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Identificació de l’expedient
Núm. Exp.: 11/2021/eJGL

NÚM.: 11
ÒRGAN: Junta de Govern Local
SESSIÓ: Ordinària
DATA: 16 de març de 2021
HORA: 09:30
DOCUMENT: Acta

A Vilanova i la Geltrú, a la Videoconferència Teams en 1ª convocatòria. Presideix la 
sessió la Sra. Blanca Albà Pujol. 

ASSISTENTS

Sra. M Blanca Alba Pujol  
Grup Municipal JxC
Primera tinència d'Alcaldia. Regidora de Seguretat i Protecció ciutadana, Esports i 
Gent gran

Sra. Marta Jofra Sora
Grup municipal de la CUP
Segona tinència d'Alcaldia. Regidora d'Espai públic i Medi ambient

Sr. Enric Garriga Ubia  
Grup Municipal de la CUP
Regidor de Cooperació, Participació, Salut, Memòria històrica i Economia social i 
solidària

Sr. Antoni Palacios Asensio  
Grup Municipal JxC
Regidor de Mobilitat i Projectes i Obres d'espai urbà

Sr. Francesc Xavier Serra Albet  
Grup Municipal ERC
Regidor d'Urbanisme, Habitatge i Projectes i Obres d'Urbanisme

Sr. Isidre Marti Sarda 
Secretari General

Sr. Cesar Rodriguez Sola 
Interventor Municipal
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D’acord amb l’article 13 del ROF assisteix també a la sessió:

Sr. Jaume Carnicer Mas
Grup municipal JxC
Regidor de Producció 1r Sector i Mercats municipals

Sr. Jaume Aliaga Huguet
Grup Municipal CUP
Regidor d'Acció Social, Convivència i Equitat i RSC

Excusen la seva absència:

Sra. Olga Arnau Sanabra
Grup Municipal d’ERC
Alcaldessa

Sra. Adelaida Moya Taules 
Grup Municipal d’ERC
Quarta tinència d'Alcaldia. Regidora de Recursos Humans i Cultura

Sr. Jordi Medina Alsina  
Grup Municipal d’ERC
Portaveu del govern. Tercera tinència d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica, 
Projecció de Ciutat i Patrimoni
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ORDRE DEL DIA

1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs
Número: 10/2021/eJGL

APROVAR L’ACTA NÚMERO 10 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 9 
DE MARÇ DE 2021

2. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 262/2020/eUES.

APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
262/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS 
FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT 
REDUÏDA, EN DATA 12/09/2020.

3. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 312/2020/eUES.

APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 312/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, D’ACCESSIBILITAT, 
PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB 
MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 11/11/2020.
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 328/2020/eUES.

APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
328/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR 
EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 25/11/2020.

5. Secretaria General. Contractació i Patrimoni
Número: 303/2020/eCONT.

APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS D’EXECUCIÓ DEL 
PROJECTE CREA I APRÈN DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
 
6. Secretaria General. Contractació i Patrimoni
Número: 351/2020/eCONT.

APROVAR LA TERCERA PRÒRROGA DEL LOT 8 DEL CONTRACTE DEL SERVEI PER 
L’ORGANITZACIÓ, GESTIÓ I MUNTATGE DE LA FIRA DE NOVEMBRE DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ (Núm. exp. 024/2018-CONT)
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7. Secretaria General. Contractació i Patrimoni
Número: 65/2021/eCONT.

PRORROGAR EL 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
 
8. Intervenció. 
Número: 20/2021/eINT.

APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL
 
9. Tresoreria. 
Número: 9/2021/eTRE.

CONTRACTAR UNA PÒLISSA DE TRESORERIA AMB BANCO DE SABADELL,SA DE 
2.500.000€
 
10. Treball IMET
Número: 172/2021/eIMET.

APROVAR LA PRIMERA ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I 
INSERCIÓ EN LA MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PFI-PTT) PERÍODE 
2020-2023
 
11. Educació IMET.
Número: 521/2020/eSUB.

APROVAR L’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ ENTITATS 2020, 
CONCEDIDA L’ANY 2020 A L’ENTITAT SOCIETAT D’ENSENYAMENTS DE 
MATEMÀTIQUES DEL GARRAF, exp. 521/2020/eSUB 

12. Acció Social. 
Número: 202/2021/eAJT.
APROVAR L’OPERACIÓ DE PAGAMENT A JUSTIFICAR DE 25.000€ DE L’APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL DEL PRESSUPOST 2021
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13. Acció Social. 
Número: 130/2021/eAJT.

APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS D’URGÈNCIA 
SOCIAL DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL

14. Esports. 
Número: 476/2018/eSUB.

APROVAR LA REVOCACIÓ TOTAL DE LES SUBVENCIONS ECONÒMIQUES PER LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES PER CURS 2018-19, DESTINADES A LES 
PERSONES AFECTADES PER MALALTIES CRÒNIQUES DEGENERATIVES, AMB 
NECESSITATS D'ATENCIÓ ESPECIAL O TERAPÈUTICA, EN SITUACIÓ DE 
PRECARIETAT ECONÒMICA

15. Esports. 
Número: 409/2019/eSUB.

APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL I TOTAL DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A 
LES PERSONES AFECTADES PER MALALTIES CRÒNIQUES DEGENERATIVES, AMB 
NECESSITATS D'ATENCIÓ ESPECIAL O TERAPÈUTICA, EN SITUACIÓ DE 
PRECARIETAT ECONÒMICA COM A CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19, PEL CURS 2019-
20
 
16. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat. 
Número: 4/2021/eDES.

APROVAR LA CONVOCATÒRIA DEL MERCAT D'ARTESANIA D'ESTIU 2021, AL PASSEIG 
DEL CARME DE VILANOVA I LA GELTRÚ, DEL 24 DE JUNY AL 29 D'AGOST
 
17. Llicències i Disciplina. 
Número: 56/2020/eOBR.

DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D'ALCALDIA  DEL DIA 
26 DE FEBRER DE 2021, PER A CONCEDIR LA LLICÈNCIA SOL·LICITADA PER CEL 
URBÀ, SL, PER A CONSTRUIR UN PARC COMERCIAL, AL C. DEL CIMENT, 1-5, C. DE 
L’ACER 1-7, RBLA. TORRE DE L’ONCLET, 2-6 I AV. VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 74-76
 
18. Llicències i Disciplina. 
Número: 33/2021/eOBR.

APROVAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER GARRAF ESTATE, SL, PER A CANVIAR 
LA TITULARITAT DE LA LLICÈNCIA D'OBRES PER A CONSTRUIR 5 HABITATGES 
UNIFAMILIARS ADOSSATS DE PB+1PP AL CARRER PORTADORA, 35, 37, 39, 41 i 43 
(Exp. 195/2019-OBR)
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19. Llicències i Disciplina. 
Número: 177/2021/eOBR.

CONCEDIR LA LLICÈNCIA SOL·LICITADA PER CASA D'EMPARA, PER A INSTAL·LAR EN 
EL JARDÍ 5 MÒDULS PREFABRICATS, ANNEXES A L'EDIFICI EXISTENT, DESTINATS A 
CENTRE DE DIA PER A LA GENT GRAN

 
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 
els punts de l’ordre del dia.

1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs
Número: 10/2021/eJGL

APROVAR L’ACTA NÚMERO 10 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 9 DE MARÇ DE 2021

La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents

2. Secretaria General. Assessoria Jurídica
Número: 262/2020/eUES.

APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 262/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER 
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 12/09/2020.

Relació de fets

I. En data 10/11/2020 el Regidor de Mobilitat, Projectes i Obres d’Espai Urbà, Sr. 
Antoni Palacios Asensio, va ordenar la incoació de l’expedient administratiu 
sancionador a la persona titular del DNI 39700418A, pels fets relatats a la denuncia 
de la Policia Local núm. 784690/2020 de data 12/09/2020 en la qual es posa de 
manifest la comissió d’una infracció de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre 
d’accessibilitat, per estacionar el seu vehicle a una zona reservada per a persones 
amb mobilitat reduïda del Passeig Molí de Mar s/n, utilitzant una targeta 
d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda que era una fotocòpia i en la qual 
no figurava cap dada de titularitat al revers de la mateixa.

II. En data 02/12/2020 es va notificar al presumpte responsable el decret d’incoació, 
concedint-li un termini de 10 dies perquè presentés les al·legacions i proposta de 
proves que considerés oportunes per a la defensa dels seus interessos.

III. En el termini concedit el presumpte responsable no ha presentat cap escrit 
d’al·legacions ni proposta de proves.

IV. En data 19/01/20219 la instructora del procediment va dictar una proposta en què 
proposava imposar a la persona titular del DNI 39700418ª, la sanció de multa de 
quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 
d’octubre d’accessibilitat.
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V. En data 19/12/2019 es va notificar al responsable la proposta de resolució, 
concedint-li un termini de 10 dies perquè presentés les al·legacions que considerés 
oportunes per a la defensa dels seus interessos.

VI. En el termini concedit el responsable no ha presentat cap escrit d’al·legacions.

Fets provats
1. De la documentació obrant a l’expedient es considera provats que a les 09:45 
hores del dia 12/09/2020 agents de la Policia Local van observar un vehicle que 
exhibia una fotocòpia d’una targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda.
Quan el denunciat va anar a dependències policials a recollir el vehicle va manifestar 
als agents que la targeta dés d’un familiar de la qual tenen varies fotocòpies i que va 
deixar el turisme estacionat per anar a caminar, reconeixent l’ús indegut de la reserva 
d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

2. De la esmentada infracció es considera responsable directe en atenció a l’informe 
tècnic esmentat, a la persona titular del DNI 39700418A .

Infracció administrativa
1. Els fets esmentats contravenen l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre 
d’accessibilitat, que estableix en el seu apartat primer que “ es considera ús 
fraudulent de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat: a) el fet 
d’utilitzar-la en absència del titular i b) el fet d’utilitzar una targeta amb dades 
manipulades o una reproducció o falsificació del document original.”.

Qualificació infracció administrativa
La qualificació de la infracció administrativa és de naturalesa lleu, segons estableix 
l’article 67.1h) de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.

Sanció proposada
1. La sanció que pot correspondre per la infracció del que es recull a l’article 52 
esmentat anteriorment, en aplicació de l’article 67.1h) de la Llei esmentada, és de 
entre 300,01 € i 6.000 €.

2. Els criteris de graduació de la sanció aplicables estan establerts a l’article 29 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i article 69 de la Llei 
13/2014, de 30 d’octubre d’accessibilitat.
En el present cas, la intencionalitat està acreditada en base a la denúncia dels 
agents de la Policia Local que van comprovar els fets.
Per tant, la sanció proposada és de quatre-cents euros (400 €).
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Organ competent per imposar la sanció
L’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, reconeix al president de la 
Corporació local la capacitat d’exercir la potestat sancionadora amb relació a les 
competències municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.
Així mateix, per Decret d’Alcaldia de data 29 de juliol publicat en data 9 d’agost de 
2019 es delega la competència en el Regidor de Mobilitat i Projectes i Obres d'espai 
urbà,  Sr. Antoni Palacios Asensio i la resolució en data 25 de juny de 2019 publicat 
al BOPB en data 3 de juliol de 2019.

Fonaments de dret

1. Llei 13/2014, de 30 d’octubre d’accessibilitat.

2. La Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del 
Sector Públic.

3. Decret de l'Alcaldia, de delegació de competències a la Junta de Govern Local, de 
25 de juny de 2019, publicat al BOP de 03.07.2019.)
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent:

ACORD

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 39700418A la sanció de multa de 
quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 
d’octubre  d’accessibilitat, segons consta a l’expedient.

SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI 39700418A perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.

TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen.

QUART. PEU DE RECURSOS

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar 
amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del 
recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es 
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podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la 
data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu romandrà obert a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.

3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 312/2020/eUES.

APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 312/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER 
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 11/11/2020.

Relació de fets

I. En data 30/11/2020 el Regidor de Mobilitat, Projectes i Obres d’Espai Urbà, Sr. 
Antoni Palacios Asensio, va ordenar la incoació de l’expedient administratiu 
sancionador a la persona titular del DNI 74706494X, pels fets relatats a la denúncia 
de la Policia Local núm. 960844/2020 de data 11/11/2020 en la qual es posa de 
manifest la comissió d’una infracció de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre 
d’accessibilitat, per estacionar el seu vehicle al C. Llibertat, 34, utilitzant una targeta 
d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda que era una fotocòpia.

II. En data 16/12/2020 es va notificar a la presumpta responsable el decret 
d’incoació, concedint-li un termini de 10 dies perquè presentés les al·legacions i 
proposta de proves que considerés oportunes per a la defensa dels seus interessos.

III. En el termini concedit la presumpta responsable no va presentar cap escrit 
d’al·legacions ni proposta de proves.

IV. En data 21/01/2021 la instructora del procediment va dictar una proposta de 
resolució, en què proposava imposar a la persona titular del DNI 74706494X la 
sanció de multa de quatre-cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 
13/2014, de 30 d’octubre d’accessibilitat.

V. En data 28/01/2021 es va notificar a la persona titular del DNI 74706494X la 
proposta de resolució, concedint-li un termini de 10 dies perquè presentés les 
al·legacions que considerés oportunes per a la defensa dels seus interessos.
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VI. En data 24/02/2021, la persona titular del DNI 74706494X va presentar un escrit 
d’al·legacions en què posa de manifest que va utilitzar la fotocòpia perquè no portava 
a sobre l’original i perquè degut a robatoris al seu vehice anterior es va fer una 
fotocòpia; manifesta així mateix que disposa de l’original, el que acredita 
documentalment.

Sol·licita l’arxiu de l’expedient sancionador.

Fets Provats

1. De la documentació obrant a l’expedient es considera provat que a les 13:00 
hores del dia 11/11/2020 agents de la Policia Local van localitzar un vehicle 
estacionat al C. Llibertat, 34, el qual mostrava al quadre de comandaments una 
targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda fotocopiada. 

2. Que la persona titular del DNI 74706494X disposa de tota de la documentació 
original correcta, el que ha acreditat documentalment i que l’ús de la fotocòpia va ser 
per raons justificades.

Per tant, correspon estimar totalment les al·legacions presentades per la persona 
titular del DNI 74706494X i deixar sense efecte la sanció proposada de quatre-cents 
euros (400 €).
 
Organ competent per imposar la sanció

L’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, reconeix al president de la 
Corporació local la capacitat d’exercir la potestat sancionadora amb relació a les 
competències municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.
Així mateix, per Decret d’Alcaldia de data 29 de juliol publicat en data 9 d’agost de 
2019 es delega la competència en el Regidor de Mobilitat i Projectes i Obres d'espai 
urbà i la resolució en data 25 de juny de 2019 publicat al BOPB en data 1 de juliol de 
2019.

Fonaments de dret

1. Llei 13/2014, de 30 d’octubre d’accessibilitat.
2. La Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del 
Sector Públic.
3. Decret de l'Alcaldia, de delegació de competències a la Junta de Govern Local, de 
25 de juny de 2019, publicat al BOP de 03.07.2019.

Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent:
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ACORD

PRIMER: ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI 74706494X per haver quedat acreditat que la part responsable disposava en la 
data dels fets de la targeta d’aparcament original i vàlida.

SEGON: DEIXAR sense efecte la sanció proposada de quatre-cents euros (400 €) a 
la proposta de resolució.

TERCER: ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador.

QUART. PEU DE RECURSOS

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar 
amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del 
recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la 
data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu romandrà obert a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 328/2020/eUES.

APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 328/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, 
EN DATA 25/11/2020.

Relació de fets

I. En data 10/12/2020 la Regidora d’Espai Públic i Medi Ambient, Sra. Marta Jofra 
Sora, va ordenar la incoació de l’expedient administratiu sancionador a la persona 
titular del DNI 38854558Z, pels fets relatats a l’informe del Tècnic de Gestió de 
residus i neteja viària d’aquest Ajuntament de data 24/11/2020 en el qual es posa de 
manifest la comissió d’una infracció de l’ordenança de Mesures per a fomentar el 
Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú.
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II. En data 16/12/2020 es va notificar al presumpte responsable el decret d’incoació, 
concedint-li un termini de 10 dies perquè presentés les al·legacions i proposta de 
proves que considerés oportunes per a la defensa dels seus interessos.

III. En data 07/01/2021, el presumpte responsable va presentar un escrit 
d’al·legacions al respecte del decret d’incoació.
 
IV. En data 22/01/2021 la instructora del procediment va dictar una proposta de 
resolució, en què proposava estimar totalment les al·legacions presentades per la 
persona titular del DNI 38854558Z i ordenar l’arxiu de l’expedient sancionador.

V. En data 05/02/2021 es va notificar al titular de l’expedient la proposta de resolució 
esmentada, concedint-li un termini de 10 dies perquè presentés les al·legacions que 
considerés oportunes per a la defensa dels seus interessos.

VI. En el termini concedit la part interessada no ha presentat cap escrit d’al·legacions.

Organ competent per imposar la sanció

L’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, reconeix al president de la 
Corporació local la capacitat d’exercir la potestat sancionadora amb relació a les 
competències municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.

Així mateix, per Decret d’Alcaldia de data 29 de juliol de 2019 publicat la BOE en 
data 9 d’agost de 2019 es delega la competència en la Regidora de l’Area d’Espai 
Públic i Medi Ambient, Sra. Marta Jofra Sora, i la resolució en la Junta de Govern 
Local per Decret d’Alcaldia de data 25 de juny de 2019 publicat la BOE en data 3 de 
juliol de 2019.

Fonaments de dret

1. Ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la 
Geltrú, aprovada per acord plenari, en sessió ordinària del dia 19 de gener de 2015, i 
publicada al BOPB el dia 2 de febrer de 2015.

2. La Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del 
Sector Públic.

3. Decret de l'Alcaldia, de delegació de competències a la Junta de Govern Local, de 
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25 de juny de 2019, publicat al BOP de 03.07.2019.

Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
  

ACORD

PRIMER: ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI 38854558Z

SEGON: ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador.

TERCER: NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen

QUART. PEU DE RECURSOS

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar 
amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del 
recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la 
data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu romandrà obert a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
  
5. Secretaria General. Contractació i Patrimoni.
Número: 303/2020/eCONT.

APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS D’EXECUCIÓ DEL 
PROJECTE CREA I APRÈN DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
 
Relació de fets

I.    La Junta de Govern Local en data 9  de desembre de 2020 va aprovar el 
plec de prescripcions tècniques particulars, el plec de clàusules administratives 
particulars (PCAP)  i  l’expedient de contractació dels serveis d’execució del projecte 
Crea i Aprèn de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un període de 2 anys, 
prorrogable 2 anys més per períodes anuals, amb un pressupost base  de licitació 
anual de 18.000 € més 3.780 € corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
21.780 € (VINT-I-UN MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS).
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II. En data 10 de desembre de 2020 es va publicar anunci de licitació al Perfil del 
contractant. 

III. El termini de presentació  d’ofertes va acabar el 30 de desembre de 2020, es 
van presentar les següents proposicions:

Denominació social NIF Data Registre
Assitència i Gestió Integral 
(AGI)

G60729084 28/12/2020 ENTRADAEXT/2020043494

Mentes Dinamicas S.L. B55617443 28/12/2020 ENTRADAEXT/2020043523

Puntuajocs SL B64958838 30/12/2020 ENTRADAEXT/2020043733

DIVERSPORT, S.L B17711474 30/12/2020 ENTRADAEXT/2020043811

Nascor Formación, S.L. B65187569 30/12/2020 ENTRADAEXT/2020043856

IV.    En data 11 de gener de 2021, es va reunir  la Mesa de contractació per 
l’obertura dels sobres A que contenia la documentació administrativa i la 
documentació tècnica acreditativa dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici 
de valor, aixecant-se la corresponent acta que consta a l’expedient a tots els efectes.

V.     En data 26 de gener de 2021,  la Sra. Marta Rovira Borrell, Cap de Servei 
d’Acció Social, ha emès un informe de valoració dels criteris avaluables en base a 
judici de valor, que es transcriu a continuació:

“INFORME SOBRE LA VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES EN BASE A 
JUDICI DE VALOR (SOBRE A) EN LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS 
D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE CREA I APRÈN DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT

I.-La Junta de Govern Local en sessió ordinària del 9 de desembre de 2020 va 
acordar aprovar l’expedient de contractació i obertura de procediment d’adjudicació 
per a la contractació dels serveis d’execució del projecte CREA I APRÈN de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a adjudicar mitjançant procediment obert 
simplificat i el plec de clàusules administratives.

II.-Durant el termini de presentació d’ofertes finalitzada en data 30 de desembre de 
2020, s’hi ha presentat, en temps i forma, les cinc empreses següents:

Número Denominació social NIF
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1 Assistència i Gestió Integral (AGI) G60729084

2 Mentes Dinamicas S.L. B55617443

3 Puntuajocs SL B64958838

4 Diversport, S.L. B17711474

5 Nascor Formación, S.L. B65187569

III.- Atès que a la clàusula 1.12 del plec de clàusules administratives indica els criteris 
de valoració de la licitació d’acord a:
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més 
avantatjosa seran els que a continuació s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es 
detalla per a cadascun d’ells:

Criteris que depenen d’un judici de valor...................................... fins a 25 punts

Proposta metodològica per aconseguir els objectius generals del punt 3 del 
PPTP.... fins a 10 punts

Es valorarà una proposta metodològica on consti l’organització de les activitats de 
reforç escolar – hàbits d’estudi, contacte amb els tutors, així com les propostes 
d’activitats en grup diari.
Es valorarà que la proposta d’activitats doni resposta als objectius generals 
identificats al punt 3 del PPTP, per àmbits d’intervenció; infants, adolescents, 
famílies, entorn proper. Es valorarà la diversitat d’activitats tant per que fa al format, a 
la distribució i al contingut. 

Es valorarà amb 0 punts la proposta que no aporti més informació que la 
proporcionada al punt 3 del PPTP. 
Comunicació i coordinació......................................................... fins a  5  punts

Es valorarà  la presentació d’una metodologia  de coordinació entre les formadores, 
les famílies, centres educatius, recursos o serveis de la ciutat i altres agents de la 
xarxa comunitària, sistemes de recollida de queixes o reclamacions.  

