre la qualitat de 

les obres que tenen implantació i incidència en l'àmbit de domini públic. 
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. 

 
8. Un cop finalitzades les obres i instal·lacions, no es podrà efectuar una 

comunicació per a l'inici d'una activitat de diferent categoria que aquella que ha 
justificat la tramitació de la llicència d'obres d'adequació de local. 

 
9. En el cas que s'incompleixin les condicions de la llicència d'obres d'adequació 

de local, l'Ajuntament podrà deixar sense efecte la vigència d'aquesta llicència, 
d'acord amb l'article 88.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens 
Locals. 

 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució, al titular de l'obra, Sr. ESY4584576T, així 
com al propietari de la nau, objecte d’aquesta 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 Administratius 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 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. 
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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 amb aquest punt, que no ha pogut ser objecte 
d’estudi pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb el RD 128/2018, de 16 de març, i a l’efecte del que disposa l’article 
92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat dels casos en què porti incorporat 
l’informe jurídic. 
 
 
31. Espai Públic.  
Número: 618/2021/eAJT. 
 
APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MANTENIMENT I MILLORA DE LA VIA 
PÚBLICA A VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR inicialment el projecte d’obres “Projecte de manteniment i millora 
de la via pública a Vilanova i la Geltrú”, que conté l’estudi Bàsic de Seguretat i Salut i 
redactat per part de l’empresa consultora DESARROLLO INTEGRAL DE 
PROYECTOS Y ESTUDIOS (DIPE INGENIERIA), promogut per aquest Ajuntament i 
amb un pressupost total de 179.878,93 €. 
 
Els LOTS previstos son: 
 
 
 
LOT 1. 
 
El Lot 1 agrupa les actuacions 1 a 43, 45 a 61, 65, 79, 81 i 83 a 87, ja que totes són 
petites actuacions en voreres molt disperses que s’ha d’executar conjuntes per tal de 
garantir una continuïtat, rendiments, seguretat i nivell de qualitat. 
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Amb un pressupost de 110.480,68 €, més 23.200,94 € corresponent al 21% de l’iva, 
que fa un total de 133.681,62 €. 
 
LOT 2. 
 
El Lot 2 agrupa les actuacions 44, 62 a 64, 66 a 78, 80 i 82, que contenen unes 
demolicions i pavimentació amb maquinària especialitzada de mescla bituminosa en 
calent, que té uns costos de desplaçament molt elevats i que també s’han d’executar 
agrupades entre elles. 
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Amb un pressupost de 38.179,58 €, més 8.017,71 €corresponent al 21% de l’iva, que 
fa un total de 46.197,29 €. 
 
 
El pressupost d’execució per contracte amb 21% d’IVA del “PROJECTE PER AL 
MANTENIMENT I MILLORA DE LA VIA PÚBLICA A VILANOVA I LA GELTRÚ” és de 
179.878,93 €, el qual és detalla a continuació: 
 

 
 
SEGON. SOTMETRE a informació pública aquest acord mitjançant la seva publicació, 
durant trenta dies, al BOP (Butlletí Oficial de la Província) i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament, per un període de trenta dies, a comptar des de la publicació 
corresponent de l’anunci corresponent al BOP, a fi i efecte que es puguin presentar 
al·legacions i suggeriments que es creguin oportuns. 
 
Les al·legacions i suggeriment, si s’escau, s’hauran de presentar dins del termini 
indicat per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 29/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
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TERCER. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs. 
 
   
 
 
32. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 322/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 
L’APLICATIU INFORMÀTIC D’AUTOGESTIÓ PER A LA VENDA D’ENTRADES, 
GESTIÓ D’ACCESSOS, GESTIÓ D’ESPECTADORS (CRM) I ANALÍTICA DE DADES 
(BI) PELS ACTES ORGANITZATS PEL TEATRE PRINCIPAL I L’AUDITORI EDUARD 
TOLDRÀ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 
8 de novembre de contractes del sector públic, l’obertura del procediment de 
contractació  mitjançant procediment negociat sense publicitat, i el plec prescripcions 
tècniques particulars i el plec de clàusules administratives particulars, respectivament 
annexos I i II de la present resolució,  per a la contractació del subministrament de 
l’aplicatiu informàtic d’autogestió per a la venda d’entrades, gestió d’accessos, gestió 
d’espectadors (CRM) i analítica de dades (BI) pels actes organitzats pel Teatre 
Principal, i l’auditori Eduard Toldrà  de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
SEGON. CONVIDAR a l’empresa  KOOBINEVENT,  S.L., amb NIF B55075022, a 
presentar proposició per mitjans electrònics, que haurà d’igualar o disminuir el 
pressupost base de licitació d’un  any de durada del contracte que es fixa en 9.090’91 
euros més 1.909’09 € corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 11.000 € (ONZE 
MIL EUROS) anuals. La durada inicial del contracte serà d’un any, prorrogable 3 anys 
més pels períodes anuals. 
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TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a la partida pressupostària 31.3340.2260901 Suport a la creació, 
arts escèniques - Programació estable del pressupost vigent  i a les diferents 
aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada 
del contracte 
 
Any 2021, de setembre a desembre: 3.666,66€ IVA inclòs. 
Any 2022, de gener a agost: 7.333,34€ IVA inclòs. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència 
de crèdit a cada exercici pressupostari. 
 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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33. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 255/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS D’ESPECTACLE 
PIROTÈCNIC DE LA FESTA MAJOR DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ADJUDICAR a PIROTECNIA IGUAL, S.A., amb NIF A08623928,  el 
contracte dels serveis d’espectable pirotècnic de la Festa Major del municipi de 
Vilanova i la Geltrú, per un període de 2 mesos, i per un import  de 20.500,-€, més 
4.305,-€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 24.805,-€ (VINT-I-QUATRE 
MIL VUIT-CENTS CINC EUROS). 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a   l’aplicació  pressupostària 31.3380.2260904 Cultura popular i tradicional 
del pressupost vigent. 
 
L’autorització o realització del contracte queda condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient per a cada exercici pressupostari.  
 
TERCER. NOTIFICAR l’adjudicació a totes les empreses licitadores. 
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant i el Registre Públic 
de Contractes. 
 
CINQUÈ. NOMENAR responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 2.17) 
del Plec de Clàusules administratives particulars, la Cap de Servei de Cultura. 
 
SISÈ. APROVAR la minuta del contracte que s’adjunten com a annex 1. 
 
SETÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
Precs i preguntes  
 
Sense Precs i Preguntes 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.44 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 