Es valorarà amb 0 punts la proposta que no aporti més informació ni mecanismes de 
coordinació que els descrits al punt 3.4 (apartat b) del PPTP. 
Protocols i instruments de recollida d’informació individual i d’intervenció 
grupal..................................................... .........................................fins a 5 punts

Es valorarà la proposta que concreti i detalli els  instruments de recollida d’informació 
sobre l’evolució dels infants i registre de la mateixa, així com la seva adequació a 
l’edat  (informes setmanals, incidències, memòria, registre d’assistència setmanal, full 
d’inscripció...).
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Es valorarà amb 0 punts la proposta que no aporti més informació ni mecanismes de 
coordinació que els descrits al punt 3.4 (apartat c) del PPTP. 
Indicadors d’avaluació....................................................................fins a 5 punts

Es valoraran aquelles propostes que en el plantejament de la memòria anual 
incorpori un seguit d’indicadors de gestió tant d’activitat com d’impacte que permetin 
mesurar la qualitat del servei, diferenciant els grups de primària i secundària, i 
incorporant enquestes de satisfacció de les famílies, identificats al punt 3.4 (apartat c) 
del PPTP.

IV.- En data 11 de gener de 2021 es va procedir a l’obertura del sobre A de les 
empreses licitadores, que han estat valorades per l’equip tècnic de la Regidoria 
d’Acció Social i Dependència.

V.-Les consideracions sobre el projecte tècnic presentat i aquells punts que depenen 
d’un judici de valor són les següents:

1.-Observacions a l’empresa Assistència i Gestió Integral (AGI) en relació a 
cadascun dels criteris

Proposta metodològica 
La proposta de metodologia i organització de la Fundació AGI es basa en una 
metodologia de caràcter integral i tranversal on l’estudi es converteix també en l’espai 
i el fil conductor per treballar l’apoderament, el creixement personal, la 
responsabilitat, la cooperació, el treball en equip, els hàbits i rutines bàsiques per un 
bon desenvolupament acadèmic, com també l’espai per plantejar objectius propis als 
infants i joves per treballar-los i assolir-los.

Criteris que 
depenen 
d’un judici 
de valor

Puntuaci
ó 
màxima

Assistència i 
Gestió 
Integral 
(AGI)

Mentes 
Dinamicas 
S.L

Puntuajocs 
S.L.

Diversport, 
S.L.

Nascor 
Formación, 
S.L.

Proposta 
metodològica 10 9,6 4,0 7,5 8,0 4,0

Comunicació i 
coordinació 5 4,5 1,0 4,5 4,5 0,0

Protocols i 
instruments de 
recollida 
d’informació 
individual i 
d’intervenció 
grupal

5 4,9 1,0 2,5 4,5 2,0

Indicadors 
d’avaluació 5 4,5 0 4 4,5 3,0

TOTAL 25 23,5 6,0 18,5 21,5 9,0
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El projecte especifica un punt complert sobre la estructuració i l’organització interna 
en relació a les sessions educatives amb els infants i joves. 
Es valora molt positivament que especifiqui que no només es treballaran aspectes 
relacionats amb competències escolars i hàbits d’estudi sinó també aspectes més 
emocionals com la motivació i autoestima per afavorir el desenvolupament integral 
del infant o jove.

Es valora molt positivament el punt específic de metodologia on s’especifica 
concretament el que es realitzarà a les sessions,  les tasques dels infants  
acompanyades de seguiment, pautes, estimulació... per ajudar als infants i joves 
assumir el control de les seves tasques pendents com deures, exàmens, treballs, 
dubtes. Així com les activitats educatives conjuntes  que es faran una vegada 
finalitzats els deures adaptades a les necessitats del grup.
Es valora molt positiu el respecte per el ritme propi de cada infant,  l’atenció a la 
diversitat dels alumnes i l’estimulació d’aquets.

Destaca que per complementar la metodologia explicada, s’ajunta una taula de 
proposta d’activitats seguint una mateixa estructura,  tant del grup de primària com 
del grup de secundària, amb una organització i activitats que donen resposta als 
objectius proposats, però no estan separats per àmbits d’intervenció.

En relació als hàbits d’estudi  al llarg de tot el projecte queda reflectit que es 
treballaran de forma transversal en les sessions i en el punt d’estratègies 
metodològiques per afavorir els aprenentatges significatius, especifica com guiarà als 
infants i joves en l’adquisició dels aprenentatges bàsics i reforçarà la tasca escolar 
amb altres  exercicis amb tècniques més disteses però eficaces com jocs en grup o 
lectura oral, endevinalles, mots encreuats, trivial adaptat... Es valora positivament els 
exemples utilitzats. 

En el punt estratègies metodològiques per afavorir l’autoestima i les actituds positives 
envers l’aprenantatge, proposen diferents accions per treballar els hàbits d’estudi 
com accions amb  quadres per aprendre a organitzar-se les tasques i millorar en 
autonomia i rendiment, o taules d’objectius trimestrals marcades per cada infant, 
tauler de tasques conjunt per anar marcant les tasques fetes a l’aula.

En el punt 8, també especifica que treballaran amb les famílies per tal de planificar 
els moments d’estudi que caldrà mantenir per afavorir el procés d’aprenentatge i 
quins mètodes faran servir per aconseguir-ho com calendari de nevera com a eina 
per reforçar hàbits d’estudi. Es valora molt positiu el treball d’implicació de les 
famílies en hàbits d’estudi.

En l’apartat de coordinació i de treball en xarxa s’especifiquen tots els contactes 
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amb els centres educatius mitjançant reunió o mails, la comunicació constant en 
relació al rendiment acadèmic del infant o incidències, les reunions trimestrals de 
seguiment i la reunió de tancament.

Es valora positivament l’especificació dels canals i la temporalitat que faran servir per 
portar a terme els contactes.

Comunicació i coordinació.
Es valora molt positivament tot el desenvolupament del punt 8 del projecte on 
desenvolupen  la comunicació i el treball amb les famílies, plantejant  un treball 
paral·lel amb les famílies mitjançant la facilitació  de diferents eines per un treball 
individual i familiar.

La comunicació serà oberta, no limitant-se al horari establer. Tot i que es valora molt 
positiu trobem a faltar  quin serà el canal de comunicació i l’horari concret.

Es valora molt positiu com plantegen l’atenció als infants i joves com un treball 
conjunt  entre famílies i educadores per aconseguir reforçar continguts, tècniques 
d’estudi i adquirir rutines familiars, claus per millorar el seu rendiment.

Al igual que la visió d’equip conjunt entre famílies i educadores del crea, on es facilita 
la comunicació contínua i l’especificitat de la intervenció familiars com es realitzarà 
des de les diferents perspectives. (seguiment conjunt evolució infant o jove al centre 
educatiu, establir objectius comuns de treball bàsic amb la família i els infants, joves i 
educadores del crea i aprèn amb revisió trimestral, així com la especificació de les 
diferents entrevistes que es duran a terme al llarg del curs o la planificació dels 
moments d’estudi que caldrà mantenir a casa per afavorir el procés d’aprenentatge. 
Inclús .

Es valora positivament els material facilitat a les famílies per facilitar càpsules 
d’informació  de tallers, acompanyat de tutoria individual 

En l’apartat 9 coordinació i treball en xarxa es contempla de forma específicament les 
coordinacions amb la referent d’acció Social i  s’especifica els canals d’aquestes 
coordinacions via en alguns casos a través del documents de seguiment setmanals, 
mensuals o bé a través de reunions, com la inicial, la trimestral, o tancament així com 
la continua en cas de qualsevol incident.

En aquest mateix apartat figuren especificades les coordinacions i contactes amb 
els centres educatius via mail o reunions, amb un contacte inicial, constant per 
veure evolució del rendiment, trimestrals de seguiment, i la de tancament.
En relació a la comunicació amb recursos externs i altres agents de la Xarxa 
des de la fundació AGI manifesten que volen proporcionar un benestar emocional a 
les famílies i als menors i és per això que proporcionarien en cas ser necessari  
recolzament psicològic i emocional de forma gratuïta si ho necessitessin i es valorés 
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adequant junt amb Acció Social.

També poden oferir recursos com PAIF per pautes d’actuació o Fil d’Ariadna per 
tractament psicològic per infants i/o adolescents o   ISAD per dones i els seus fills si 
pateixen violència masclista.

Es valora positiu que en document annex d’Avaluacions continues amb professionals 
del treball en xarxa, contemplin a més de l’escola, Serveis Socials, o família, recursos 
com CSMIJ O EAP. Tot i que hem trobat a faltar que estigui més desenvolupada en 
el cos del treball les possibles coordinacions amb aquests dos últims recursos i 
també ens ha faltat poder saber com es farien les coordinacions entre les 
formadores.
Sí es valora positivament que es detalli que les recollides de queixes es faran a la 
mateixa aula on es fa el reforç a través de les educadores o al seu de de la fundació 
AGI a Vilanova i a Geltrú o Barcelona.

Protocols i instruments de recollida d’informació individual i d’intervenció 
grupal.
En el punt 9 de coordinació i de treball en xarxa i en el punt 10 d’avaluació del 
projecte queden recollides quins instruments de recollida farà servir al llarg del 
curs. Es valora molt positivament que especifiqui les eines, i les adjunti annexades. 

Fitxa d’inscripció amb autoritzacions realitzada per les formadores 
Document full compromís famílies.

Document de  registre diari que s’enviarà setmanalment a Acció Social i la 
coordinadora d’AGI on es recull el registre d’assistència i el fets destacables de cada 
participant.

Document de seguiment mensual.

Document de Registres de coordinació.

Document de Registres d’incidències.

Fitxa d’observació trimestral on es plantejaran dos objectius de millorar per cada 
infant o jove.

Documents d’enquestes de satisfacció.

Memòria final amb els punts demanats.

Es valora molt positiu que estiguin annexats, però hem trobat a faltar que estigui 
especificat en un sol punt, en comptes de en apartats diferents, ja que ens ha 
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dificultat clarificar tots els documents.
En l’apartat 11 d’actuacions davant de situacions d’urgència i/ alarmants especifica 
els protocols d’actuació  que utilitzaran en cas d’absentisme d’un menor, en cas de 
que no el vinguin a buscar, en cas d’accident a l’aula recollint situacions lleus i greus, 
en cas de febre, en cas d’higiene descuidada i en cas d’altres situacions imprevistes.
Indicadors d’avaluació.

El projecte descriu l’avaluació diària  dels infants mitjançant el registre diari que 
s’enviarà setmanalment a acció social i la coordinadora d’AGI on es recull el registre 
d’assistència i el fets destacables de cada participant i l’avaluació trimestral per 
avaluar el desenvolupament dels infants a través de la fitxa d’observació on es 
plantejaran dos objectius de millorar per cada infant o jove.

A la memòria final-anual de la fundació AGI  es contemplen els punts sol·licitats  i 
especifica que s’entregarà a finals de juny i un annex a final de juliol afegint la 
informació d’aquest últim mes.

És valora molt positiu que la memòria complerta s’enviï al juny i no haver d’esperar al 
Juliol.

En la memòria es contempla que  es valoraran totes les dades  obtingudes en els 
registres, fitxes, coordinacions i també d’unes enquestes de satisfacció adreçades als 
infants de primària, secundària, famílies, als professionals dels centres educatius, 
professionals de serveis socials.

En relació als indicadors de gestió d’activitat i d’impacte per mesurar la qualitat del 
servei, es valora com un plus de qualitat afegit que  s’incloguin les enquestes de 
satisfacció.

Els indicadors d’evolució i desenvolupament, de valoració conductual/emocional dels 
infants i joves , les avaluacions fetes per els centres educatius i els indicadors sobre 
la implicació de les famílies es valoren també molt positivament com indicadors 
qualitatius molts positius per mesurar la qualitat del servei.

Per altra banda hem trobat a faltar també  més detalladament els indicadors 
quantitatius que també serveixin per avaluar la qualitat del servei.

2.-Observacions a l’empresa Mentes Dinamicas S.L. en relació a cadascun dels 
criteris

Proposta metodològica
La proposta metodològica presentada per l’empresa MENTES DINÁMICAS, S.L., es 
activa, inclusiva, respectant el ritme i interessos de cadascun dels participants 
potenciant la seva autonomia.
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El projecte s’emmarca a formar infants i joves en l’aprenentatge de la ciència i la 
tecnologia. Aquest no és un dels objectius generals del CREA I APRÈN.

S’emmarca únicament en els aprenentatges de coneixements basant-se en els 
continguts curriculars.

Enumera els objectius generals mencionats en el Plec. Es diferencien les etapes 
formatives (Cicle Mitjà, Cicle Superior i ESO) basant-se en metodologies de resolució 
oberta de problemes, treballant per reptes. 

Trobem a faltar una metodologia que no només treballi aspectes relacionats amb 
competències curriculars i hàbits d’estudi sinó també aspectes més emocionals per 
afavorir el desenvolupament integral dels infants i adolescents.

Trobem a faltar una proposta metodològica on constin les coordinacions amb els 
tutors/es dels Centres Educatius.

Trobem a faltar una proposta metodològica on constin quines activitats es duran a 
terme en grup diari per assolir els objectius generals per àmbits d’intervenció (infants, 
adolescents, famílies, entorn proper) així com els hàbits d’estudi.

Es menciona el treball amb dinàmiques participatives sense especificar quines 
dinàmiques.
Les activitats no responen als objectius generals especificats al Plec.

Comunicació i coordinació
En aquest apartat no es presenta una metodologia de coordinació  entre les 
formadors/es, les famílies, Centres Educatius, recursos o serveis de la ciutat.

Es planteja una reunió inicial, de seguiment, i al finalitzar el reforç amb la referent del 
projecte d’Acció Social. No s’estableixen reunions de coordinacions periòdiques. No 
es menciona quin serà el canal de comunicació amb la referent d’Acció Social per tal 
de traslladar l’assistència, incidències o aspectes rellevants dels participants.
Es menciona una coordinació inicial amb els tutors/es del CE sense sistematitzar una 
planificació i organització per fer els seguiments dels participants, establint línies 
d’actuació conjuntes.

Referent a la comunicació amb les famílies es menciona una presentació del projecte 
al inici, durant el servei es planteja en “algun moment” poder fer alguna tutoria i fer 
seguiment del grau de satisfacció. No es menciona com es farà aquest seguiment del 
grau de satisfacció. 

Trobem a faltar una sistema de recollida de reclamacions.
Protocols i instrument de recollida d’informació individual i d’intervenció 
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grupal. En aquest apartat no es presenta cap protocol d’actuació en cas de no 
recollida del infant ni s’especifica quines seran les actuacions que es duran a terme 
per part de l’empresa.

Trobem a faltar protocol d’actuació en cas d’accident del infant dins l’aula o en cas 
d’accident greu.

Trobem a faltar instruments de recollida d’informació sobre l’evolució dels infants i 
registre de la mateixa. No consten models d’informes setmanals per fer el seguiment 
i evolució dels infants. Trobem a faltar models de registre d’incidències i d’assistència 
al reforç escolar, així com el full d’inscripció amb les autoritzacions pertinents per 
realitzar sortides i drets d’imatge i el full de compromís per les famílies.

Valorem positivament la importància de la valoració inicial del grup per una millor 
adaptació a les activitats, tot i que no s’especifica com es portarà a terme.

 Indicadors d’avaluació.
Aquest aparta ha estat complex d’avaluar, ja que la informació es troba tant en 
l’apartat Protocols i instruments de recollida d’informació individual i d’intervenció 
grupal com a Indicadors i mètode per avaluar el servei; a. Pla d’avaluació de 
l’alumnat i l’activitat.

En aquest apartat trobem a faltar la proposta de la memòria anual que incorpori 
indicadors de gestió tant d’activitat com d’impacte per mesurar la qualitat del servei 
diferenciant els grups de primària i secundària.

En l’apartat de protocols es menciona la memòria d’activitats, no referencia una 
memòria anual ni menciona els apartats que s’inclouran amb els indicadors. Trobem 
a faltar indicadors de gestió i les enquestes de satisfacció de les famílies.

3.-Observacions a l’empresa Puntuajocs S.L. en relació a cadascun dels criteris
Proposta metodològica

La proposta metodològica presentada per l’empresa Puntuajocs,S.L. es basa en tres 
aspectes fonamentals: la metodologia del procés d’ensenyament i aprenentatge, el 
perfil i tasca de l’educador/a dels participants del projecte i el treball en xarxa entre 
els diferents agents participants.

Metodologia activa, participativa i personalitzada.

Valorem positivament que els objectius generals estiguin desglossats per àmbits 
d’intervenció: infants i adolescents, família i entorn proper.
La metodologia que es planteja treballa  les competències bàsiques i mètodes 
innovadors respectant el ritme de l’alumnat utilitzant com a model d’intervenció 
l’educació en el lleure.
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Es vol incidir en l’aprenentatge d’habilitats i capacitats procedimentals, així com 
l’assimilació de continguts que impliquin altres aprenentatges. En aquest apartat 
manca com s’incidirà en aquests aprenentatges, amb quines activitats? 
En aquest apartat el Plec demanava una organització de les activitats de reforç en 
grup diari, hàbits d’estudi, i no hi consten.

La proposta d’activitats amb les famílies proposa la utilització de dinàmiques de grup  
mitjançant jocs i tècniques d’expressió oral i corporal, però manquen exemples 
concrets de quines dinàmiques es portaran a terme.

La proposta d’activitats dirigides als infants i adolescents dona resposta als objectius 
generals, valorem que s’ha fet una bona proposta d’activitats, tot i així, hem trobat a 
faltar una major concreció i explicació sobre els continguts curriculars i com es 
treballaran aquests dintre l’aula de reforç. S’enumeren alguns dels continguts 
importants a treballar extrets del Departament d’Ensenyament diferenciant primària i 
secundària, trobem a faltar una proposta d’activitats més específica per treballar els 
continguts curriculars.

Valorem positivament la proposta d’activitats especialitzades en matèria d’habilitats 
socials i emocionals.

Trobem a faltar les activitats d’intervenció amb l’entorn proper.

Comunicació i coordinació
Aquest apartat es troba dintre de l’apartat 3.4 del Plec. S’especifica una planificació 
de coordinacions amb Acció Social a principis de curs i trimestralment per avaluar el 
funcionament del projecte.

Valorem positivament el plantejament de reunions presencials amb les famílies 
durant el curs escolar per fer el seguiment i recollir aportacions de millora.

Trobem a faltar en aquest apartat el model de full de reclamacions que pot presentar 
la família. Es planteja un canal de comunicació amb les famílies via adreça de gmail, 
tot i que valorem que no es el millor canal de comunicació tenint en compte el perfil 
de famílies que atenem.

Valorem positivament proporcionar un número de telèfon mòbil com a canal de 
comunicació amb les famílies, així com les circulars per informar de les 
programacions setmanals.

Valorem positivament el plantejament de reunions presencials als CE per fer el 
seguiment del rendiment acadèmic i allò en el que cal treballar per millorar els 
aprenentatges dels infants i adolescents.
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Valorem positivament la plantilla de coordinacions externes per tal de recollir totes les 
coordinacions amb altres agents implicats en el desenvolupament de l’infant i 
adolescent.

Protocols i instrument de recollida d’informació individual i d’intervenció 
grupal. Es presenta un gran nombre de documentació, a més de la que es sol·licita 
com a imprescindible.

Valorem positivament la presentació d’instruments de recollida d’informació: fitxa de 
control d’assistència, Projecte Educatiu Individual, registre d’avaluació inicial, 
continua i final de les famílies, registre de coordinacions externes, qüestionari de 
valoració de l’alumne i de les seves famílies, fitxa de valoració del servei per part de 
l’educador/a i 
incidències i fitxa de valoració final.

Trobem a faltar la fitxa d’inscripció al CREA i el full de compromís per a les famílies, 
imprescindibles per a l’inici del projecte.

Trobem a faltar el protocol d’actuació en cas de no recollida del infant, sobretot a 
primària.

Trobem a faltar el protocol d’actuació en cas d’accident d’infant dins l’aula i en cas 
d’accident greu.

Indicadors d’avaluació
Es planteja la presentació d’una memòria a finals de l’any en curs, mencionant tot el 
que esta inclòs en el Plec, es menciona, no s’especifica ni s’aporten annexos.
El projecte menciona els indicadors que es tindran en compte i diferencia els 
qualitatius dels quantitatius. Es diferencia els indicadors d’impacte entre primària i 
secundària. Es diferencia els indicadors d’impacte entre formadors/es, famílies i 
centres educatius.

En els indicadors de gestió de l’activitat que es portarà a terme dins l’aula es 
diferencien els indicadors qualitatius dels quantitatius, tot i així no s’aporta cap model 
d’escala de mesura d’actituds, ni d’enquestes de satisfacció als participants. S’aporta 
una fitxa de valoració final per omplir conjuntament l’educador/a del reforç amb 
tutor/a del Centre Educatiu. Es menciona una avaluació continua, de caràcter 
mensual però no queda clar quin instrument s’utilitzarà per recollir aquest indicador.

En aquest apartat es menciona de nou la fitxa d’inscripció però no s’inclou un model. 
Es menciona els protocols d’actuació establerts però no s’especifica quins ni com 
s’actuarà en cas de necessitar activar-los.

4.-Observacions a l’empresa Diversport, S.L. en relació a cadascun dels criteris
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Proposta metodològica
La proposta metodològica presentada per l’empresa Diversport, S.L. es basa en un 
conjunt d’activitats que tenen com a marc teòric el model constructivista, apostant per 
l’aprenentatge significatiu i tenint en compte a l’infant i/o adolescent. Per aquest 
motiu es troba molt encertat que el previ al plantejament d’activitats sigui aproximar-
se a cada infant per respectar el seu propi ritme de desenvolupament.

Es planteja una organització de les activitats que va més enllà de les pròpies dels 
hàbits d’estudi i el reforç escolar. Es valora positiu el fet d’anar més enllà i apostar 
per activitats que potenciïn l’autonomia, la responsabilitat i altres habilitats 
relacionades amb l’aprenentatge. També el fet que les activitats estaran vinculades 
en part a les demandes i necessitats que ens aportin els centres educatius.

Es proposa una sèrie d’activitats diferenciant entre la primària i la secundària 
relacionades totes elles amb els objectius plantejats en el projecte. Estan ben 
plantejades en funció dels objectius generals, i s’enfoquen l’acompanyament i suport, 
els hàbits d’estudi i estratègies i les habilitats personals i socials.

En quant a la planificació s’exposa de manera general, proposant un exemple de 
planificació diària ens els annexos, però es troba a faltar una proposta més amplia 
que detalli l’estructura i organització de les sessions més enllà d’un dia.

Les activitats proposades donen resposta als objectius plantejats per promoure la 
participació de les famílies i de l’entorn. En l’àmbit de famílies es fa una proposta 
molt engrescadora per implicar a les famílies en el recurs, a banda de les reunions 
inicials i de seguiment, la proposta de poder fer alguna intervenció en format 
taller/xerrada ens sembla molt encertada, tot i que s’ha de tenir en compte la dificultat 
que comporta el fet de que les famílies participin i caldrà veure quins mecanismes 
s’utilitzen per promoure la participació. 

En quant a la participació a l’entorn, destaquem que també s’han proposat una sèrie 
d’activitats pel foment dels recursos d’aprenentatge disponible a l’entorn proper. Si ho 
destaquem com quelcom positiu, també haurem de tenir en compte que les hores 
d’atenció són limitades i caldrà una bona planificació.

En general valorem que s’ha fet una bona proposta d’activitats en quant a la 
diferenciació entre la primària i la secundària, en quant als continguts i la distribució, 
essent una proposta coherent amb els objectius. Tot i així, hem trobat a faltar una 
major concreció en la planificació de les mateixes i en la seva organització.

Comunicació i coordinació
En aquest apartat està molt ben recollida la proposta de seguiment del projecte, 
presentant una metodologia de coordinació extensa , tant entre les formadores, com 
entre l’empresa i l’ajuntament i amb els centres educatius, les famílies i els recursos 
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de l’entorn.

Es plantegen trobades entre els educadores del recurs i la coordinadora de 
l’empresa, també es proposa diferents trobades entre l’empresa i la coordinació des 
de la Regidoria d’Acció social.

La coordinació proposada entre les educadores del recurs i la coordinadora de la 
Regidoria, és concreta de manera setmanal a través dels informes. 

També es proposa un seguiment trimestral en el que s’obre la possibilitat a la 
participació d ela coordinadora de l’empresa. En aquest seguiment es valoraran 
aspectes individuals de cada infant i aspectes més generals del funcionament del 
recurs.

En quant a la coordinació i comunicació amb els famílies, es reflecteix un ampli 
ventall d’accions, es valora molt positiu el fet d’implicar a les famílies en el recurs i la 
proposta presentada va en aquesta direcció.
També es posa de relleu la importància de coordinar-se amb els centres educatius, 
més tenint en compte la finalitat del recurs. Potser en aquest punt hagués calgut 
aprofundir en els mitjans a través dels quals ens coordinarem amb els diferents 
centres educatius.

La proposta també aposta per el treball en xarxa i comunitari com una eina 
imprescindible, preveient les possibles coordinacions/comunicacions amb altres 
agents del territori quan es precisi. Tot i que es planteja una reunió inicial amb 
possibles recursos com són el CSMIJ o el CREDA, no queda especificat com i en 
quins supòsits es farien.

Per últim es contempla un mecanisme per recollir les possibles reclamacions, tot i 
que mancaria especificar quins mecanismes s’utilitzaran per la recollida de les 
mateixes. 

Protocols i instruments de recollida d’informació individual i d’intervenció 
grupal La proposta d’instruments i protocols es troba a l’apartat de documentació i 
tractament de la informació.

Es presenta un gran nombre de documentació per a la recollida d’informació: 
informació prèvia, informe setmanals ( diferencial entre individual i grupal), registre 
incidències, registre assistència, autoavaluacions i carta compromís amb les famílies 
entre d’altres. 

En quant als instruments d’autoavaluació, creiem que són massa extensos i tot i 
que aporten molta informació valuosa, dubtem que siguin viables en la seva 
realització setmanal, especialment les autoavaluacions de l’alumne i de l’educadora. 
Caldria ajustar per fer un plantejament més realista. 
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Tota aquesta documentació permet la recollida d’informació i facilita la comunicació, 
la coordinació i l’avaluació del projecte.

S’especifiquen quatre protocols d’actuació, dos d’ells imprescindibles, com són 
davant la no recollida de l’Infant o davant una situació d’accident. A més se li sumen 
dos protocols afegits, en els casos d’absentisme, ajustant la necessitat de valorar-los 
amb els referents d’Acció social i justar-ho a la necessitat de l’infant. I per últim un 
protocol respecte a l’assetjament, donant valor a la vessant grupal i relacional del 
recurs.

Com a recurs que treballa amb infants i adolescents, caldria plantejar un protocol que 
contempli les actuacions a seguir davant d’una situació de maltractament.
En resum, es planteja una bona proposta en tant en quant a instruments de recollida 
d’informació com de protocols a seguir.

Indicadors d’avaluació
Es proposa una avaluació a diferents nivells, una avaluació interna , basada en 
l’autoavaluació dels propis educadors/es que va més enllà de la gestió del recurs i 
aporta elements per avaluar la satisfacció i el grau de motivació, entre d’altres, dels 
professionals.

En aquesta avaluació interna es plantegen un seguit d’indicadors de gestió de 
l’activitat diferenciant tres àmbits: atenció a les persones, treball en xarxa i 
organització i gestió. Alguns indicadors són quantitatius i d’altres qualitatius. Caldria 
especificar a través de quins mitjans mesurarem alguns d’ells, especialment els 
qualitatius.

En quant als indicadors d’impacte, es diferencien dos àrees que responen als 
objectius: èxit acadèmic i èxit personal i social.

No només es fa constar l’avaluació a nivell intern, també s’esmenta l’avaluació a 
nivell extern, la qual és responsabilitat de l’Ajuntament i es portarà a terme a partir 
d’un seguiment amb les educadores i la coordinadora de Diversport, S.L.

És una proposta avaluable força exhaustiva i en el que s’aporten força indicadors 
especificats en els annexos, tot i que seria necessari ampliar alguns instruments de 
recollida d’informació per obtenir les dades necessàries que es plantegen obtenir per 
a la seva avaluació.

Només es fa una petita referència a diferenciar entre primària i secundària en algun 
indicador d’avaluació, per tant hem d’inferir que s’utilitzaran els mateixos indicadors 
independent del nivell que faci l’infant. 

La proposta de memòria anual presenta tota la informació sol·licitada en el Plec 
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Tècnic de la Licitació. Encara que no s’especifica en quins terminis es presentaria ni 
s’exposen els espais on es podrà compartir.

5.-Observacions a l’empresa Nascor Formación,S.L.. en relació a cadascun dels 
criteris

Proposta metodològica
La proposta metodològica presentada per Nascor Formación, S.L. aporta elements 
que guiaran la part metodològica, ressaltant pilars metodològic positius, com són 
l’educació activa o integral, l’educació en valors, etc.

S’apunta alguna de les activitats i la necessitat d’establir espais de coordinació amb 
els tutors, però no aporta cap aspecte relacionat amb l’organització de les mateixes, 
en quant al seu format i/o distribució.

En quant a les activitats, es proposa un taller de tècniques d’estudi, un d’acollida a 
l’alumnat nouvingut, un de llengua i entorn i un d’atenció a les dificultats 
d’aprenentatge, tot i que es valoren interessants a desenvolupar, trobem a faltar una 
major concreció de com s’organitzarien i es planificarien en el marc del recurs.

Per últim no hem pogut valorar si les activitats s’ajusten als objectius per àmbits 
d’intervenció: infants, adolescents, famílies o entorn proper, per què no consten en el 
projecte.

Comunicació i coordinació
Aquest apartat no s’ha pogut valorar per què no fa referència a l’objecte del 
contracte, el qual era el servei d’execució i del projecte Crea i Aprèn de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. 

Tal com consta en el projecte presentat per Nascor Formación, l’apartat de 
comunicació i coordinació fa referència a la gestió del servei de monitoratge de 
cursos i tallers organitzats per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana.
 
Protocols i instruments de recollida d’informació individual i d’intervenció 
grupal La recollida d’informació parteix d’una avaluació inicial dels participants, es 
preveu recollir informació de l’àrea acadèmica/ formativa, dels hàbits d’estudi i dels 
aspectes actitudinals i comportamentals. 

No s’especifica la documentació que s’utilitzarà per a la recollida de tota aquesta 
informació, s’esmenten els instruments, però no es reflecteix ni es detalla quina serà 
la periodicitat ni els continguts que es recolliran en aquests. 

No es detallen quins documents es farien servir pels informes de seguiment ni les 
possibles incidències que puguin ocórrer. 
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Per últim, en aquest apartat tampoc no hem pogut valorar l’existència de protocols 
d’actuació, pensem que són necessaris especificar què farem quan hi hagin 
situacions d’accident, de no recollida de l’infant al recurs, entre d’altres.

Indicadors d’avaluació
Aquest apartat ha estat complex d’avaluar, ja que la informació es troba tant en 
l’apartat 4) Protocols i instruments de recollida d’informació, com en el propi apartat 
5) Indicadors d’avaluació. En el primer es fa constar la necessitat d’una avaluació 
inicial de cada alumne, i una avaluació continua al llarg del curs, i s’aporten alguns 
indicadors quantitatius per mesurar, entre aquests indicadors s’inclouen l’actitud i 
comportament i la participació de les famílies. Es valora que aquests no són 
indicadors quantificables, i no s’especifica de quina manera es podrien avaluar.

Es valora positiu anar adaptant la intervenció a l’evolució de cada infant, tot i que 
està massa centrada en la seva evolució acadèmica únicament.

En el punt 5) Indicadors d’avaluació, segueix detallant indicadors per valorar tant la 
gestió com l’impacte, però manca desenvolupar-los. La redacció dels mateixos, al 
nostre parer, genera confusió entre el que és una meta i l’indicador amb el que 
mesurarem la seva consecució. 

Un altre aspecte que no queda especificat a nivell d’indicadors, és la diferenciació 
entre la primària i la secundària, per tant inferim que s’utilitzaran els mateixos 
indicadors independent del nivell que faci l’infant. 

Sí s’incorporen les enquestes de satisfacció a les famílies com a instrument 
d’avaluació. Es plantegen fer-les durant els mesos de febrer i maig, sense explicació 
del motiu, aspecte que no acabem de comprendre, doncs la temporalitat del recurs 
és d’octubre a juny.

Per últim, es planteja entregar una memòria final  on reculli tot el que s’ha avaluat, 
però no especifica la documentació que incorporarà. 

I perquè així consti, ho signo a petició de part interessada.”

VI.   En data 2 de febrer de 2021,  la Sra. Marta Rovira Borrell, Cap de Servei d’Acció 
Social, ha emès un informe dels criteris avaluables de forma automàtica i 
d’adjudicació, que es transcriu a continuació:

“INFORME SOBRE LA VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA 
AUTOMÀTICA (SOBRE B) I ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS 
SERVEIS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE CREA I APRÈN DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
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I.-La Junta de Govern Local en sessió ordinària del 9 de desembre de 2020 va 
acordar aprovar l’expedient de contractació i obertura de procediment d’adjudicació 
per a la contractació dels serveis d’execució del projecte CREA I APRÈN de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a adjudicar mitjançant procediment obert 
simplificat i el plec de clàusules administratives.

II.-Durant el termini de presentació d’ofertes finalitzada en data 30 de desembre de 
2020, s’hi ha presentat, en temps i forma, les cinc empreses següents:

Número Denominació social NIF

1 Assistència i Gestió Integral (AGI) G60729084

2 Mentes Dinamicas S.L. B55617443

3 Puntuajocs SL B64958838

4 Diversport, S.L. B17711474

5 Nascor Formación, S.L. B65187569

III.- Atès que a la clàusula 1.12 del plec de clàusules administratives indica els criteris 
de valoració de la licitació d’acord a:

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més 
avantatjosa seran els que a continuació s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es 
detalla per a cadascun d’ells:

Criteris avaluables de forma automàtica............................................. fins a 75 
punts

Oferta econòmica .........................................................................fins a 40 punts Els 
licitadors hauran d’indicar en les seves proposicions econòmiques el preu al què es 
comprometen per a la prestació dels serveis que constitueixen el seu objecte durant 
la seva vigència, és a dir, hauran d’igualar o minorar el pressupost base de licitació 
anual que es fixa en l’import de 18.000 euros, IVA exclòs, expressant l’import ofert en 
euros i amb un màxim de dos decimals.

Els empresaris hauran d’indicar l’IVA en qualsevol dels casos, com a partida 
independent.

S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA exclòs.
La resta d’ofertes es valoraran amb aplicació de la següent formula:   
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                        ((1)-(3)) x 4
Puntuació = ----------------------------
                           (1)-(2)
On
1. Preu base de licitació establert (IVA exclòs)
2. Millor oferta presentada
3. Oferta preu del licitador que es valora
4. Puntuació màxima establerta per aquest criteri

Experiència professional extra................................................... fins a 14 punts 
Es valorarà l’experiència del personal adscrit al contracte la prestació de serveis de 
reforç escolar i/o altres serveis dirigits a infants o adolescents en risc d’exclusió 
social, a raó de 2 punt per any treballat fins a un màxim de 14 punts. 

Només es puntuarà l’experiència del personal adscrit a l’execució del contracte que 
s’acrediti amb la vida laboral i copia dels contractes de treball o en cas 
d’administracions pública mitjançant certificat dels serveis prestats. 

Possibilitat d’oferir formació als treballadors .......................... fins a 10 punts 
Es valorarà amb 10 punts a l’empresa que presenti un pla de formació i actualització 
dels seus treballadors en els àmbits relacionats amb l’objecte del contracte. 

Oferiment de places al programa del Servei de Mesures Alternatives d’Acció 
Educativa i/o en benefici de la comunitat ................... fins a 11 punts  

Es valorarà amb 11 punts el compromís per part de les empreses licitadores a oferir 
places per les persones participants al programa del Servei de Mesures Alternatives 
d’acció Educativa i/o en benefici de la comunitat de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 

L’empresa haurà de presentar una declaració responsable en la que consti el 
mencionat compromís per el cas de que resulti l’empresa adjudicatària. 

En tot cas, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva la facultat d’adjudicar el 
contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació 
qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes 
d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP.

IV.- En data 11 de gener de 2021 es va procedir a l’obertura del sobre B de les 
empreses licitadores, que han estat valorades per l’equip tècnic de la Regidoria 
d’Acció Social i Dependència.

V.-Les consideracions i aquells punts que depenen d’uns criteris avaluables de forma 
automàtica són els següents:
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Criteris 
avaluables 
de forma 
automàtica

Puntuació 
màxima

Assistència 
i 
Gestió 
Integral 
(AGI)

Mentes 
Dinamicas 
S.L Puntuajocs 

S.L.
Diversport, 
S.L.

Nascor 
Formació
n, S.L.

Oferta 
econòmica 40 35,30 0,14 19,00 35,25 40,00
Experiència 
professional 
extra

14 2,10 0,00 0,093 4,00 0,00

Possibilitat 
d’oferir 
formació als 
treballadors

10 10,00 2,00 8,00 7,00 4,00

Oferiment de 
places al 
programa 
SMA

11 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

TOTAL 75 58,4 13,14 38,093 57,25 55,00

1.-Observacions a l’empresa Assistència i Gestió Integral (AGI) en relació a 
cadascun dels criteris

Oferta econòmica 
L’oferta presentada millora a la baixa el pressupost de la licitació. 
Un cop aplicada la fórmula establerta en plec tècnic la puntuació és de 35,30 punts.

Experiència professional extra.
Es valora l’experiència del personal adscrit acreditat amb la vida laboral i còpia dels 
contractes. La puntuació obtinguda és de 2,10 punts.

Possibilitat d’oferir formació als treballadors 
L’empresa presenta un pla de formació i actualització dels seus treballadors amb 7 
propostes de formacions amb continguts relacionats amb l’objecte del contracte. A 
més l’empresa presenta una proposta de coaching professional bimensual oferint 4 
formacions més.
Valorem el pla de formació amb 10 Punts

Oferiment de places al programa del Servei de Mesures Alternatives d’Acció 
Educativa i/o en benefici de la comunitat
L’empresa presenta una declaració responsable en la que consta el compromís 
d’oferir places al Servei de Mesures Alternatives.  Es valora amb 11 punts.

2.-Observacions a l’empresa Mentes Dinamicas S.L. en relació a cadascun dels 
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criteris Oferta econòmica 
L’oferta presentada millora a la baixa en molt poc el pressupost de la licitació. 
Un cop aplicada la fórmula establerta en plec tècnic la puntuació és de 0,14 punts.

Experiència professional extra
No s’aporta documentació acreditativa (ni vida laboral ni contractes) per contrastar 
l’experiència professional del personals adscrit, per tant la valoració d’aquest criteri 
és 0 punts.

Possibilitat d’oferir formació als treballadors 
L’empresa presenta un pla individualitzat a cada treballador, incloent 2 formacions 
amb continguts relacionats amb l’objecte del contracte.
Valorem el pla de formació amb 2 punts.
 
Oferiment de places al programa del Servei de Mesures Alternatives d’Acció 
Educativa i/o en benefici de la comunitat
L’empresa presenta una declaració responsable en la que consta el compromís 
d’oferir places al Servei de Mesures Alternatives.  Es valora amb 11 punts.

3.-Observacions a l’empresa Puntuajocs S.L. en relació a cadascun dels criteris 

Oferta econòmica 
L’oferta presentada millora a la baixa el pressupost de la licitació. 
Un cop aplicada la fórmula establerta en plec tècnic la puntuació és de 19 punts.

Experiència professional extra
Manca documentació acreditativa de l’experiència personal del personals adscrit. En 
un dels casos s’aporta vida laboral però manquen els contractes d’empresa i de 
l’altre únicament s’ha pogut valorar l’experiència que s’acredita mitjançant vida 
laboral i contracte de l’empresa. L’experiència que s’ha pogut acreditar dóna una 
puntuació de 0,093 punts.

Possibilitat d’oferir formació als treballadors 
L’empresa presenta un pla de formació i actualització dels seus treballadors amb 4 
formacions obligatòries i 4 formacions més optatives amb continguts relacionats amb 
l’objecte del contracte.
Valorem el pla de formació amb 8 punts.

Oferiment de places al programa del Servei de Mesures Alternatives d’Acció 
Educativa i/o en benefici de la comunitat
L’empresa presenta una declaració responsable en la que consta el compromís 
d’oferir places al Servei de Mesures Alternatives. Es valora amb 11 punts. 
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4.-Observacions a l’empresa Diversport, S.L. en relació a cadascun dels criteris 
Oferta econòmica 

L’oferta presentada millora a la baixa el pressupost de la licitació. 
Un cop aplicada la fórmula establerta en plec tècnic la puntuació és de 35,25 punts.

Experiència professional extra
Segons la documentació acreditativa de l’experiència professional aportada per 
l’empresa, s’ha tingut en compte la vida laboral i el certificat d’empresa 
d’administració pública (Ajuntament de Figueres). Manquen contractes de la resta 
d’experiència que consta a la vida laboral. La valoració és de 4 punts.

Possibilitat d’oferir formació als treballadors 
L’empresa presenta un pla de formació i actualització dels seus treballadors amb 5 
formacions i 2 seminaris amb continguts relacionats amb l’objecte del contracte. 
Valorem el pla de formació amb 7 punts.

Oferiment de places al programa del Servei de Mesures Alternatives d’Acció 
Educativa i/o en benefici de la comunitat
L’empresa presenta una declaració responsable en la que consta el compromís 
d’oferir places al Servei de Mesures Alternatives.  Es valora amb 11 punts.

5.-Observacions a l’empresa Nascor Formación, S.L. en relació a cadascun dels 
criteris Oferta econòmica 

L’oferta presentada millora a la baixa el pressupost de la licitació. És la millor oferta 
presentada.
Un cop aplicada la fórmula establerta en plec tècnic la puntuació és de 40 punts.

Experiència professional extra
No s’aporta documentació acreditativa ( ni vida laboral ni contractes) per contrastar 
l’experiència professional del personals adscrit, únicament certificats de la pròpia 
empresa que segons el plec no serveixen per acreditar l’experiència,  per tant la 
valoració d’aquest criteri és 0 punts.

Possibilitat d’oferir formació als treballadors 
L’empresa presenta un pla de formació i actualització dels seus treballadors amb 4 
formacions i continguts relacionats amb l’objecte del contracte. Valorem el pla de 
formació amb 4 punts.

Oferiment de places al programa del Servei de Mesures Alternatives d’Acció 
Educativa i/o en benefici de la comunitat
L’empresa presenta una declaració responsable en la que consta el compromís 
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d’oferir places al Servei de Mesures Alternatives.  Es valora amb 11 punts.

VI. Que l’oferta econòmica presentada per part de les empreses es detalla 
segons la taula adjunta:

VII. D’acord amb els criteris de valoració de la licitació establers ha resultat la 
puntuació següent: 

Criteris Puntuació 
màxima

Assistència 
i 
Gestió 
Integral 
(AGI)

Mentes 
Dinamicas 
S.L Puntuajocs 

S.L.
Diversport, 
S.L.

Nascor 
Formaci
ón, S.L.

Criteris 
avaluables 
de forma 
automàtica

25 23,50 6,00 18,50 21,50 9,00

Criteris 
avaluables 
de forma 
automàtica

75 58,40 13,14 38,093 57,25 55,00

TOTALS 100 81,90 19,14 56,593 78,75 64,00

VIII. Atès que l’empresa Assistència i Gestió Integral (AGI) ha obtingut la major 
puntuació, s’informa favorablement la seva adjudicació per import de 16.793,00 € 
anuals (setze mil set-cents noranta-tres euros), exclòs d’IVA.”

VII. L’empresa a Assistència i Gestió Integral, FP ha dipositat la garantia i ha 
presentat la documentació acreditativa prèvia requerida.

VIII. La Intervenció Municipal ha emès l’informe pertinent per a la disposició de la 

Oferta 
econòmica

Assistència i 
Gestió 
Integral (AGI)

Mentes 
Dinamicas S.L

Puntuajocs 
S.L.

Diversport, 
S.L.

Nascor 
Formación, 
S.L.

Import de 
l’execució 
IVA exclòs

16.793,00 € 17.995,00 € 17.350,00 € 16.794,35 € 16.632,00 €

Import IVA Exempts 
d’IVA 3.778,95 € 3.643,50 € 3.526,81 € 3.492,72 €

Import Total 16.793,00 € 21.773,95 € 20.993,50 € 20.321,16 € 20.124,72 €
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despesa.

Fonaments del dret

D’acord amb les competències que en matèria de contractació atorga la Disposició 
Addicional Segona de la LCSP a l’Alcaldessa delegades en la Junta de Govern Local, 
mitjançant Decret 3545 de 25 de juny de 2019, publicat al BOPB en data 3 de juliol de 
2019.
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent:

ACORD
  
PRIMER. Adjudicar a Assistència i Gestió Integral, FP, amb NIF G60729084, el 
contracte  dels serveis d’execució del Projecte Crea i Aprèn de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, per un període de 2 anys, prorrogable 2 anys més per períodes 
anuals, per un import anual de 16.793,00 € (SETZE MIL SET-CENTS NORANTA-
TRES EUROS), exempts d’IVA.

SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació 35.2313.2269900 del pressupost vigent, i, a les 
diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a 
la durada del contracte.  Es preveu que l’inici del contracte sigui el mes de març.

La despesa prevista pel 2021 serà de 13.434,40 €.
La despesa prevista pel 2022 serà de 16.793,00 €.
La despesa prevista pel 2023 serà de 3.358,60 €.
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.

TERCER. Notificar l’adjudicació a Assistència i Gestió Integral, FP i publicar-la al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

QUART. Nomenar responsables del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 2.19) 
del Plec de Clàusules administratives particulars, la Cap de Servei d’Acció Social i 
Dependència.

CINQUÈ. Aprovar la minuta del contracte que s’adjunta com a annex.

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

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

ANNEX 

CONTRACTE  DELS SERVEIS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE CREA I APRÈN DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
Exp. 303/2020/Econt

REUNITS
D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord de la Junta de 
Govern Local en sessió ordinària de data _____ de ______ de 2021, l’Alcaldessa-
Presidenta OLGA ARNAU SANABRA, assistida en aquest acte pel Secretari de la 
Corporació ISIDRE MARTÍ SARDÀ.

D’altra part, ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL, FP (en endavant el contractista), 
amb CIF G-60729084 i domicili a Pau Claris, 138, 6è 3a,  08009 Barcelona, i en el 
seu nom i representació la Sra. ROSA MARIA GARRIGA LLORENTE, major d’edat 
amb NIF núm. xxxx.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present 
contracte de servei que es portarà a efecte de conformitat amb els documents 
acceptats pel contractista.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

I.     La Junta de Govern Local en data 9  de desembre de 2020 va aprovar el 
plec de prescripcions tècniques particulars, el plec de clàusules administratives 
particulars (PCAP)  i  l’expedient de contractació dels serveis d’execució del projecte 
Crea i Aprèn de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un període de 2 anys, 
prorrogable 2 anys més per períodes anuals, amb un pressupost base  de licitació 
anual de 18.000 € més 3.780 € corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
21.780 € (VINT-I-UN MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS).
II. D’acord amb les competències  que la Disposició addicional segona atorga a 
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l’alcaldessa en matèria de contractació, si bé aquesta competència ha estat delegada 
en la Junta de Govern Local mitjançant decret de data 25 de juny de 2019, la Junta 
de Govern Local, en sessió ordinària de data __ de __________ de 2021, va acordar 
adjudicar el contracte dels serveis d’execució del projecte Crea i Aprèn de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un període de 2 anys.
Amb aquests antecedents les parts contractants procedeixen a atorgar el present 
contracte de serveis  en base a les següents:

Primera.- ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL, FP (en endavant, també, el 
contractista), es compromet a efectuar els d’execució del projecte Crea i Aprèn de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,  amb subjecció a les clàusules del present 
contracte, al contingut del document d’adjudicació, i a les prescripcions de la resta de 
documentació tècnica i administrativa que integra l’expedient administratiu (Plec de 
Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules Administratives Particulars).

Segona.- El contractista s’obliga a efectuar el servei per un import anual de 
16.793,00 € (SETZE MIL SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS), exempts d’IVA.

Tercera.- La durada màxima del present contracte serà de 2 anys, i es podrà 
prorrogar, anualment, fins a dos anys més.

El Secretari General                                     L’Alcaldessa
Isidre Martí Sardà                                                  Olga Arnau Sanabra

De part d’ASSISTÈNCIA I GESTIO INTEGRAL, FP
Sra. Rosa Maria Garriga Llorente
   

6. Secretaria General. Contractació i Patrimoni.
Número: 351/2020/eCONT.

APROVAR LA TERCERA PRÒRROGA DEL LOT 8 DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
PER L’ORGANITZACIÓ, GESTIÓ I MUNTATGE DE LA FIRA DE NOVEMBRE DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm. exp. 024/2018-CONT)
 
Relació de fets

I.    En data 2 d’octubre de 2018 la Junta de Govern Local  va adjudicar el 
contracte del servei per l’organització, gestió i muntatge  de la Fira de Novembre de 
Vilanova i la Geltrú, per un període d’un any, prorrogable anualment per 3 anys més, a 
les empreses següents:

LOT EMPRESA IMPORT IVA(21%) TOTAL
1 ENVELATS ELIAS SL

B43635705
28.052,50€ 5.891,03€ 33.943,53€
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2 2003 SA
A08935892

40.198,29€ 8.441,64€ 48.639,93€
3 INFRALECT SL

B62226055
36.538,50€ 7.673,08€ 44.211,58€

4 SECURITAS SEGURIDAD 
ESPAÑA SA – A79252219

7.587,84€ 1.593,44€ 9.181,28€
5 VIGILANCIA Y SISTEMAS SL

B61304937
27.712,00€ 5.819,52€ 33.531,52€

6 JOAN RAICH JOVÉ
46321482B

6.985,00€ 1.466,85€ 8.451,85€
7 AMBUMEDIC SERVICE SL

B65348906
8.841,80€ Exempt 8.841,80€

8 EXPO GESTIÓ I SERVEIS DE 
FIRES SL – B64264641

11.300,00€ 2.373,00€ 13.673,00€
IMPORT TOTAL 
ADJUDICACIÓ

200.474,49€

Per un import anual d’adjudicació de 200.474,49€ (DOS-CENTS MIL QUATRE-
CENTS SETANTA-QUATRE  EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS D’EURO).

II. Dins el termini establert a l’art. 153.3 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector 
Públic,  es van formalitzar tots els contractes amb els diferents licitadors per termini 
d’un any.

III.   En data 2 de juliol de 2019 es va aprovar la primera pròrroga dels 8 lots del 
contracte, per un període d’ 1 any més.

IV.   En data 23 de juny de 2020 es va aprovar la segona pròrroga del lot 8 del 
contracte, per un període d’1 any més.

V.   En data 23 de febrer de 2021, la tècnica de Promoció Econòmica responsable 
del contracte,  Sra. Olga López Roig, ha emès un informe on es considera la necessitat 
que el servei de coordinació, assistència tècnica, muntatge i desmuntatge dels actes 
organitzats durant la Fira, que correspon al LOT 8, es continuï realitzant per no comptar 
l’Ajuntament amb els mitjans propis corresponents i informa que  l’empresa 
EXPOGESTIÓ I SERVEIS DE FIRES, SL, ha dut a terme, durant el primer any 
d’execució del contracte i les dues pròrrogues, satisfactòriament l’esmentat servei, 
d’acord amb allò establert als Plecs de clàusules administratives particulars i Plec de 
prescripcions tècniques, i proposa prorrogar el  LOT 8 del contracte per un any més.

Fonaments del dret

Per tot això, i d’acord amb les competències que en matèria de contractació atorga la 
Disposició Addicional Segona de la LCSP a l’Alcaldessa, si bé aquestes han estat 
delegades a la Junta de Govern Local mitjançant Decret 3545 de 25 de juny de 2019, 
publicat al BOPB en data 3 de juliol de 2019.
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Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
  

ACORD

PRIMER. PRORROGAR per mutu acord de les parts el lot 8, coordinació, assistència 
tècnica, muntatge i desmuntatge dels actes organitzats durant la Fira,  del contracte del 
servei per l’organització, gestió i muntatge  de la Fira de Novembre de Vilanova i la 
Geltrú, per un període d’un any més, amb l’empresa:

LOT EMPRESA IMPORT IVA(21%) TOTAL
8 EXPO GESTIÓ I SERVEIS DE 

FIRES SL – B64264641
11.300,00€ 2.373,00€ 13.673,00€

L’import total de pròrroga pel 2021 serà de 13.673,-€.(TRETZE MIL SIS-CENTS 
SETANTA-TRES EUROS).

SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a la partida pressupostaria 10.4311.2279901 del pressupost 
vigent.

L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat 
i suficient.

TERCER. Notificar l’acord a EXPO GESTIÓ I SERVEIS DE FIRES, SL, publicar al 
Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes.

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

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

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

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

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

ANNEX  (MINUTA CONTRACTE)

TERCERA ADDENDA DEL LOT 8 DEL CONTRACTE DEL SERVEI PER 
L’ORGANITZACIÓ, GESTIÓ I MUNTATGE DE LA FIRA DE NOVEMBRE  DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

Exp. 024/2018-CONT

REUNITS

D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord de la Junta de 
Govern Local en sessió ordinària de data _____ de 2021 i en ús de les facultats 
atorgades en l’esmentat acord, l’Alcaldessa-Presidenta OLGA ARNAU SANABRA, 
assistida en aquest acte pel Secretari  de la Corporació, ISIDRE MARTI SARDÀ.

D’altra part, l’empresa EXPO GESTIÓ I SERVEIS DE FIRES SL (en endavant el 
contractista) amb CIF B64264641 i domicili a C/ Balmes, 6, bxos, 08750, Molins de 
Rei, Barcelona, i en el seu nom i representació, el  Sr. ROGER SÀBAT GALCERAN, 
major d’edat amb NIF XXXX.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present 
contracte de serveis que es portarà a efecte de conformitat amb els documents 
acceptats per la contractista.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

I. En data 2 d’octubre de 2018 la Junta de Govern Local  va adjudicar el contracte del 
servei per l’organització, gestió i muntatge  de la Fira de Novembre de Vilanova i la 
Geltrú, per un període d’un any, prorrogable anualment per 3 anys més, a les 
empreses següents:

LOT EMPRESA IMPORT IVA(21%) TOTAL
1 ENVELATS ELIAS SL

B43635705
28.052,50€ 5.891,03€ 33.943,53€

2 2003 SA 40.198,29€ 8.441,64€ 48.639,93€

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic

Número de validació: 13523332777102261066

Secretaria General

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

 

A08935892
3 INFRALECT SL

B62226055
36.538,50€ 7.673,08€ 44.211,58€

4 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA 
SA – A79252219

7.587,84€ 1.593,44€ 9.181,28€

5 VIGILANCIA Y SISTEMAS SL
B61304937

27.712,00€ 5.819,52€ 33.531,52€

6 JOAN RAICH JOVÉ
46321482B

6.985,00€ 1.466,85€ 8.451,85€

7 AMBUMEDIC SERVICE SL
B65348906

8.841,80€ Exempt 8.841,80€

8 EXPO GESTIÓ I SERVEIS DE 
FIRES SL – B64264641

11.300,00€ 2.373,00€ 13.673,00€

IMPORT TOTAL ADJUDICACIÓ 200.474,49€

Per un import anual d’adjudicació de 200.474,49€ (DOS-CENTS MIL QUATRE-
CENTS SETANTA-QUATRE  EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS D’EURO).

II.    Dins el termini establert a l’art. 153.3 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector 
Públic,  es van formalitzar tots els contractes amb els diferents licitadors per termini 
d’un any.

III.    En data 2 de juliol de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar la primera pròrroga 
del contracte per un any més.

IV.   En data 23 de juny de 2020 es va aprovar la segona pròrroga del lot 8 del contracte, 
per un període d’1 any més.

V.   En data 23 de febrer de 2021, la tècnica de Promoció Econòmica responsable del 
contracte,  Sra. Olga López Roig, ha emès un informe on es considera la necessitat que 
el servei de coordinació, assistència tècnica, muntatge i desmuntatge dels actes 
organitzats durant la Fira, que correspon al LOT 8, es continuï realitzant per no comptar 
l’Ajuntament amb els mitjans propis corresponents i informa que  l’empresa 
EXPOGESTIÓ I SERVEIS DE FIRES, SL, ha dut a terme, durant el primer any 
d’execució del contracte i les dues pròrrogues, satisfactòriament l’esmentat servei, 
d’acord amb allò establert als Plecs de clàusules administratives particulars i Plec de 
prescripcions tècniques, i proposa prorrogar el  LOT 8 del contracte per un any més.

VI.   Per acord de la Junta de Govern Local de data ________ de ___________ de 2021  
s’ha de prorrogar el contracte per un any més.

CLÀUSULES

Primera.- Les parts prorroguen per mutu acord el contracte del servei per 
l’organització, gestió i muntatge de la Fira de Novembre  de Vilanova i la Geltrú LOT 
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8 – Coordinació, assistència tècnica, amb l’empresa EXPO GESTIÓ I SERVEIS DE 
FIRES SL per un període d’un any més, a partir de la formalització del contracte, per 
un import de 13.673€.

Segona.- Es mantenen inalterades, i per tant segueixen essent d’aplicació, la resta 
de clàusules i obligacions subscrites al contracte inicial entre les parts, que no es 
vegin expressament modificades per la present novació.

En prova de conformitat amb el contingut del present contracte, ambdues parts el 
signen digitalment i a un sol efecte.

El Secretari General L’Alcaldessa
Isidre Martí Sardà Olga Arnau Sanabra

Per part d’EXPO GESTIÓ I SERVEIS DE FIRES SL
Roger Sàbat Galceran
 
  
7. Secretaria General. Contractació i Patrimoni.
Número: 65/2021/eCONT.

PRORROGAR EL 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
 

Relació de fets

1. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per acord del Ple Municipal es va adherir en 
data 2 de maig de 2016 al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local 
(CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments i 
contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL. 

2.- En data 7 de febrer de 2016, la Junta de Govern Local acordà contractar el 
subministrament de cinc equips multifunció a UTE RICOH ESPAÑA SLU – 
SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL, per un valor estimat de 2.049,12€. 
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3.- La Cap del Servei de Cultura, Sra. Soledad Fernández Cabezas, ha emès 
memòria justificativa de la necessitat i oportunitat de prorrogar el contracte, d’acord 
amb l’article 22 i 109  del TRLCSP i l’article 73 RGLCAP.

4.- Que segons consta a l’expedient de l’Associació Catalana de Municipis, i passa a 
integrar part del present, la UTE Ricoh España SLU /Sistemas Digitales de 
Catalunya, amb CIF U66332040, té un acord de funcionament pel qual les possibles 
pròrrogues dels contractes basats en l’Acord Marc de l’Associació Catalana de 
Municipis corresponen als socis de la UTE de manera individual, i no a la UTE 
directament; i que, en aquest sentit, correspon a SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, SL, l’assumpció de la pròrroga en el cas de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú.

Fonaments de Dret

La disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, en 
allò que fa referència als expedients iniciats i els contractes iniciats abans de 
l’entrada en vigor de la LCSP.

L’article 198 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de contractes del sector públic, en allò que fa referència a 
l’adjudicació dels contractes basats en un acord marc.

Les clàusules 47 del plec de clàusules administratives particulars que regeix 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), en allò que fa referència a les pròrrogues dels contractes basats en 
l’esmentat Acord Marc.

La disposició addicional segona del RDL 3/2011 en allò que fa referència a la 
competència de l’òrgan de contractació.

El Decret d’Alcaldessa 3545 de delegació de competències en matèria de 
contractació en la Junta de Govern Local, de 25 de juny de 2019, publicat al BOPB 
en data 3 de juliol de 2019.
 

Per tot això, 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 
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d’impressió en la modalitat d’arrendament sense opció a compra. 

La despesa màxima de la pròrroga durant tota la seva execució, atenent  la previsió 
d’impressions per cadascun dels equips, serà d’un import total de 532,08€ més 
111,74€ d’IVA al 21%, que fan un total de 643,82€ (SIS-CENTS QUARANTA-TRES 
EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS D’EURO). 
 
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

Quota 
mensual

Quota 
anual

Fotocòpies Total IVA TOTAL IVA 
INCLÒS

2021 42,69€ 426,90€ 16,50€ 443,40€ 93,12€ 536,52€
2022 42,69€ 85,38€ 3,30€ 88,68€ 18,62€ 107,30€

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. 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.

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic

Número de validació: 13523332777102261066

Secretaria General

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

 

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
 
  
8. Intervenció. 
Número: 20/2021/eINT.

APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL
 
Relació de fets

I. Atès que pel desenvolupament de les tasques i serveis municipals de cada 
departament de la Corporació provoca que s’hagin de sol·licitar certs serveis o 
materials.

II. Atès que la sol·licitud d’aquests serveis o materials han estat tramitats 
degudament exigint la necessitat de cada despesa.

III. Atès que les factures de dites despeses han estat conformades pels seus 
corresponents departaments.
 
Fonaments de dret

I. Vist allò que disposa la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local.

II. Vist allò que disposa el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals 
(aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març).

III. Vist allò que disposa les Bases d’Execució del pressupost municipal.

IV. Atès el Decret d’Alcaldia de data 9 de gener de 2020, mitjançant el qual es va 
delegar les competències referides a Intervenció i Tresoreria, corresponents a l'Àrea 
de Serveis Centrals, Seguretat i Economia, a la regidora Sra. CONXI MARTÍNEZ I 
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SÁNCHEZ, fins i tot la possibilitat de dictar actes administratius amb efectes jurídics 
per a tercers  publicat al BOP el 20 de gener de 2020.

V. La competència en el desenvolupament de la gestió econòmica municipal ha estat 
delegada a la Junta de Govern Local per Decret d’Alcaldia de data 25 de juny de 
2019 i publicada al BOP el 3 de juliol de 2019.

Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
  

ACORD

PRIMER: Aprovar la relació de factures número F/2021/3. 

Factures inferiors a 10.000€

Orgànic
a

N. 
d'entrada

Data N. de 
document

Import 
total

Tercer Nom
02 F/2021/67

3
03/02/20
21

7110397180 0,75 A7920622
3

LYRECO 
ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2021/11
21

01/03/20
21

21000291 5,87 B4385054
4

ESPAI TOT 
PER 
L'OFICINA, 
S.L.

02 F/2021/11
24

01/03/20
21

21000294 5,87 B4385054
4

ESPAI TOT 
PER 
L'OFICINA, 
S.L.

02 F/2021/10
69

25/02/20
21

21015171 7,50 B6272456
2

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE
, S.L.

02 F/2021/55
9

29/01/20
21

21007486 7,71 B6272456
2

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE
, S.L.

02 F/2021/12
41

03/03/20
21

7110398386 8,77 A7920622
3

LYRECO 
ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2021/11
22

01/03/20
21

21000292 9,01 B4385054
4

ESPAI TOT 
PER 
L'OFICINA, 
S.L.

02 F/2021/12
48

03/03/20
21

7110398379 11,60 A7920622
3

LYRECO 
ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2021/12
40

03/03/20
21

7110398391 14,16 A7920622
3

LYRECO 
ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2021/10 22/02/20 21SM1807/1 14,67 A0835062 SERVICIOS 
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37 21 000100 1 ESPECIALES 
DE 
LIMPIEZA, 
S.A.

02 F/2021/12
54

03/03/20
21

7110398388 16,15 A7920622
3

LYRECO 
ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2021/12
45

03/03/20
21

7110398381 21,05 A7920622
3

LYRECO 
ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2021/11
30

01/03/20
21

21000299 21,30 B4385054
4

ESPAI TOT 
PER 
L'OFICINA, 
S.L.

02 F/2021/12
47

03/03/20
21

7110398383 23,32 A7920622
3

LYRECO 
ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2021/17
8

08/01/20
21

13 25,59 U6633204
0

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

02 F/2021/18
0

08/01/20
21

15 25,59 U6633204
0

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

02 F/2021/83
1

11/02/20
21

21380 25,59 U6633204
0

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

02 F/2021/83
3

11/02/20
21

21382 25,59 U6633204
0

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

02 F/2021/67
8

03/02/20
21

7110397185 26,86 A7920622
3

LYRECO 
ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2021/10
47

22/02/20
21

26452 27,95 B1794449
7

SALTOKI 
REUS, SLU

02 F/2021/12
46

03/03/20
21

7110398380 29,35 A7920622
3

LYRECO 
ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2021/18 08/01/20 22 34,13 U6633204 UTE RICOH 
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7 21 0 ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS 
DIGITALES 
DE 
CATALUNYA
, S.L.

02 F/2021/83
8

11/02/20
21

21389 34,13 U6633204
0

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

02 F/2021/11
25

01/03/20
21

21000295 34,30 B4385054
4

ESPAI TOT 
PER 
L'OFICINA, 
S.L.

02 F/2021/12
51

03/03/20
21

7110398385 39,26 A7920622
3

LYRECO 
ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2021/67
9

03/02/20
21

7110397188 40,29 A7920622
3

LYRECO 
ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2021/11
23

01/03/20
21

21000293 49,19 B4385054
4

ESPAI TOT 
PER 
L'OFICINA, 
S.L.

02 F/2021/45 04/01/20
21

21000125 51,65 B6272456
2

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE
, S.L.

02 F/2021/60
9

01/02/20
21

21007860 51,65 B6272456
2

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE
, S.L.

02 F/2021/11
42

01/03/20
21

21015570 51,65 B6272456
2

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE
, S.L.

02 F/2021/67
7

03/02/20
21

7110397184 67,16 A7920622
3

LYRECO 
ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2021/68
0

03/02/20
21

7110397186 67,16 A7920622
3

LYRECO 
ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2021/12
52

03/03/20
21

7110398382 68,97 A7920622
3

LYRECO 
ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2021/12
43

03/03/20
21

7110398377 69,54 A7920622
3

LYRECO 
ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2021/68
2

03/02/20
21

7110397187 78,32 A7920622
3

LYRECO 
ESPAÑA, 
S.A.
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02 F/2021/12
53

03/03/20
21

7110398390 78,60 A7920622
3

LYRECO 
ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2021/12
50

03/03/20
21

7110398387 86,21 A7920622
3

LYRECO 
ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2021/11
31

01/03/20
21

21000300 91,17 B4385054
4

ESPAI TOT 
PER 
L'OFICINA, 
S.L.

02 F/2021/11
20

01/03/20
21

21000290 97,65 B4385054
4

ESPAI TOT 
PER 
L'OFICINA, 
S.L.

02 F/2021/11
57

01/03/20
21

FC21 
FC2100367

139,78 B5984009
0

FERRETERIA 
OLIVELLA, 
S.L.

02 F/2021/11
29

01/03/20
21

21000298 190,82 B4385054
4

ESPAI TOT 
PER 
L'OFICINA, 
S.L.

02 F/2021/19
7

08/01/20
21

36 409,91 U6633204
0

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

02 F/2021/65
4

02/02/20
21

A 2021/A 
02514

411,84 B6211778
3

AQUA 
DIRECT 
BLUE 
PLANET, SL

02 F/2021/19
8

08/01/20
21

37 465,51 U6633204
0

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

02 F/2021/92
8

15/02/20
21

22021/449 
2101326

1.023,1
4

A0818747
8

PAPEL 
AUTOMATIC
, S.A.

02 F/2021/29
3

14/01/20
21

6000020849 2.029,6
3

A8305240
7

SOCIEDAD 
ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS
, S.A.

02 F/2021/65
1

02/02/20
21

2100072 2.865,2
4

P0800354
C

MANCOMUN
ITAT TEGAR 
DEL GARRAF

02 F/2021/12
49

03/03/20
21

7110398384 37,35 A7920622
3

LYRECO 
ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2021/67 03/02/20 7110397179 42,59 A7920622 LYRECO 
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2 21 3 ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2021/12
55

03/03/20
21

7110398389 68,35 A7920622
3

LYRECO 
ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2021/67
4

03/02/20
21

7110397181 102,85 A7920622
3

LYRECO 
ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2021/68
1

03/02/20
21

7110397189 106,96 A7920622
3

LYRECO 
ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2021/67
5

03/02/20
21

7110397183 131,41 A7920622
3

LYRECO 
ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2021/12
42

03/03/20
21

7110398376 154,61 A7920622
3

LYRECO 
ESPAÑA, 
S.A.

02 F/2021/67
6

03/02/20
21

7110397182 159,87 A7920622
3

LYRECO 
ESPAÑA, 
S.A.

02 
Total

9.785,1
4

05 F/2021/42
7

15/01/20
21

2021-00219 23,69 B1758080
4

GIROCOPI, 
SL

05 F/2021/42
8

15/01/20
21

2021-00220 23,69 B1758080
4

GIROCOPI, 
SL

05 F/2021/20
3

08/01/20
21

26 25,59 U6633204
0

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

05 F/2021/94
3

16/02/20
21

23858 54,14 B1794449
7

SALTOKI 
REUS, SLU

05 F/2021/19
1

08/01/20
21

30 92,01 U6633204
0

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

05 F/2021/33 04/01/20
21

214005 113,74 B6607114
3

TECHNOLOG
Y 2050, S.L.

05 F/2021/93
3

15/02/20
21

F21E-00094 754,98 A8001550
6

TRADESEGU
R,  S.A.

05 F/2021/61
7

01/02/20
21

7 7228 1.143,7
8

B6697127
6

ALCO 
RENTAL 
SERVICES 
S.L.U.

05 F/2021/66
6

02/02/20
21

2021-724-
100142353

1.808,2
7

A2500919
2

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

05 F/2021/93
2

15/02/20
21

0210007740
0

4.203,1
3

A9100143
8

ALPHABET 
ESPAÑA 
FLEET 
MANAGEME
NT, S.A.

05 
Total

8.243,0
2

06 F/2021/38
0

15/01/20
21

A-
2021/00007
035

21,61 A6361085
1

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I 
LA GELTRU, 
S.A.M.

06 F/2021/34
7

15/01/20
21

A-
2021/00002
692

26,92 A6361085
1

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I 
LA GELTRU, 
S.A.M.

06 F/2021/37
0

15/01/20
21

A-
2021/00004
498

28,16 A6361085
1

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I 
LA GELTRU, 
S.A.M.

06 F/2021/34
5

15/01/20
21

A-
2021/00002
473

28,28 A6361085
1

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I 
LA GELTRU, 
S.A.M.

06 F/2021/34
0

15/01/20
21

A-
2021/00002
001

29,42 A6361085
1

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I 
LA GELTRU, 
S.A.M.

06 F/2021/10
07

19/02/20
21

A-
2021/00019
949

34,54 A6361085
1

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I 
LA GELTRU, 
S.A.M.

06 F/2021/36
4

15/01/20
21

A-
2021/00003
861

42,67 A6361085
1

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I 
LA GELTRU, 
S.A.M.

06 F/2021/30
6

15/01/20
21

A-
2021/00000
545

62,20 A6361085
1

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I 
LA GELTRU, 
S.A.M.

06 F/2021/12
3

07/01/20
21

0861639374
14 0310 
00Z106N000
0154

382,78 A8194807
7

ENDESA 
ENERGIA, 
S.A.U.

06 F/2021/68 03/02/20 F221047 1.242,6 G0816980 FUNDACIO 
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6 21 1 7 ESPECIAL 
PINNAE

06 F/2021/53 04/01/20
21

F221020 1.255,1
7

G0816980
7

FUNDACIO 
ESPECIAL 
PINNAE

06 
Total

3.154,3
6

07 F/2021/55
8

29/01/20
21

21007485 13,04 B6272456
2

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE
, S.L.

07 F/2021/10
68

25/02/20
21

21015170 21,26 B6272456
2

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE
, S.L.

07 F/2021/19
2

08/01/20
21

31 25,59 U6633204
0

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

07 F/2021/84
5

11/02/20
21

21397 25,59 U6633204
0

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

07 F/2021/44 04/01/20
21

21000124 51,65 B6272456
2

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE
, S.L.

07 F/2021/60
8

01/02/20
21

21007859 51,65 B6272456
2

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE
, S.L.

07 F/2021/11
41

01/03/20
21

21015569 51,65 B6272456
2

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE
, S.L.

07 F/2021/59
6

01/02/20
21

21C1 003215 858,34 A2502714
5

SERVICIOS 
MICROINFO
RMATICA, 
S.A.

07 F/2021/11
35

01/03/20
21

21C1 007658 858,34 A2502714
5

SERVICIOS 
MICROINFO
RMATICA, 
S.A.

07 
Total

1.957,1
1

08 F/2021/19
5

08/01/20
21

34 25,59 U6633204
0

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

08 F/2021/84
7

11/02/20
21

21400 25,59 U6633204
0

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

08 F/2021/10
08

19/02/20
21

A-
2021/00022
091

77,00 A6361085
1

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I 
LA GELTRU, 
S.A.M.

08 F/2021/10
91

26/02/20
21

652 686,64 37280016
Y

ELISABETH 
DOMENECH 
PONS

08 F/2021/11
28

01/03/20
21

11 1.620,0
0

77120099
H

MARTA 
ESPELT 
REMACHA

08 F/2021/60
1

01/02/20
21

06/2021 2.159,3
3

G5821987
4

ATRA 
ASSOCIACIO

08 F/2021/10
79

25/02/20
21

52 5.046,8
2

46130326
P

MARTA UXO 
DE LA 
YGLESIA

08 
Total

9.640,9
7

09 F/2021/18
6

08/01/20
21

21 34,13 U6633204
0

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

09 F/2021/83
7

11/02/20
21

21388 34,13 U6633204
0

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

09 F/2021/42
1

15/01/20
21

A-
2021/00015
113

123,41 A6361085
1

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I 
LA GELTRU, 
S.A.M.

09 F/2021/11
18

01/03/20
21

21000271 624,36 B4385054
4

ESPAI TOT 
PER 
L'OFICINA, 
S.L.

09 
Total

816,03

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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10 F/2021/81
4

10/02/20
21

FC21 
FC2100194

7,50 B5984009
0

FERRETERIA 
OLIVELLA, 
S.L.

10 F/2021/42
4

15/01/20
21

2021-00216 16,11 B1758080
4

GIROCOPI, 
SL

10 F/2021/91
8

15/02/20
21

2021-01463 16,11 B1758080
4

GIROCOPI, 
SL

10 F/2021/96
8

18/02/20
21

10432 20,41 A5818943
2

GUTMETAL, 
S.A.

10 F/2021/17
5

08/01/20
21

11 25,59 U6633204
0

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

10 F/2021/82
9

11/02/20
21

21378 25,59 U6633204
0

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

10 F/2021/38
2

15/01/20
21

A-
2021/00008
054

26,80 A6361085
1

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I 
LA GELTRU, 
S.A.M.

10 F/2021/39
1

15/01/20
21

A-
2021/00009
762

26,80 A6361085
1

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I 
LA GELTRU, 
S.A.M.

10 F/2021/38
3

15/01/20
21

A-
2021/00008
055

26,92 A6361085
1

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I 
LA GELTRU, 
S.A.M.

10 F/2021/38
7

15/01/20
21

A-
2021/00008
873

26,92 A6361085
1

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I 
LA GELTRU, 
S.A.M.

10 F/2021/19
9

08/01/20
21

38 51,65 U6633204
0

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

10 F/2021/85
2

11/02/20
21

21404 51,65 U6633204
0

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

10 F/2021/18
5

08/01/20
21

20 76,12 U6633204
0

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

10 F/2021/52
9

25/01/20
21

B-
2021/00000
116

94,97 A6361085
1

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I 
LA GELTRU, 
S.A.M.

10 F/2021/11
33

01/03/20
21

21000876 151,25 A0884962
2

CORPORACI
O 
CATALANA 
DE MITJANS 
AUDIOVISUA
LS, S.A.

10 F/2021/11
14

01/03/20
21

FA2103 
39465

181,50 B6532893
2

ANXANET 
OPERADOR 
DE XARXES

10 F/2021/11
95

02/03/20
21

2021050 423,50 F5817552
2

CARTONAT
GES EL 
TIGRE, 
S.C.C.L.

10 F/2021/30
4

15/01/20
21

A-
2021/00000
539

525,95 A6361085
1

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I 
LA GELTRU, 
S.A.M.

10 F/2021/10
52

22/02/20
21

FC21 
FC2100208

961,14 B5984009
0

FERRETERIA 
OLIVELLA, 
S.L.

10 F/2021/59
7

01/02/20
21

210010 1.006,7
2

B6130493
7

VIGILANCIA 
Y SISTEMAS, 
S.L.

10 F/2021/12
37

02/03/20
21

45697 2.395,8
0

B6220142
1

UNMON, S.L. 
SERVEIS 
EDUCATIUS I 
DE LLEURE

10 
Total

6.139,0
0

20 F/2021/55
7

29/01/20
21

21007484 16,89 B6272456
2

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE
, S.L.

20 F/2021/10
67

25/02/20
21

21015169 18,03 B6272456
2

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE
, S.L.

20 F/2021/43 04/01/20 21000123 51,65 B6272456 SISTEMAS 
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21 2 DIGITALES 
CORPORATE
, S.L.

20 F/2021/60
7

01/02/20
21

21007858 51,65 B6272456
2

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE
, S.L.

20 F/2021/70
4

03/02/20
21

S 
2021/S/238

9,01 U6727398
7

UTE 
GIROCOPI 
S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZ
ACIO, S.A.

20 
Total

147,23
21 F/2021/7 01/01/20

21
USRT210100
0012

67,41 U8800128
4

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

21 F/2021/3 01/01/20
21

USRT210100
0003

84,91 U8800128
4

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

21 F/2021/4 01/01/20
21

USRT210100
0005

85,63 U8800128
4

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

21 F/2021/10 01/01/20
21

USRT210100
0010

86,68 U8800128
4

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

21 F/2021/1 01/01/20
21

USRT210100
0008

98,16 U8800128
4

TELEFONICA 
DE ESPAÑA 
SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES 
ESPAÑA, 
SAU, UTE 
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DCXV
21 F/2021/6 01/01/20

21
USRT210100
0031

101,08 U8800128
4

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

21 F/2021/5 01/01/20
21

USRT210100
0009

127,52 U8800128
4

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

21 F/2021/11 01/01/20
21

USRT210100
0020

154,98 U8800128
4

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

21 F/2021/2 01/01/20
21

USRT210100
0017

192,60 U8800128
4

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

21 F/2021/9 01/01/20
21

USRT210100
0006

196,49 U8800128
4

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

21 F/2021/14 01/01/20
21

USRT210100
0022

237,66 U8800128
4

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

21 F/2021/12 01/01/20
21

USRT210100
0021

272,65 U8800128
4

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

21 F/2021/13 01/01/20
21

USRT210100
0028

521,74 U8800128
4

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

21 F/2021/8 01/01/20
21

USRT210100
0032

691,14 U8800128
4

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

21 F/2021/53
9

26/01/20
21

843250753 4.036,5
6

B8208017
7

RICOH 
ESPAÑA, SLU

21 
Total

6.955,2
1

22 F/2021/42
6

15/01/20
21

2021-00218 23,69 B1758080
4

GIROCOPI, 
SL

22 F/2021/43
2

15/01/20
21

2021-00224 23,69 B1758080
4

GIROCOPI, 
SL

22 F/2021/91
9

15/02/20
21

2021-01464 23,69 B1758080
4

GIROCOPI, 
SL

22 F/2021/92
5

15/02/20
21

2021-01471 23,69 B1758080
4

GIROCOPI, 
SL

22 F/2021/18
9

08/01/20
21

24 51,65 U6633204
0

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

22 F/2021/20
2

08/01/20
21

80 51,65 U6633204
0

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

22 F/2021/84
0

11/02/20
21

21391 51,65 U6633204
0

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

22 F/2021/85
5

11/02/20
21

21444 51,65 U6633204
0

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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- SISTEMAS 
DIGITALES 
DE 
CATALUNYA
, S.L.

22 F/2021/97
9

19/02/20
21

7110397291 68,43 A7920622
3

LYRECO 
ESPAÑA, 
S.A.

22 F/2021/98
3

16/02/20
21

0402 63177 208,25 B0862374
6

COMERCIAL 
SETORE, S.L.

22 F/2021/97
8

19/02/20
21

7110397292 302,50 A7920622
3

LYRECO 
ESPAÑA, 
S.A.

22 F/2021/89
6

12/02/20
21

Emit- 
21000226

1.054,1
5

B2355455
3

BERKI-
CLEAN, SLU

22 F/2021/11
17

01/03/20
21

FRA 1014534 1.152,9
5

A8146066
9

Q-MATIC 
SISTEMAS, 
S.A.

22 F/2021/91
7

15/02/20
21

FC 101673 1.312,2
5

B6500549
8

CARYOSA 
HIGIENIC 
SOLUTION

22 F/2021/94
5

16/02/20
21

FAC15024 1.671,4
1

A0806689
6

METALCO, 
S.A.

22 
Total

6.071,3
0

31 F/2021/56
2

29/01/20
21

21007489 11,08 B6272456
2

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE
, S.L.

31 F/2021/10
72

25/02/20
21

21015174 11,08 B6272456
2

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE
, S.L.

31 F/2021/54
3

27/01/20
21

A-91 24,20 B5507502
2

KOOBINEVE
NT, S.L.

31 F/2021/37
8

15/01/20
21

A-
2021/00006
338

26,92 A6361085
1

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I 
LA GELTRU, 
S.A.M.

31 F/2021/10
16

19/02/20
21

A-
2021/00017
809

50,35 A6361085
1

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I 
LA GELTRU, 
S.A.M.

31 F/2021/48 04/01/20
21

21000128 76,12 B6272456
2

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE
, S.L.

31 F/2021/61
2

01/02/20
21

21007863 76,12 B6272456
2

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE
, S.L.

31 F/2021/10 16/02/20 92134 136,33 J5983555 PINTURES 
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40 21 3 GARRAF, 
S.C.P.

31 F/2021/52
4

25/01/20
21

B-
2021/00000
001

169,86 A6361085
1

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I 
LA GELTRU, 
S.A.M.

31 F/2021/52
5

25/01/20
21

B-
2021/00000
063

169,86 A6361085
1

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I 
LA GELTRU, 
S.A.M.

31 F/2021/52
6

25/01/20
21

B-
2021/00000
090

169,86 A6361085
1

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I 
LA GELTRU, 
S.A.M.

31 F/2021/52
8

25/01/20
21

B-
2021/00000
098

169,86 A6361085
1

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I 
LA GELTRU, 
S.A.M.

31 F/2021/91
1

13/02/20
21

LL-2 / 2021 181,50 52218405
X

ORIOL 
IBAÑEZ 
FAUQUER

31 F/2021/73
4

04/02/20
21

106 217,80 39939064
R

GUILLEM 
MORENO 
CASAS

31 F/2021/95
9

17/02/20
21

4 217,80 47915752
J

JORDI SALA 
DELGADO

31 F/2021/47
5

19/01/20
21

EN EN221003 330,00 B6109512
1

TRANSPORT
S CIUTAT 
COMTAL 2, 
S.L.

31 F/2021/10
42

12/02/20
21

69321 399,30 B6142634
2

OKONOS 
FOTOGRAFI
A, S.L.

31 F/2021/97
7

19/02/20
21

00100A0000
14

408,38 B6032891
1

PUCK 
IMPORT, S.L.

31 F/2021/10
49

22/02/20
21

FC21 
FC2100206

424,90 B5984009
0

FERRETERIA 
OLIVELLA, 
S.L.

31 F/2021/10
43

08/02/20
21

04/2021 435,60 47637349
W

IGNASI SOLE 
PLANA

31 F/2021/97
2

18/02/20
21

9 / 2021 726,00 F5851768
1

L'ESTAQUIR
OT S.C.C.L.

31 F/2021/74
2

04/02/20
21

ACT 1265 871,20 B6575842
7

ACTURA 12, 
S.L.

31 F/2021/96
0

17/02/20
21

2021 3 1.210,0
0

J6724848
4

FOLKILIKES 
SCP

31 F/2021/95
2

17/02/20
21

003/21 1.258,4
0

47104051
M

JORDI 
DOMENECH 
RONQUILLO

31 F/2021/59 01/02/20 4/2021 1.308,8 B6606901 ARC GESTIO 
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8 21 2 4 CULTURAL 
SL

31 F/2021/86
6

12/02/20
21

04-21 1.452,0
0

47632937
Y

JORDI CABA 
ORRIOLS

31 F/2021/91
0

12/02/20
21

2/2021 1.452,0
0

52218405
X

ORIOL 
IBAÑEZ 
FAUQUER

31 F/2021/10
57

23/02/20
21

AD:22021000
0307 
F1210032

1.700,0
0

A0862392
8

PIROTECNIA 
IGUAL, S.A.

31 F/2021/91
5

15/02/20
21

2021//21011
1

3.750,9
9

B0890851
9

GRAFIQUES 
DEL FOIX 
S.L.

31 F/2021/95
0

17/02/20
21

1/2021 4.000,0
0

J6295822
8

TRACART, 
S.C.P.

31 
Total

21.436,
33

32 F/2021/42
9

15/01/20
21

2021-00221 16,11 B1758080
4

GIROCOPI, 
SL

32 F/2021/43
0

15/01/20
21

2021-00222 16,11 B1758080
4

GIROCOPI, 
SL

32 F/2021/92
2

15/02/20
21

2021-01468 16,11 B1758080
4

GIROCOPI, 
SL

32 F/2021/92
3

15/02/20
21

2021-01469 16,11 B1758080
4

GIROCOPI, 
SL

32 F/2021/18
4

08/01/20
21

17 92,01 U6633204
0

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

32 F/2021/19
6

08/01/20
21

35 92,01 U6633204
0

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

32 F/2021/83
5

11/02/20
21

21384 92,01 U6633204
0

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

32 F/2021/84
9

11/02/20
21

21401 92,01 U6633204
0

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

32 F/2021/93 16/02/20 221005139 1.179,7 B5850757 EXTINTORES 
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8 21 5 5 SANT 
ADRIA, S.L.

32 F/2021/51
8

22/01/20
21

TR21/87 3.605,0
6

F6032521
4

TRESSAT 
INSTAL. 
ELECTRONI
QUES, 
S.C.C.L.

32 
Total

5.217,2
9

33 F/2021/20
4

08/01/20
21

27 51,65 U6633204
0

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

33 F/2021/84
3

11/02/20
21

21394 51,65 U6633204
0

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

33 F/2021/11
07

28/02/20
21

0002 
0000210188

121,00 B6616493
0

CARDIOSOS 
GLOBAL 
PROTECTIO
N, S.L.

33 F/2021/10
88

25/02/20
21

Emit- 
21000429

129,00 B2355455
3

BERKI-
CLEAN, SLU

33 F/2021/10
87

25/02/20
21

22021/581 
2101714

561,92 A0818747
8

PAPEL 
AUTOMATIC
, S.A.

33 F/2021/68
9

03/02/20
21

MA2021 22 2.529,1
7

B6020670
3

INSTAL.LACI
ONS 
REQUEJO, 
S.L.

33 
Total

3.444,3
9

34 F/2021/10
50

22/02/20
21

FC21 
FC2100207

227,65 B5984009
0

FERRETERIA 
OLIVELLA, 
S.L.

34 F/2021/60
0

01/02/20
21

05/2021 1.330,5
8

G5821987
4

ATRA 
ASSOCIACIO

34 
Total

1.558,2
3

35 F/2021/34
6

15/01/20
21

A-
2021/00002
557

45,06 A6361085
1

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I 
LA GELTRU, 
S.A.M.

35 F/2021/18
3

08/01/20
21

16 92,01 U6633204
0

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS 
DIGITALES 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic

Número de validació: 13523332777102261066

Secretaria General

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

 

DE 
CATALUNYA
, S.L.

35 F/2021/83
4

11/02/20
21

21383 92,01 U6633204
0

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

35 F/2021/10
48

22/02/20
21

26453 135,23 B1794449
7

SALTOKI 
REUS, SLU

35 F/2021/53
0

25/01/20
21

B-
2021/00000
129

169,86 A6361085
1

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I 
LA GELTRU, 
S.A.M.

35 F/2021/11
26

01/03/20
21

21000297 2.758,8
0

B4385054
4

ESPAI TOT 
PER 
L'OFICINA, 
S.L.

35 F/2021/69
2

03/02/20
21

FC-037800 8.238,6
1

B8092597
7

TELEVIDA 
SERVICIOS 
SOCIOSANIT
ARIOS, S.L.

35 F/2021/60
2

01/02/20
21

07/2021 9.173,7
8

G5821987
4

ATRA 
ASSOCIACIO

35 
Total

20.705,
36

40 F/2021/17
9

08/01/20
21

14 25,59 U6633204
0

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

40 F/2021/83
2

11/02/20
21

21381 25,59 U6633204
0

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

40 F/2021/19
4

08/01/20
21

33 51,65 U6633204
0

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

40 F/2021/84
6

11/02/20
21

21399 51,65 U6633204
0

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

40 F/2021/80
1

09/02/20
21

1094147909 1.085,3
7

B8302943
9

BECHTLE, 
S.L.

40 
Total

1.239,8
5

42 F/2021/82
4

10/02/20
21

20124 2,92 B1794449
7

SALTOKI 
REUS, SLU

42 F/2021/10
41

16/02/20
21

92133 4,02 J5983555
3

PINTURES 
GARRAF, 
S.C.P.

42 F/2021/33
6

15/01/20
21

A-
2021/00001
796

67,34 A6361085
1

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I 
LA GELTRU, 
S.A.M.

42 F/2021/86 05/01/20
21

TS21/15 104,54 J6263943
0

TRESSAT 
SEGURETAT, 
S.C.P.

42 F/2021/79
9

09/02/20
21

21013 1.361,2
5

B6545175
9

GESTIO DE 
RESIDUS I 
BIODIVERSIT
AT, S.L.

42 
Total

1.540,0
7

43 F/2021/56
0

29/01/20
21

21007487 20,50 B6272456
2

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE
, S.L.

43 F/2021/10
70

25/02/20
21

21015172 44,56 B6272456
2

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE
, S.L.

43 F/2021/46 04/01/20
21

21000126 76,12 B6272456
2

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE
, S.L.

43 F/2021/61
0

01/02/20
21

21007861 76,12 B6272456
2

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE
, S.L.

43 
Total

217,30
53 F/2021/82

2
10/02/20
21

ST/21/0009 3.630,0
0

B6526541
5

ALPHANET 
SECURITY 
SYSTEMS SL

53 
Total

3.630,0
0

54 F/2021/10
36

01/02/20
21

1 14,52 37664387
R

MIGUEL 
MONTOLIU 
ESPINET

54 F/2021/10
53

22/02/20
21

FC21 
FC2100209

99,90 B5984009
0

FERRETERIA 
OLIVELLA, 
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S.L.
54 F/2021/65

8
02/02/20
21

FA21-1038 1.379,4
0

B5566756
2

ETECNIC 
MOVILIDAD 
ELECTRICA 
SRL

54 
Total

1.493,8
2

MULTIAP
LICACIÓ

F/2021/66
2

02/02/20
21

2021-724-
100142352

2,37 A2500919
2

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

MULTIAP
LICACIÓ

F/2021/98
8

19/02/20
21

1 210083 307,34 B6718721
1

GESMAN 
FACILITY 
SERVICES, SL

MULTIAP
LICACIÓ

F/2021/98
4

19/02/20
21

FC 101701 333,15 B6500549
8

CARYOSA 
HIGIENIC 
SOLUTION

MULTIAP
LICACIÓ

F/2021/67
0

03/02/20
21

183 
2101311830
00181

574,18 A8029266
7

ALD 
AUTOMOTIV
E SAU

MULTIAP
LICACIÓ

F/2021/10
61

17/02/20
21

19516 580,80 B6101437
9

SANVIENT, 
S.L.

MULTIAP
LICACIÓ

F/2021/93
4

15/02/20
21

Emit- 66 695,75 47635227
L

MARIO 
LOZANO 
ARJONA

MULTIAP
LICACIÓ

F/2021/94
6

16/02/20
21

FAC15025 699,66 A0806689
6

METALCO, 
S.A.

MULTIAP
LICACIÓ

F/2021/98
7

19/02/20
21

V1/210020 846,15 B6548952
8

BS QUALITY 
STAFF SL

MULTIAP
LICACIÓ

F/2021/11
05

28/02/20
21

21SM1807/1
000122

2.609,1
0

A0835062
1

SERVICIOS 
ESPECIALES 
DE 
LIMPIEZA, 
S.A.

MULTIA
PLICACI
Ó Total

6.648,5
0

Total 
general

120.040
,51

Factures entre 10.001€ i 50.000€

Orgànic
a

N. 
d'entrada

Data N. de 
document

Import 
total

Tercer Nom
33 F/2021/68

8
03/02/202
1

MA2021 
21

15.922,0
4

B6020670
3

INSTAL.LACIO
NS REQUEJO, 
S.L.

33 15.922,0
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Total 4
MULTIAP
LICACIÓ

F/2021/98
6

19/02/202
1

V1/21001
9

11.229,7
7

B6548952
8

BS QUALITY 
STAFF SL

MULTIA
PLICACI
Ó Total

11.229,7
7

Total 
general

27.151,8
1

Factures superiors a 50.001€

Orgànica N. 
d'entrada

Data N. de 
document

Import 
total

Tercer Nom

Total general 0,00

Resum total facturació

Import Recompte
Factures inferiors a 10.000€ 120.040,51 € 235
Factures entre 10.001€ i 50.000€ 27.151,81 € 2
Factures superiors a 50.001€ 0,00 € 0
TOTAL 147.192,32 237

SEGON: Comptabilitzar la relació de factures número F/2021/3.

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 
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presumpta del recurs.  També podeu interposar qualsevol altre recurs que 
considereu procedent.
   
9. Tresoreria. 
Número: 9/2021/eTRE.

CONTRACTAR UNA PÒLISSA DE TRESORERIA AMB BANCO DE SABADELL, SA 
DE 2.500.000€
 
Relació de fets

1. En data 8 de febrer de 2021 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va sol·licitar a 
diferents entitats bancàries una operació de tresoreria consistent en un compte de 
crèdit de 2.500.000 d’euros o fracció de 500.000 euros, per cobrir dèficits transitoris 
de tresoreria.

2. Durant el període de presentació d’ofertes, es van presentar les següents 
entitats financeres:

- L’entitat financera CAIXABANK SA, amb RGE núm. 2021007308.
Modalitat: Pòlissa de crèdit
Import de l’operació: 1.500.000 euros
Durada total del contracte: 12 mesos
Amortització: Al venciment
Tipus d’interès: Euribor mensual + 0% *
Tipus d’interès de demora: interès vigent + 2%
Liquidacions: Mensuals
Comissió no disponibilitat: 0,10% anual 
Comissió d’obertura: 0,83%
Comissió d’estudi: 0%
(*) Els valors de l’índex de referència (Euríbor mensual) inferiors a zero no es tindran 
en consideració per calcular els interessos, pel que mai es deduiran del diferencial 
pactat, en tals casos, l’interès aplicables a l’operació coincidirà amb el valor del 
diferencial.

- L’entitat financera BANCO DE BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, amb 
RGE núm.  2021007517
Modalitat: Operació de crèdit a curt termini
Import de l’operació: 1.000.000 euros
Durada total del contracte: 1 any (a partir data de formalització)
Durada de disposició: Tota la vida de l’operació (sense calendari de disposicions)
Període de liquidació d’interessos: Trimestrals
Tipus d’interès aplicable: E90 + 0,46%
Comissió no disponibilitat: 0,10% Anual (liquidacions trimestrals)
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Interessos de demora: 2% sobre el tipus aplicat.

- L’entitat financera BANC DE SABADELL SA, amb RGE núm. 2021007566
Import de l’operació: 2.500.000 euros
Venciment: 12 mesos
Tipus d’interès: Variable Base Euribor a 3 mesos més el diferencial de 0,00%, 
sense bróker, ni arrodoniments, ni túnel. A l’hora d’establir el tipus d’interès nominal, 
en el supòsit que la suma del diferencial més el tipus de referència ordinari sigui 
negativa, es considerarà que el seu valor és igual a zero.
Comissió obertura: 0%
Comissió estudi: 0%
Comissió no disponibilitat: 0%
Interessos de demora: 2% sobre l’interès cobrat en el moment.

Vist el informe de la Tresoreria municipal nº 6/2021 de 2 de març de 2021 de 
valoració de les ofertes, del que es desprèn que l’oferta més avantatjosa és la 
presentada per Banco de Sabadell, SA.

Vist l’informe favorable de l’Interventor municipal de 3 de març de 2021 a la 
contractació de l’operació esmentada.

Fonaments de dret

1. Atès l’article 10 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 
pel qual s’estableix que les operacions de crèdit no resten subjectes a les normes de 
contractació pública.
2. Atès l’article 53 1 g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació a l’article 
21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, 
estableix que el desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost 
municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva 
competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 
158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, 
sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en 
cada exercici econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris, llevat les de 
tresoreria que li correspondrà quan l'import acumulat de les operacions vives en cada 
moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l'exercici anterior; reconèixer 
obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; 
tot això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals. L’article 53.3 estableix 
que L'alcalde o alcaldessa pot delegar l'exercici de les seves atribucions, llevat de la 
concertació d'operacions de crèdit. 
3. Per Decret d’Alcaldia de data 25 de juny de 2019 i publicada al BOP el 3 de juliol 
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de 2019, la competència en el desenvolupament de la gestió econòmica municipal ha 
estat delegada a la Junta de Govern Local.
4. Atès l’article 21.1 f) 4. Atès els articles 50, 52 i 53 del Reial Decret Legislatiu 
2/20014, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
hisendes locals, en relació a la concertació de crèdits.

Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent:
  

ACORD

PRIMER.   Adjudicar a l’entitat Banco de Sabadell, SA amb NIF A08000143 la 
concertació de l’operació de crèdit a curt termini per import de 2.500.000 € amb les 
següents condicions:

Import de l’operació: 2.500.000 euros
Venciment: 12 mesos
Tipus d’interès: Variable Base Euribor a 3 mesos més el diferencial de 0,00%, 
sense bróker, ni arrodoniments, ni túnel. A l’hora d’establir el tipus d’interès nominal, 
en el supòsit que la suma del diferencial més el tipus de referència ordinari sigui 
negativa, es considerarà que el seu valor és igual a zero.
Comissió obertura: 0%
Comissió estudi: 0%
Comissió no disponibilitat: 0%
Interessos de demora: 2% sobre l’interès cobrat en el moment.
Altres condicions: L’operació serà intervinguda pel Secretari de la Corporació 
municipal.

SEGON.  Notificar els presents acords a les entitats financeres interessades. 

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 
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de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  També podeu interposar qualsevol altre recurs que 
considereu procedent.”
   
10. Treball IMET. 
Número: 172/2021/eIMET.

Aprovar la primera addenda del Conveni de Col·laboració entre el Departament 
d'Educació de la generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Vilanova i la geltrú per a 
la realització de programes de Formació i Inserció en la Modalitat Pla de Transició al 
Treball (PFI-PTT) període 2020-2023
 

Relació de fets
I. En data 19 de desembre de 2019 es va signar el conveni de col·laboració entre el 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú per a la realització de programes de formació i inserció en la modalitat Pla 
de Transició al Treball (PTT) per al període 2020-2023. 

II. Atès que les parts han acordat modificar el conveni signat en el sentit d’actualitzar 
l’adreça on es fa la formació dels mòduls generals dels programes d’auxiliar de 
fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques i d’auxiliar de muntatge i 
manteniment d’equips informàtics objecte d’aquest conveni, a partir de l’1 de 
setembre de 2020, les parts acorden la formalització d’una primera addenda al 
conveni de col·laboració, la qual es transcriu a continuació :
 
“PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE 
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRU, PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I 
INSERCIÓ ORGANITZATS EN LA MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL 
TREBALL (PTT), PER A JOVES QUE HAN FINALITZAT L’EDUCACIÓ 
OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA  
 
Pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan Lluís 
Espinós Espinós, director general de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial, nomenat pel Decret 75/2018, de 07 de juny 
(DOGC núm. 7639, d’11 de juny de 2018), i actuant en virtut de la Resolució 
ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona 
titular del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28 de juliol de 
2011). 
 
Per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la Il·lustríssima senyora Olga Arnau 
Sanabra, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, fent ús de les facultats que li són 
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reconegudes a l’article 53 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat 
legal suficient per formalitzar aquest acte i 
  
EXPOSEN 
 
1. Que en data 19 de desembre de 2019 es va signar el conveni de 
col·laboració entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú per a la realització de programes de formació i inserció en la modalitat Pla 
de Transició al Treball (PTT). 
  
2. Que les parts han acordat modificar el conveni signat en el sentit 
d’actualitzar l’adreça on es fa la formació dels mòduls generals dels programes 
d’auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques i d’auxiliar de 
muntatge i manteniment d’equips informàtics objecte d’aquest conveni, a partir de 
l’1 de setembre de 2020. 
 
Amb aquesta finalitat, les parts acorden la formalització de la present addenda, de 
conformitat amb les següents 
  
CLÀUSULES 
 
Primera 
L’objecte d’aquesta addenda és actualitzar l’adreça on es fa la formació dels 
mòduls generals dels programes d’auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions 
electrotècniques i d’auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics 
objecte d’aquest conveni, a partir de l’1 de setembre de 2020. 
    
Segona 
Modificar la clàusula cinquena del conveni de col·laboració, que quedarà 
redactada de la manera següent:  
 
El Pla de Transició al Treball disposarà dels espais i equipaments següents: 
 
Per al desenvolupament dels mòduls de formació general del programa d’auxiliar 
de vendes, oficina i atenció al públic: 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitarà les aules i equipaments necessaris 
ubicats en l’IMET, carrer Unió, 81, edifici CFO La Paperera de Vilanova i la Geltrú, 
adients per desenvolupar les accions formatives objecte d’aquest conveni. 
L’Ajuntament  manifesta que les instal·lacions compleixen els requisits per al seu 
ús com a espai docent. 
 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic

Número de validació: 13523332777102261066

Secretaria General

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

 

Per al desenvolupament dels mòduls de formació professional del programa 
d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic: 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitarà les instal·lacions i equipaments 
necessaris  que té disponibles en l’IMET, en el carrer Unió, 81, edifici CFO La 
Paperera, així com al Centre Cívic Tacó, en l’avinguda Vilafranca del Penedès, 26 
de Vilanova i la Geltrú, adients per desenvolupar les accions formatives objecte 
d’aquest conveni.  L’Ajuntament  manifesta que aquestes instal·lacions 
compleixen els requisits per al seu ús com a espai docent. 
 
Per al desenvolupament dels mòduls de formació general i dels mòduls de 
formació professional del programa d’auxiliar de fabricació mecànica i 
instal·lacions electrotècniques: 
 
El Departament d’Educació facilitarà els serveis i aules disponibles a l’Institut 
Francesc Lluch i Rafecas, al carrer Doctor Zamenhof, 30 de Vilanova i la Geltrú 
amb l'equipament estructural necessari per a l'execució del programa, pel període 
de gener a juny de cada curs escolar. 
 
Per al desenvolupament dels mòduls de formació general i dels mòduls de 
formació professional del programa d’auxiliar muntatge i manteniment d’equips 
informàtics: 
 
El Departament d’Educació facilitarà els serveis i aules disponibles a l’Institut 
Joaquim Mir, a l’avinguda de Vilafranca, s/ de Vilanova i la Geltrú amb 
l'equipament estructural necessari per a l'execució del programa, pel període de 
gener a juny de cada curs escolar. 
  
Perquè així consti, i com a prova de conformitat, les parts signen aquesta 
addenda.“

Fonaments de dret

I. Llei Reguladora de les Bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril.

II. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya.

III. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

IV. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

V. Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.
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VI. En virtut de les competències delegades per l’alcaldessa a la Junta de 
Govern Local mitjançant decret 3545 de data 25 de juny de 2019 publicat en el BOPB 
de data 3 de juliol de 2019.
 

Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent:
  

ACORD

“PRIMER.- APROVAR la primera addenda del Conveni de Col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació 
i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la realització de programes de formació i 
inserció organitzats en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT), per a joves 
que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en 
Educació Secundària Obligatòria (ESO), per al període 2020-2023, la qual es 
transcriu a continuació:

PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE 
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRU, PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I 
INSERCIÓ ORGANITZATS EN LA MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL 
TREBALL (PTT), PER A JOVES QUE HAN FINALITZAT L’EDUCACIÓ 
OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA  
 
Pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan Lluís 
Espinós Espinós, director general de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial, nomenat pel Decret 75/2018, de 07 de juny 
(DOGC núm. 7639, d’11 de juny de 2018), i actuant en virtut de la Resolució 
ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona 
titular del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28 de juliol de 
2011). 
 
Per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la Il·lustríssima senyora Olga Arnau 
Sanabra, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, fent ús de les facultats que li són 
reconegudes a l’article 53 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat 
legal suficient per formalitzar aquest acte i 
  
EXPOSEN 
 
1. Que en data 19 de desembre de 2019 es va signar el conveni de 
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col·laboració entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú per a la realització de programes de formació i inserció en la modalitat Pla 
de Transició al Treball (PTT). 
  
2. Que les parts han acordat modificar el conveni signat en el sentit 
d’actualitzar l’adreça on es fa la formació dels mòduls generals dels programes 
d’auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques i d’auxiliar de 
muntatge i manteniment d’equips informàtics objecte d’aquest conveni, a partir de 
l’1 de setembre de 2020. 
 
Amb aquesta finalitat, les parts acorden la formalització de la present addenda, de 
conformitat amb les següents 
 
 CLÀUSULES 
 
Primera 
L’objecte d’aquesta addenda és actualitzar l’adreça on es fa la formació dels 
mòduls generals dels programes d’auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions 
electrotècniques i d’auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics 
objecte d’aquest conveni, a partir de l’1 de setembre de 2020. 
  
Segona 
Modificar la clàusula cinquena del conveni de col·laboració, que quedarà 
redactada de la manera següent:  
 
El Pla de Transició al Treball disposarà dels espais i equipaments següents: 
 
Per al desenvolupament dels mòduls de formació general del programa d’auxiliar 
de vendes, oficina i atenció al públic: 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitarà les aules i equipaments necessaris 
ubicats en l’IMET, carrer Unió, 81, edifici CFO La Paperera de Vilanova i la Geltrú, 
adients per desenvolupar les accions formatives objecte d’aquest conveni. 
L’Ajuntament  manifesta que les instal·lacions compleixen els requisits per al seu 
ús com a espai docent. 
 
Per al desenvolupament dels mòduls de formació professional del programa 
d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic: 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitarà les instal·lacions i equipaments 
necessaris  que té disponibles en l’IMET, en el carrer Unió, 81, edifici CFO La 
Paperera, així com al Centre Cívic Tacó, en l’avinguda Vilafranca del Penedès, 26 
de Vilanova i la Geltrú, adients per desenvolupar les accions formatives objecte 
d’aquest conveni.  L’Ajuntament  manifesta que aquestes instal·lacions 
compleixen els requisits per al seu ús com a espai docent. 
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Per al desenvolupament dels mòduls de formació general i dels mòduls de 
formació professional del programa d’auxiliar de fabricació mecànica i 
instal·lacions electrotècniques: 
 
El Departament d’Educació facilitarà els serveis i aules disponibles a l’Institut 
Francesc Lluch i Rafecas, al carrer Doctor Zamenhof, 30 de Vilanova i la Geltrú 
amb l'equipament estructural necessari per a l'execució del programa, pel període 
de gener a juny de cada curs escolar. 
 
Per al desenvolupament dels mòduls de formació general i dels mòduls de 
formació professional del programa d’auxiliar muntatge i manteniment d’equips 
informàtics: 
 
El Departament d’Educació facilitarà els serveis i aules disponibles a l’Institut 
Joaquim Mir, a l’avinguda de Vilafranca, s/ de Vilanova i la Geltrú amb 
l'equipament estructural necessari per a l'execució del programa, pel període de 
gener a juny de cada curs escolar. 
  
Perquè així consti, i com a prova de conformitat, les parts signen aquesta 
addenda. 

SEGON.- Comunicar aquest Acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya i a l’Institut Municipal d’Educació i Treball de Vilanova i la Geltrú 
(IMET).“

TERCER.- Peu de recursos.

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el termini de dos 
mesos, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, 
des de la seva data de publicació.

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”
   
11. Educació IMET. 
Número: 521/2020/eSUB.

APROVAR L’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ ENTITATS 2020, 
CONCEDIDA L’ANY 2020 A L’ENTITAT SOCIETAT D’ENSENYAMENTS DE 
MATEMÀTIQUES DEL GARRAF, exp. 521/2020/eSUB 
 
Relació de fets

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 8 de setembre de 2020 es 
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va atorgar a l’entitat SOCIETAT D’ENSENYAMENTS DE MATEMÀTIQUES DEL 
GARRAF amb CIF ES-G6202392-4, una subvenció pel Projecte BERENARS 
MATEMÀTICS per un import de 326,00€. 

2. L’acord preveia que s’entenia acceptada la subvenció si pel transcurs de deu dies 
a partir de la recepció de l’acord de concessió de la subvenció la persona o entitat 
beneficiària no ha manifestat expressament la seva disconformitat. 

3. Atès que l’entitat no ha pogut realitzar les activitats previstes en motiu de la crisi 
provocada per la COVID19, en data 18 de desembre de 2020 va presentar us escrit 
on manifesta la seva renúncia a la totalitat de la subvenció concedida, és a dir, una 
renúncia per import de 326,00€.

4. Vist l’informe emès per la cap de servei Sra. Laura Vinyals Floreciano de data 1 de 
febrer de 2021, on consta que:

Total subvenció 
concedida

Import 
avançat

Import pendent
(100%)

Import al que 
renuncia

326,00 € 0€ 326,00€ 326,00€

5. Per tant, de la documentació obrant en l’expedient administratiu resulta procedent 
proposar que s’accepti la revocació total de la subvenció atorgada.

 Fonaments de dret

I.- Segons el que disposen els articles 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions.

II.- Atès l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
estableix com una causa de reintegrament, a l’apartat primer b) Incompliment total 
o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no adopció del comportament 
que fonamenta la concessió de la subvenció.

III. Vistos els articles 63 i 64 del reglament General de Subvencions aprovat per Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol relatius a la resolució i la renúncia a la subvenció. 

IV. En aplicació de la competència delegada a la Junta de Govern Local per decret 
de l’alcaldia de data 25 de juny del 2019 publicat al BOP en data 3 de juliol de 2019.
 

Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent:

ACORD
  
PRIMER. ACCEPTAR la renúncia a la subvenció atorgada per acord de la Junta de 
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Govern Local de data 8 de setembre de 2020 a l’entitat SOCIETAT 
D’ENSENYAMENTS DE MATEMÀTIQUES DEL GARRAF amb CIF ES-G6202392-4, 
una subvenció pel Projecte BERENARS MATEMÀTICS per un import de 326,00€.
SEGON. REVOCAR la subvenció atorgada a SOCIETAT D’ENSENYAMENTS DE 
MATEMÀTIQUES DEL GARRAF.

TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats.
 
QUART. Peu de recurs
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
 
  
12. Acció Social. 
Número: 202/2021/eAJT.

APROVAR L’OPERACIÓ DE PAGAMENT A JUSTIFICAR DE 25.000€ DE 
L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL DEL 
PRESSUPOST 2021

 Relació de fets

Les prestacions econòmiques d’urgència social tenen per objecte ajudar persones o 
famílies que es troben en una situació d’urgent necessitat. Es tracta d’una prestació 
inclosa a la cartera de serveis socials que té per finalitat atendre situacions de 
necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència i es financen amb càrrec als 
pressupostos de les entitats locals, d’acord amb les competències que tenen en 
l’àmbit dels serveis socials bàsics, segons la legislació aplicable.
La consignació pressupostària corresponent està inclosa a les partides següents:
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- 35.2313.48003 - Ajuts urgència social. 
- 35.2313.48004 - Ajuts pobresa energètica. 
- 35.2313.2269900 – Accions socials. 
La despesa de la partida Accions socials correspon al subministrament de productes 
subministrats per proveïdors (títols de transport, medicaments, etc.)
D’acord amb l’informe de la  cap de servei, aquestes prestacions es tramiten des dels 
Serveis Socials municipals i per a una major fluïdesa en la gestió del pagament es 
considera convenient gestionar els pagaments a les persones o famílies des de la 
Regidoria d’Acció Social, en forma de pagaments a justificar.

Fonaments de dret

I.- Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals (aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març).
II.- Bases d'Execució del pressupost municipal.
III.- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
IV.- Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la cartera de serveis socials 
2010-2011. 
V.- Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. 
VI.- Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril).
VII.- La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 29 de 
juliol de 2019, de delegació de competències, publicat en el BOP del 9 d'agost de 
2019.

Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent:
  

ACORD

PRIMER.- Aprovar l'atorgament d'un pagament a justificar a nom de BARBARA 
DONAIRE GARCIA, amb número de NIF 44185320C, per import de 25.000 €, en 
concepte de despeses a justificar referents a AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL.

SEGON.- Autoritzar el càrrec de l'import de l'esmentat pagament a l'aplicació de 
despeses 35.2313.48003 Ajuts d’Urgència social.
L'habilitat del pagament a justificar s'obliga a justificar aquest en el termini màxim de 
tres mesos des de la data del seu atorgament.

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.
   
13. Acció Social. 
Número: 130/2021/eAJT.

APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS 
D’URGÈNCIA SOCIAL DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL
 
Relació de fets
1. Atès que es va sol·licitar un pagament a justificar de la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL 
per un import de 25.000 €.
2. Atès que s’han justificat les despeses detallades a la relació del compte justificatiu 
220210001083.
3. Vist l’informe de fiscalització favorable de l’interventor.

Fonaments de dret

I. Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals (aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març).
II. Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
III. Bases d’Execució del pressupost municipal.
IV. Decret de l'Alcaldia, de delegació de competències a la Junta de Govern Local, de 
25 de juny de 2019, publicat al BOP de 03.07.2019 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 

ACORD

PRIMER.- Aprovar la justificació del pagament a justificar de la regidoria d’ACCIÓ 
SOCIAL per un import de 24.999’40 € (import gastat) a nom de l’habilitada BARBARA 
DONAIRE GARCIA.

SEGON.- Aprovar el compte justificatiu 220210001083 del pagament a justificar de la 
regidoria d’ACCIÓ SOCIAL.
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TERCER.- Aprovar la devolució de l’import 0’60 € no justificat del pagament a 
justificar de la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL mitjançant transferència bancària al 
compte corrent ES3700810050170001267035. 

QUART.- Peu de recurs
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
   
14. Esports. 
Número: 476/2018/eSUB.

APROVAR LA REVOCACIÓ TOTAL DE LES SUBVENCIONS ECONÒMIQUES PER 
LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES PER CURS 2018-19, 
DESTINADES A LES PERSONES AFECTADES PER MALALTIES CRÒNIQUES 
DEGENERATIVES, AMB NECESSITATS D'ATENCIÓ ESPECIAL O TERAPÈUTICA, 
EN SITUACIÓ DE PRECARIETAT ECONÒMICA
 
Relació de fets
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2018 es va 
atorgar subvencions econòmiques per la realització d’activitats esportives pel curs 
2018-19 per a persones afectades per malalties cròniques degeneratives, amb 
necessitats d’atenció especial o terapèutica, en situació de precarietat econòmica i 
practicants d’esports individuals.

2. Atès que les famílies no han presentat els rebuts justificatius per no haver realitzat 
despesa en activitats esportives subvencionades del curs 2018-19, conseqüentment, 
correspon procedir a la revocació total de la subvenció concedida per tal d’ajustar-la 
a la despesa realment realitzada. Per tot això es revoca parcial o totalment les 
subvencions, en funció dels rebuts justificatiu presentats per les famílies.

Fonaments de dret
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1. Atès allò que disposen els articles 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions.
2. Atès l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
concretament l’apartat primer c) estableix que “Incompliment de l'obligació de 
justificació o la justificació insuficient, en els termes que estableix l'article 30 
d'aquesta Llei, i si s'escau, en les normes reguladores de la subvenció.”
3. En aplicació de la competència delegada a la Junta de Govern Local per decret de 
l’alcaldia de 25 de juny de 2019, publicat al BOPB de data 3 de juliol de 2019
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent:

ACORD
 
PRIMER: REVOCAR TOTALMENT les subvencions econòmiques, per la realització 
d’activitats esportives pel curs 2018-2019 per a persones afectades per malalties 
cròniques degeneratives, amb necessitats d’atenció especial o terapèutica, en 
situació de precarietat econòmica. Es revocaran les subvencions llistades al quadre 
adjunt: 

Nº Exp. DNI:PARE O 
MARE

IMPORT NO 
JUSTIFICAT

IMPORT 
FINAL

10 47636152R 56,25 € 0 €
45 X7972736Q 136,09 € 0 €
79 51808281E 106,25 € 0 €
107 X1236582B 93,15 € 0 €
130/131 52420712D 250 € 0 €
153 48026948G 37,50 € 0 €
161/162 Y2296961B 130,35 € 0 €
193 X6774689Q 112,50 € 0 €
199 Y0535884K 93,75 € 0 €
209 52218078M 180 € 0 €
212 X4469361R 141,75 € 0 €
219 47630664X 78,75 € 0 €
219B 47630664X 93,75 € 0 €
221/222 52423411V 86,31 € 0 €
244 47643277L 100 € 0 €

TOTAL 1.695,40 € 0 €

SEGON: PUBLICAR aquesta resolució a la pàgina web municipal.
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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 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.

  
15. Esports. 
Número: 409/2019/eSUB.

APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL I TOTAL DE LES SUBVENCIONS 
DESTINADES A LES PERSONES AFECTADES PER MALALTIES CRÒNIQUES 
DEGENERATIVES, AMB NECESSITATS D'ATENCIÓ ESPECIAL O TERAPÈUTICA, 
EN SITUACIÓ DE PRECARIETAT ECONÒMICA COM A CONSEQÜÈNCIA DEL 
COVID-19, PEL CURS 2019-20
 

Relació de fets
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2019 es va 
atorgar subvencions econòmiques per la realització d’activitats esportives pel curs 
2019-20 per a persones afectades per malalties cròniques degeneratives, amb 
necessitats d’atenció especial o terapèutica, en situació de precarietat econòmica i 
practicants d’esports individuals.

2. Atès que com a conseqüència del COVID-19 no s’han pogut finalitzar totes les 
activitats esportives del curs 2019-20 i s’ha reduït el cost total de l’activitat, 
conseqüentment, correspon procedir a la reducció de la subvenció concedida per tal 
d’ajustar-la a la despesa realment realitzada. Per tot això es revoca parcial o 
totalment les subvencions, en funció dels rebuts justificatiu presentats per les 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic

Número de validació: 13523332777102261066

Secretaria General

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

 

famílies.

Fonaments de dret

1. Atès allò que disposen els articles 41 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions.
2. Atès que l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, concretament l’apartat primer c) estableix que “Incompliment de 
l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes que estableix 
l'article 30 d'aquesta Llei, i si s'escau, en les normes reguladores de la subvenció.”
3. En aplicació de la competència delegada a la Junta de Govern Local per decret 
de l’alcaldia de 25 de juny de 2019, publicat al BOPB de data 3 de juliol de 2019.
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent:

ACORD
 
PRIMER: REVOCAR PARCIAMENT per justificació insuficient, les subvencions 
econòmiques concedides per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de 
desembre de 2019 per la realització d’activitats esportives pel curs 2019-20 per a 
persones afectades per malalties cròniques degeneratives, amb necessitats d’atenció 
especial o terapèutica, en situació de precarietat econòmica. La revocació es farà 
segons el quadre adjunt: 

Nº Exp.
DNI:PARE O MARE

IMPORT A REVOCAR 
PER MANCA DE 
JUSTIFICACIÓ

 IMPORT FINAL  
CONCEDIT

23 52425504V 5,00 € 100,00 €
130 X7806839H 70,62 € 70,62 €
159 45483053R 37,13 € 74,25 €
167 X5266455F 17,50 € 100,00 €
168 X5266455F 30,02 € 60,04 €
170 X5201790H 78,75 € 18,75 €
190 Y6465727G 70,50 € 70,55 €
196 Y0535884K 27,50 € 62,50 €
197 Y0535884K 27,50 € 62,50 €
216 49879081Q 6,25 € 112,50 €
217 49879081Q 106,50 € 45,00 €
220 47643277L 46,00 € 54,00 €
240 Y0927733L 10,00 € 23,70 €
251 X6788401C 27,50 € 62,50 €
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252 X6393487Q 48,00 € 132,00 €
253 X6376582Q 13,75 € 123,75 €
254 X6376582Q 67,50 € 112,50 €

TOTAL 690,02 € 1.285,16 €

SEGON: AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 1.285,16 € (MIL DOS CENTS 
VUITANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 33.3410.48100 BEQUES ACTIVITATS ESPORTIVES I 
TERAPÈUTIQUES del pressupost de despeses de l’any 2019. I PROCEDIR al 
pagament de les beques, segons el quadre següent:

Nº Exp.
DNI:PARE O MARE

 IMPORT FINAL  
CONCEDIT

23 52425504V 100,00 €
130 X7806839H 70,62 €
159 45483053R 74,25 €
167 X5266455F 100,00 €
168 X5266455F 60,04 €
170 X5201790H 18,75 €
190 Y6465727G 70,55 €
196 Y0535884K 62,50 €
197 Y0535884K 62,50 €
216 49879081Q 112,50 €
217 49879081Q 45,00 €
220 47643277L 54,00 €
240 Y0927733L 23,70 €
251 X6788401C 62,50 €
252 X6393487Q 132,00 €
253 X6376582Q 123,75 €
254 X6376582Q 112,50 €

TOTAL 1.285,16 €

TERCER: REVOCAR TOTALMENT les subvencions econòmiques per manca de 
justificació, per la realització d’activitats esportives pel curs 2019-20 per a persones 
afectades per malalties cròniques degeneratives, amb necessitats d’atenció especial 
o terapèutica, en situació de precarietat econòmica. Les subvencions que han de ser 
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totalment revocades es troben al quadre adjunt: 

Nº Exp.
DNI:PARE O MARE

IMPORT A REVOCAR 
PER MANCA DE JUSTIFICACIÓ

IMPORT 
FINAL

12 43406660W 94,06 € 0 €
16 46424214W 33,71 € 0 €
17 46424214W 94,04 € 0 €
114 52213753G 90,06 € 0 €
133 X4656449F 112,24 € 0 €
143 52425575L 48,75 € 0 €
162 X6850707L 36,25 € 0 €
166 47638542E 90,00 € 0 €
174 38141454W 114,75 € 0 €
179 47634249F 33,70 € 0 €
194 36524364L 97,50 € 0 €
195 36524364L 97,50 € 0 €
198 38131590M 97,50 € 0 €
199 52422493L 94,04 € 0 €
207 49879260B 121,50 € 0 €
210 47634665D 35,00 € 0 €
211 47634665D 55,00 € 0 €
213 Y2874594E 50,00 € 0 €
214 Y2874594E 33,70 € 0 €
215 Y2874594E 33,70 € 0 €
218 49879081Q 75,00 € 0 €
233 X3821163N 168,75 € 0 €
269 X5436070C 101,00 € 0 €
270 X5436070C 167,50 € 0 €
271 40998519F 97,50 € 0 €

TOTAL 2.072,75 € 0 €

QUART. PUBLICAR aquesta resolució a la pàgina web municipal.

CINQUÈ. Peu de recurs.

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:
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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.
   
16. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat. 
Número: 4/2021/eDES.

APROVAR LA CONVOCATÒRIA DEL MERCAT D'ARTESANIA D'ESTIU 2021, AL 
PASSEIG DEL CARME DE VILANOVA I LA GELTRÚ, DEL 24 DE JUNY AL 29 
D'AGOST
 
Relació de fets

1- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú organitza des de fa 8 anys el mercat 
d’artesania d’estiu, que aporta dinamisme i promoció de la ciutat.

2- Des de la regidoria de Promoció econòmica i projecció exterior es contribueix a 
l’organització d’aquest mercat d’artesania i petit regal que complementa l’oferta de la 
ciutat en aquestes dates, acostant al públic una producció artesanal elaborada de 
forma manufacturada i procedent de petits productors, molts d’ells locals.

3- Aquest mercat es realitza al Passeig del Carme durant la temporada d’estiu (del 24 
de juny al 29 d’agost de 2021).

4- La ciutat té un gran dinamisme en l’organització i promoció de fires, festes, 
congressos i esdeveniments diversos que, a més de contemplar els objectius propis 
del sector organitzador o promotor, actuen com a elements de projecció i promoció 
de la ciutat.

5- Aquestes activitats sempre comporten una dinamització econòmica, i una 
participació considerable per part de la ciutadania, que refermen la seva idoneïtat, 
esdevenint un àmbit important respecte el desenvolupament i promoció de Vilanova i 
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la Geltrú. 

6- El desenvolupament i consolidació d’aquest tipus d’activitats és indispensable la 
intervenció dels agents econòmics i l’administració local.

7- Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de 4 de febrer de 2020, 
va adoptar l’acord d’aprovar l’organització dels Mercats d’Artesania de Setmana 
Santa i Estiu, juntament amb les Bases dels Mercats de temporada d’Artesania: 
Setmana Santa i Estiu, i publicat al BOPB el 14 de febrer de 2020.

8- Vist l’informe tècnic favorable emès pel Servei de Promoció Econòmica en data 22 
de febrer de 2021.

9- Vist l’informe jurídic favorable que consta a l’expedient.

Fonaments de dret

1- Llei 39/2015, d’1 d’octubre el Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

2- Llei 1/2010 d’1 de març de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació 
del mercat minorista.

3- Llei  7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

4- Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya.

5- Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels Ens Locals.

6- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens 
Locals.

7- El Reglament regulador dels mercats de venda no sedentària de Vilanova i la 
Geltrú (BOPB de 18 de juny de 2015).

8- Acord de la Junta de Govern Local, de data 4 de febrer de 2020, publicat al BOPB 
de 14 de febrer de 2020 que aprova les bases dels Mercats de temporada 
d’Artesania: Setmana Santa i Estiu.

9- Decret d’alcaldia de data 25 de juny de 2019, publicat al BOP de 3 de juliol de 
2019, de delegació de competències a la Junta de Govern Local, relatiu a les bases, 
convocatòries i atorgament de llicències d’ocupació de domini públic municipal, en 
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els casos en què hi hagi concurrència pública.
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
  

ACORD

PRIMER: APROVAR  la convocatòria pública d’un concurs per disposar d’una 
parada la Mercat d’Artesania d’Estiu 2021, en el marc de les Bases reguladores 
aprovades per la Junta de Govern Local en data 4 de febrer de 2020 i publicades al 
BOPB, amb el text següent:

CONVOCATÒRIA MERCAT D’ARTESANIA D’ESTIU 2021

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú obre la convocatòria, amb data 12 d’abril, per a 
l’adjudicació de les parades del mercat d’artesania de temporada d’estiu, d’acord 
amb les “Bases dels mercats de temporada d’artesania: setmana santa i estiu”, 
l’organització i els criteris per l’ordenació de les sol·licituds, publicades al BOPB amb 
data 14 de febrer de 2020. 
Les característiques bàsiques de les places ofertades són:
 Lloc: Passeig del Carme (entre la rambla de Ferrer i Vidal i la rambla Joan 
Baptista Pirelli)
 Dies del Mercat: des del 24 de juny al 29 d’agost de 2021, tots els dijous, els 
divendres, els dissabtes i els diumenges, inclosos els que siguin festius. 
 Horari: de 18h a 24h.
 Nombre de places d’artesania: 18 places. 
En aplicació de la normativa vigent relativa a les distàncies de seguretat (entre 1.5 i 
2m) que han de mantenir les parades a conseqüència de la Covid-19, en concret el 
PLA SECTORIAL DE DESCONFINAMENT PER A RECINTES FIRALS I ESPAIS A 
L’AIRE LLIURE, EN QUÈ ES DUEN A TERME FIRES I FIRES MERCAT EN LES 
CONDICIONS DE L’ETAPA DE REPRESA – PROCICAT 22 de juliol de 2020 i també 
per la falta d’espai a la zona on es realitzarà el mercat, obligatòriament s’han de 
reduir les parades d’artesania de 20 a 18. 
 Taxa de la parada: per participar en aquest mercat s’estableix la taxa 
d’Ordenances fiscals núm. 23 apartat E, referent a Mercadets festes i fires, vigent. 
(15€/dia per 40 dies). Total per parada: 600€

Termini de presentació de sol·licitud, del 12 d’abril al 27 d’abril de 2021
Degut al context de crisi sanitària produïda per la SARS-CoVID-2, només 
s’acceptaran les sol·licituds de forma telemàtica a través de la seu electrònica de 
l’Ajuntament o bé  per correu administratiu.
Per poder participar s’ha de fer la sol·licitud:

1. Preferentment a través de la web de l’ajuntament (tràmits i gestions). 
 https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/
 https://www.vilanova.cat/comerc/fires_i_trobades
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2. També es podeu trametre la sol·licitud a l’Ajuntament per correu administratiu.
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació demandada en 
les Bases:
o Full de sol·licitud per participar en el mercat 
o Declaració responsable conforme es compleixen tots els requisits establerts per 
Hisenda i la Seguretat Social per a la participació al mercat.
o Fitxa adjunta a la sol·licitud (dossier de participació): on s’adjuntarà:

 Carnet d’artesania i/o cultural en vigor (en cas de tenir)
 Acreditació del Distintiu de producte D’Artesania (D’A) (en cas de tenir)
 Assegurança de responsabilitat civil (rebut i import assegurat)
 I tota aquella informació que serveixi per puntuar.

En cas que no s’adjunti tota la informació requerida es considerarà incompleta i es 
disposarà d’un termini de 10 dies per aportar la documentació requerida i poder ser 
acceptada la sol·licitud de participació.
Una vegada finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, aquestes seran 
avaluades i l’adjudicació de les parades del mercat d’artesania de temporada d’estiu 
s’efectuarà mitjançant acord la Junta de Govern Local. Aquesta resolució serà 
publicada al BOPB i al Tauler de la seu electrònica l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú.
Aquesta convocatòria queda supeditada a les mesures que el Pla Territorial de 
Protecció Civil de Catalunya- PROCICAT estableixi, durant les dates de la celebració 
d’aquest mercat.
SEGON: CONVOCAR el concurs per l’adjudicació de les autoritzacions per la venda 
en el Mercat d’Artesania d’Estiu 2021. Les persones interessades podran presentar 
les seves sol·licituds través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú o correu administratiu, del 12 al 27 d’abril de 2021.

TERCER: PUBLICAR aquesta convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament i en 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

QUART.  Peu de recurs:

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
 
  
17. Llicències i Disciplina. 
Número: 56/2020/eOBR.

DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D'ALCALDIA 
DEL DIA 26 DE FEBRER DE 2021, PER A CONCEDIR LA LLICÈNCIA 
SOL·LICITADA PER CEL URBÀ, SL, PER A CONSTRUIR UN PARC COMERCIAL, 
AL C. DEL CIMENT, 1-5, C. DE L’ACER 1-7, RBLA. TORRE DE L’ONCLET, 2-6 I 
AV. VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 74-76
 
Relació de fets

1. El dia 6 de febrer de 2020, CEL URBA, SL va sol·licitar llicència d’obres per a  
CONSTRUIR UN PARC COMERCIAL, al C. DEL CIMENT, 1-5, C. DE L’ACER 1-7, 
RBLA. TORRE DE L’ONCLET, 2-6 I AV. VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 74-76 
(Exp.56/2020-eobr)
2. La competència per a atorgar aquesta llicència correspon originàriament a 
l’Alcalde/ssa, en virtut de les facultats atribuïdes a l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 53.1.s) del DL 
2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC). 
Tanmateix aquesta competència ha estat delegada en favor de la Junta de Govern 
Local, com a òrgan col·legiat, mitjançant decret de l’Alcaldessa de data 25 de juny de 
2019 (publicat al BOP de 3 de juliol de 2019). 
3. En atenció a que la demora en la concessió de la llicència podia comportar un 
perjudici econòmic important a l’empresa sol·licitant, i que podia posar en perill l’activitat 
econòmica projectada, i de conformitat amb l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre 
de 2015, l’alcaldessa va decretar el dia 26 de febrer de 2021  l’avocació de la 
competència i atorgar la llicència urbanística esmentada.
4. En el mateix decret també es va resoldre donar compte del decret d’alcaldia a la 
Junta de Govern Local.

Fonaments de dret

1. Decret de l'Alcaldia, de delegació de competències a la Junta de Govern Local, de 
25 de juny de 2019, publicat al BOP de 03.07.2019 (Si és competència delegada de 
l'Alcaldia)

2. Article 10 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
 

Per tot això, es dóna compte a Junta de Govern Local del  DECRET d’Alcaldia del 
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dia 26 de febrer de 2021, que literalment diu el següent: 

  
“CONCEDIR LA LLICÈNCIA SOL·LICITADA PER CEL URBÀ, SL, PER A 
CONSTRUIR UN PARC COMERCIAL, AL C. DEL CIMENT, 1-5, C. DE L’ACER 1-7, 
RBLA. TORRE DE L’ONCLET, 2-6 I AV. VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 74-76

Identificació de l’Expedient:
Exp. 56/2020/eOBR

Relació de fets

1. El dia 6 de febrer de 2020, CEL URBA, SL va sol·licitar 
llicència d’obres per a  CONSTRUIR UN PARC COMERCIAL, al C. DEL CIMENT, 1-
5, C. DE L’ACER 1-7, RBLA. TORRE DE L’ONCLET, 2-6 I AV. VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS, 74-76
2. L’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA) del dia 5 de novembre de 2019, autoritza la construcció del conjunt  
d’edificis del Parc Comercial i la instal·lació de la grua-torre, amb les alçades 
màximes i les condicions incloses a la part dispositiva d’aquest acord.
3. El dia 27 de novembre de 2019, els Servei Territorial de 
Carreteres, va resoldre favorablement la sol·licitud presentada per CEL URBÀ, SL, 
d’acord amb l’informe favorable del Negociat Tècnic d’Ús i Defensa, per a dur a 
terme les obres consistents en modificar els enllaços del nus entre les 
carreteres C-31 i C15 (accés al polígon industrial Masia en Barreres), en els 
trams de carretera següents del municipi de Vilanova i la Geltrú (Exp.CAB20190642):

Carretera PK inicial PK final Marge 
C-31 154,787 156,055 A
C-15 0,000 0,200 A
Segons figura en els antecedents, aquesta resolució es va prendre d’acord amb 
l’informe del dia 29 d’octubre de 2018 de la Direcció General d’Infraestructures de 
Mobilitat, sobre la Modificació puntual del PGO, en els àmbits de sòl urbà Masia en 
Barreres I-II. 

També d’acord amb l’autorització del dia 27 de febrer de 
2019 per part del mateix Servei Territorial de Carreteres a favor de Cel Urbà, SL, per 
a dur a terme l’estudi geotècnic del projecte d’accessos al Sector Masia en Barreres, 
I i II, i la millora de l’enllaç de les carreteres C-31 i C-15 (Exp.CAB20190102)

També en els antecedents hi figura la sol·licitud d’informe 
previ de l’empresa ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting, SL, de la senyalització 
d’orientació que s’inclourà al projecte d’accesos al sector Masia en Barreres I i II. 
(Exp.CAB20190600).
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Aquesta autorització es va atorgar amb les condicions que 
s’incorporen a la part dispositiva del present decret.

Així mateix, el dia 21 d’octubre de 2020, el Servei Territorial de Carreteres, va 
resoldre autoritzar la pròrroga sol·licitada per Cel Urbà, SL, de l’autorització de les 
obres consistents en la modificació dels enllaços del nus C-31 i C-15, en el polígon 
industrial Masia en Barreres.  

4. El dia 24 de febrer de 2020, el tècnic de prevenció de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, va emetre l’informe favorable de 
prevenció d’incendis, el qual figura incorporat a l’expedient, per a l’activitat comercial 
esmentada, condicionat a l’adopció de les mesures de seguretat contra 
incendis, incorporades a la part dispositiva d’aquest decret.
5. El dia 19 de juny de 2020 El tècnic del Departament  de Gestió de la 
Contaminació del Sòl de l’Agència de Residus de Catalunya, va emetre un informe 
tècnic de valoració de la qualitat del sòl de la finca on es vol construir el Parc 
Comercial, atès que en aquests terrenys hi havia una antiga fàbrica de ciment.
Segons aquest informe, “es valora com a suficient l’AQR (Anàlisi Quantitativa de 
Risc) presentada i es continuen detectant algunes mancances pel que fa a l’estudi de 
caracterització dels materials a excavar, el pla d’excavació i gestió i el mostreig dels 
sòls romanents.
Per tot això, d’acord amb la valoració efectuada, i per tal que l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en compliment de l’article 20 del Decret Legislatiu 1/2009 les 
incorpori en la llicència d’obres, els tècnics que signen fan les propostes d’actuació 
que es relacionen a continuació:”  aquestes s’han incorporat com a condicions de 
la llicència a la part dispositiva d’aquest decret.
6. El dia 14 de juliol de 2020, la Junta de Govern Local, va acordar deixar en 
suspens la tramitació de la llicència 46/2020-eobr, per a la construcció del Parc 
Comercial, d’acord amb l’informe redactat per l’arquitecte tècnic municipal del dia 3 
de juliol de 2020, fins a:
- L’aprovació per part de la Comissió de de Territori de Catalunya de la 
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació, en els àmbits de sòl urbà Masia 
d’en Barreres I i II, i la posterior publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC), als efectes de la seva executivitat.
- La recepció de l’informe preceptiu de l’Agència de Residus de Catalunya. 
- Disposar de la llicència comercial (gran establiment comercial) de la 
subdirecció general de Comerç (Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya).
- Disposar de les autoritzacions preceptives del Servei Territorial de Carreteres 
7. El dia 21 d’octubre de 2020, el Servei Territorial de Carreteres, va resoldre 
autoritzar l’obra del projecte del Parc Comercial al sector Masia en Barreres II a la 
carretera dins del municipi de Vilanova i la Geltrú: 

Carretera PK inicial PK final Marge 
C-31 154,800 155,035 E
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Aquesta autorització es va atorgar amb les condicions que s’incorporen a 
la part dispositiva del present decret.

8. El dia 5 de novembre de 2020, el Cap de Servei de Mobilitat de l’Autoritat del 
Transport Metropolità, va emetre un informe que estableix les següents conclusions 
(Exp.G-114/220):
“L’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada i estudi de trànsit corresponent a la 
sol·licitud de la llicència d’activitats comercials per al “Parc comercial de Vilanova i la 
Geltrú”, compta amb els elements necessaris per aconseguir una mobilitat sostenible, 
d’acord amb els principis de la Llei de la Mobilitat 9/2003 i del propi Decret 344/2006, 
per la qual cosa s’emet informe favorable. No obstant això, s’estableixen 
condicions relatives al seu desenvolupament, que s’hauran de tenir en compte en la 
redacció dels corresponents projectes constructius o en les mesures de gestió que 
correspongui”

9. El dia 27 de gener de 2021, l’enginyera tècnica municipal va emetre un 
informe tècnic de les instal·lacions de l’aparcament del Parc Comercial, que diu el 
següent:
“Núm.d’expedient:  56/2020/eOBR / 312/2019-eACT (incendis)
Titular: CEL URBÀ, SL
Adreça: C. Ciment, 1-5, C. Acer, 1-7, Rbla. Torre de l’Onclet, 2-6 i Av.Vilafranca 
Penedès, 74-76
Descripció de l’activitat: Aparcament Grup C
Classificació de l’activitat: LPCA codi 12.46. Annex III Comunicació Prèvia
Nombre de places d’aparcament: 995 places (924 Grans + 11 Familiar + 35 
Adaptades + 25 Elèctriques + 2 Moto + 30 Bicicletes)
La superfície construïda de l’aparcament segons projecte és de 24.354,25 m2, 
distribuïts en PB1 (15.649,41 m2 de cobert i 8.704,84 m2 de descobert) i PB2 18.380 
m2 descoberts, amb 739 places i 256 places respectivament.
Aparcament GRUP C = 924 Grans + 11 Familiar + 35 adaptades + 25 Elèctriques 
+ 2 Moto.  
Això equival segons l’Ordenança d’Aparcaments a 995 places
Espai per a bicicletes de 32,95 m2 (30 Bicicletes).
No són objecte d’aquest informe les obres (rampa, accessos, etc.). La dotació del 
nombre de les places d’aparcament a la baixa està justificat en un informe de 
l’arquitecte municipal.
S’informa que la documentació presentada és suficient per continuar amb la 
tramitació de la llicència d’obres sol·licitada [...]”   amb les condicions que figuren a 
la part dispositiva del present acord.
10. El dia 20 de gener de 2021, la Directora General de Comerç, va emetre 
una resolució que diu el següent:
“RESOLC:  Atorgar la llicència comercial sol·licitada per Cel Urbà, SL, per a la 
implantació d’un establiment comercial col·lectiu amb una superfície de venda total 
de 19.000 m2, al municipi de Vilanova i la Geltrú, objecte de l’expedient LLC-08/20 
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(B7C-06),  [...]”   amb les condicions que figuren a la part dispositiva d’aquest 
decret.
11. El dia 10 de febrer de 2021, la Directora General de Comerç, va emetre 
una resolució que a la seva part resolutiva diu el següent:
“RESOLC:

Donar per complimentades parcialment les prescripcions de l’informe 
emès per l’ATM el 5 de novembre, establertes a la resolució de 20 de gener de 2021, 
que atorga la llicència comercial sol·licitada per l’empresa CEL URBÀ, SL, per a la 
implantació d’un establiment comercial col·lectiu amb una superfície de venda total 
de 19.000 m², al municipi de Vilanova i la Geltrú, objecte de l’expedient LLC-08/20 
(B/C-06).

És per això, que segons el que estableix el nou informe emès per a l’ATM 
el 2 de febrer de 2021, que s’ajunta a aquesta resolució, queden per complir les 
condicions següents: [...]”  les quals han estat incorporades a la part dispositiva 
d’aquest decret.
12. El dia 22 de febrer de 2021, l’arquitecte municipal del Servei d’Urbanisme, 
ha emès un informe sobre les actuacions en la vialitat externa i la compatibilitat 
d’una parcel·la de sistemes tècnics en el futur Parc Comercial al sector Masia d’en 
Barreres, que diu el següent:
1. “Antecedents urbanístics

En data 24 de juliol de 2020 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya va 
prendre l’acord d’aprovar definitivament el segon text refós del document de 
Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en els àmbits de sòl urbà 
Masia d’en Barreres I i II

El document de modificació qualifica a la parcel·la de majors dimensions del sector 
Masia d’en Barreres II amb la clau 8b6. Aquest nova clau, que incorpora l’ús de gran 
establiment comercial, permetrà la implantació d’una nova activitat comercial que ha 
de suposar la regeneració del teixit urbà d’aquesta àrea de la ciutat. 
L’interès públic de la modificació es desenvolupa a l’apartat VIII de la memòria del 
document.

2. Actuacions en la vialitat externa al parc comercial

Entre d’altres aspectes, la implantació d’un gran establiment comercial precisa 
resoldre la mobilitat generada, tant per l’accés directe a la nova activitat com per 
l’impacte que la nova activitat ha de tenir sobre les infraestructures viàries de la 
ciutat. Cal recordar que el sector Masia d’en Barreres es situa a la vora de l’enllaç 
entre les vies C-15 i C-31. Aquest nus és l’accés més important a la ciutat amb un 
gran flux de moviments en sentit d’entrada i sortida.
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Proposta de configuració dels accessos i vialitat a l’àmbit Masia d’en Barreres I i II

Respecte a la repercussió en la mobilitat la Direcció General d’Infraestructures de 
Mobilitat va emetre un extens informe en data 29 d’octubre de 2019 amb 10 
prescripcions.

Una de les prescripcions implica la remodelació de l’enllaç entre la C-31 i la C-15.
Aquest enllaç, resolt amb dues rotondes a banda i banda de la C-31 i un pont sobre 
aquesta via, ha de rebre un nou vial que permeti l’accés sentit Vilanova des de la C- 
31 sense haver d’incorporar-se a la rotonda nord. També es prescriu la remodelació 
de la incorporació des de la C-31 a l’àmbit de Masia d’en Barreres.

Les actuacions en la xarxa viària, prescripcions d’aquest informe, són condició 
necessària i imprescindible per a poder dur a terme la nova activitat comercial 
prevista en la parcel·la 8b6 i en conseqüència per a l’obtenció de la corresponent
llicència comercial. És a dir, que són una obligació per part del promotor de la nova 
activitat per a poder dur-la a terme.

El document de modificació delimita l’àmbit del Polígon d’actuació PAU 3 per tal 
d’establir les condicions de gestió necessàries per al desenvolupament de la 
modificació. Tal com s’explica en diversos apartats de la memòria, els nous usos 
previstos afecten exclusivament a la parcel·la amb la qualificació de 8b6 i no suposen 
un augment d’aprofitament urbanístic per a la resta. En conseqüència, l’àmbit del 
PAU 3 coincideix amb aquesta parcel·la i estableix que les despeses generades són 
a càrrec del promotor de la nova activitat que s’ha de dur a terme. 

En aquest sentit, l’apartat VI Compromisos del Promotor del document de modificació 
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aprovat provisionalment, detalla que Cel Urbà SL es compromet al següent:

 La redacció de la present modificació puntual del PGO en els àmbits de sòl 
urbà Masia d’en Barreres I i II i els estudis que siguin necessaris incorporar, sobretot 
el de mobilitat, per tal de poder portar a terme la tramitació de la mateixa a bon port i 
facilitar la seva implantació.

 Redacció del projecte d’urbanització de les obres externes corresponents al 
nou accés a l’àmbit per part del promotor, que s’annexa a la modificació en forma de 
separata amb la part únicament de definició geomètrica i econòmica; així com de les 
obres d’urbanització corresponents als ajustos de la vialitat interior necessaris 
derivats de la millora de la mobilitat interna.

 Assumpció dels costos d’adquisició dels terrenys necessaris per tal de 
realitzar les actuacions per garantir el nou accés al sector, així com dels costos de 
les obres d’urbanització per portar-ho a terme i dels costos d’urbanització del vial que 
tanca l’illa i aquells altres costos derivats dels ajustos de la urbanització existents 
necessaris per tal de garantir la mobilitat de la implantació. Aquestes modificacions 
no representen cap cost per part de la resta de propietaris del sector, assumint-los en 
la seva totalitat el promotor de la present modificació.

 Tots aquests compromisos que assumeix el promotor no afectaran, en cap 
cas, a la resta de propietaris del sector Masia d’en Barreres II, que mantindran tots 
els seus drets i no els generarà cap cost derivat d’aquests compromisos assolits.

 Adquisició, si s’escau, de les dues finques colindants ImA2, ImB1 per tal de 
configurar una parcel·la única i indivisible, pels procediments legals que 
corresponguin, així com la materialització d’una superfície màxima de 19.000 m2 en 
un equipament col·lectiu que es situarà en una parcel·la assimilable a la TUC, 
connectada amb aquesta mitjançant un vial estructurant del municipi.

 Les construccions de la parcel·la de clau 8b6 s’hauran d’executar abans del 
31 de Desembre de 2021 tal i com marca la Llei d’acompanyament de pressupostos 
(Ley 5/2017) 

Atès l’explicat la realització de les obres de vialitat constitueixen un compromís del 
promotor que forma part del document de modificació aprovat i han d’estar 
realitzades com a condició per a l’entrada en funcionament del parc comercial. La 
concessió de la llicència d’obres és independent de la seva realització.

3. Compatibilitat de la parcel·la de sistemes tècnics situada al Carrer de 
l’Acer amb la construcció de les edificacions del Parc Comercial

El document de modificació esmentant anteriorment determina en el plànol O.o1 
Planejament Proposat. Zonificació una parcel·la de petites dimensions qualificada 
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com a serveis tècnics. Aquesta parcel.la, com d’altres del mateix àmbit està 
destinada a la ubicació d’un Centre de Transformació de Mitja a Baixa tensió.

Atès el requeriments de mobilitat i places d’aparcament de la implantació del Parc 
Comercial, per garantir les determinacions del l’estudi de mobilitat que forma part del 
document de modificació del pla general aprovat definitivament i atès la topografia de 
l’emplaçament, amb una gran diferència de cota entre els extrems de la parcel·la on 
s’ha d’ubicar el parc comercial, és necessari que les dues plataformes previstes es 
comuniquin per una vial perimetral en forma de rampa El traçat de l’esmentada 
rampa es superposa puntualment amb la parcel·la de serveis tècnics.

Tot i aquesta superposició la rampa passa per sobre i en cap moment es perd la 
seva funcionalitat, podent-se col·locar, si és necessari, els mòduls prefabricats de 
centres de transformació.

Així doncs, es considera que el vial que comunica les dues plataformes pot 
superposar-se puntualment sobre la parcel·la de serveis tècnics situada al 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic

Número de validació: 13523332777102261066

Secretaria General

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

 

carrer de l’Acer.”

13. El dia 25 de febrer de 2021, la tècnica municipal de Mobilitat, va 
redactar un informe, en relació a l’estudi d’avaluació de mobilitat generada i 
estudi de trànsit, corresponent a la llicència d’activitats comercials del Parc 
Comercial, que diu el següent:
“I. ANTECEDENTS

Es redacta el present informe a petició del servei de Llicències i disciplina urbanística 
de l’Ajuntament.

II. OBJECTE DE L’INFORME

“El 26 de gener d’enguany té entrada a l’Ajuntament l’ESTUDI D’AVALUACIÓ DE 
MOBILITAT GENERADA I ESTUDI DE TRÀNSIT CORRESPONENT A LA 
SOL·LICITUD DE LA LLICÈNCIA D’ACTIVITATS COMERCIALS PER AL “PARC 
COMERCIAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

Segons consta al mateix estudi, aquest ve precedit per l’EAMG de la modificació del 
planejament que ha permès habilitar sostre comercial al sector d’estudi.

L’objecte de l’estudi és la implantació d’un Parc Comercial amb una superfície de 
venda de 19.000 m2 al sector Masia d’en Barreres II, però a més estudia la mobilitat 
tenint en compte els altres usos del mateix sector o de l’entorn en 4 fases:

- Implantació d’una botiga Bricomart amb 8.976 m2 de superfície de venda;
- Implantació del Parc Comercial de Vilanova i la Geltrú;
- Implantació de la resta d’usos previstos a la resta del sector Masia d’en Barreres 

II (activitat industrial i oficines);
- Implantació de la primera fase de l’Eixample Nord.

L’estudi analitza la mobilitat generada en aquestes fases, l’impacte sobre les xarxes 
de transport i proposa les millores per que aquestes puguin absorbir l’increment de 
mobilitat. 

Així mateix, per la redacció del present informe es tenen en compte els informes de 
la Direcció General de Comerç, de l’ATM, de la Direcció General d’Infraestructures 
de Mobilitat i del Servei Territorial de Carreteres.

III. ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA

L’estudi determina els desplaçaments generats per cadascuna de les fases 
anteriorment descrites, en determina si són interns o de connexió (i, en aquest cas, la 
seva distribució territorial) i n’aplica el repartiment modal per analitzar l’impacte en 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic

Número de validació: 13523332777102261066

Secretaria General

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

 

cadascuna de les xarxes de transport.

Posteriorment proposa una sèrie de mesures correctores que permetin la mobilitat 
generada per aquesta nova implantació.

IV.ANÀLISI I CONCLUSIONS

1. ESTUDI DE TRÀNSIT

Pel que fa als desplaçaments en vehicle privat, s’estableixen les vies d’accés en 
funció de l’origen, s’analitza la distribució horària dels desplaçaments generats, els 
quals se sumen al trànsit que suporten en l’actualitat les carreteres C-31 i C-15 
segons les dades de diversos aforaments de trànsit de la Generalitat i del Servei 
territorial de carreteres, així com els aforaments direccionals i volumètrics duts a 
terme per la redacció de l’EAMG de la modificació del planejament del sector.

Les simulacions de trànsit constaten la congestió d’alguns ramals en la intersecció de 
les dues carreteres, que disposa actualment de dues rotondes, a nord i a sud de la 
C-31:

- Es detecten cues al ramal d’incorporació de la C-31 en sentit est a la C-15 en 
sentit sud,
- Congestió a l’accés a la rotonda situada al nord de la C-31 des de la situada 
al sud, agreujat per l’existència de 3 carrils (ja que s’incorpora la sortida de la C-31 
sentit oest)
- Congestió al carril d’incorporació de la C-15 sentit sud a la C-31 sentit oest, 
en ser molt curt.

Així, l’EAMG proposa 3 millores en aquest enllaç:

1. L’execució d’un nou ramal de sortida de la C-31 sentit oest directe a la C-15 
sentit sud, sense incorporar aquest trànsit a la rotonda situada al nord de la C-31.
2. L’execució d’un accés directe al sector Masia d’0en Barreres II des de la 
rotonda situada al nord de la C-31, amb allargament del carril d’acceleració i 
incorporació a aquesta en sentit oest.
3. L’allargament i ampliació a dos carrils del ramal de sortida de la C-31 sentit 
est a la rotonda de la C-15 situada al sud de la C-31.

Amb això, l’estudi conclou que, amb les propostes de millora anteriorment descrites, 
les rotondes poden absorbir el trànsit futur sense produir-se cues significatives a cap 
entrada i millorant els nivells de servei.

El document afirma que l’actuació 3 permet l’entrada més fluïda a la rotonda situada 
al sud de la C-31, de manera que la longitud de les cues queda controlada i no afecta 
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el tronc de la C-31. En aquet sentit, el tècnic que subscriu considera que la 
incorporació d’un carril de circulació més al ramal no farà més fluid l’accés d’aquest 
trànsit a la rotonda; amb aquest carril addicional tindrem una rotonda amb 6 carrils 
d’entrada i 3 de sortida, totalment descompensada. Aquesta rotonda presenta un 
trànsit molt predominant en sentit nord – sud (més de 1.000 vehicles en hora punta) 
el qual dificulta la incorporació d’aquest ramal. El que si aconsegueix la mesura és 
ampliar l’espai d’acumulació de vehicles, fent que la congestió no afecti el tronc de la 
C-31 sentit est, però no resol el problema de la dificultat d’incorporació d’aquest flux a 
la rotonda. Cal fer esment que l’EAMG corresponent a la modificació puntual del 
PGO proposa l’ampliació de la sortida sentit mar de la rotonda situada al sud de la C-
31 amb dos carrils, fent esment que l’espai reduït d’aquesta sortida dificulta aquest 
moviment, proposta que no recull l’EAMG que s’informa, essent una proposta 
alternativa al carril directe que es recomana. 

Aquest fet es veu agreujat en preveure l’EAMG que els vehicles provinents de 
Vilanova i la Geltrú ho faran tots ells per l’Avinguda de Vilafranca, afirmant que és 
l’opció més ràpida quan, amb l’execució de l’accés directe, serà més ràpida l’opció de 
la variant C-31. De manera que és previsible que tots els vehicles provinents dels 
barris del Prat de Vilanova i Sta. Maria ho facin per la C-31, i la majoria dels que 
provenen dels barris de la Collada, el Fondo Somella, Molí de Vent i Aragai també ho 
facin, havent d’accedir al Parc Comercial a través de les dues rotondes d’enllaç entre 
la C-31 i la C-15. 

Per tot l’exposat, es considera que cal que l’EAMB tingui en compte el trànsit de 
vehicles provinents dels esmentats barris de Vilanova i la Geltrú a través de la C-31 
en sentit est, i que es valori l’execució del ramal de sortida directe de la C-31 sentit 
est a la C-15 sentit sud com a proposta per pal·liar els efectes de la mobilitat 
generada per la nova implantació, i no com a recomanació si això es produís.

Així mateix, l’EAMG no analitza la influència de l’increment de trànsit sobre 
l’Avinguda de Vilafranca, ni els seus efectes a la permeabilitat de vianants de la via, 
amb possible afectació als veïns del barri del Tacó i en presència de quatre 
equipaments. Cal que l’EAMG analitzi aquest impacte.

L’EAMG valora els desplaçaments diaris en 15.064 en divendres i 22.471 en dissabte 
els generats pel Parc Comercial; 7.037 en divendres i 7.001 en dissabte generats pel 
Bricomart; i en 2.450 els generats per la resta del sector Masia d’en Barreres II en 
divendres (sense considerar el dissabte en tractar-se d’usos ocupacionals). Amb un 
total doncs de 24.551 desplaçaments en divendres i 29.472 en dissabte; els quals el 
63% provenen del mateix nucli urbà, per tant 15.467 en divendres i 18.567 en 
dissabte; dels quals el 87% accedeixen en vehicle privat, per tant 13.456 en 
divendres i 16.153 en dissabte. Cal determinar-ne les vies d’accés, afegint a l’enllaç 
de la C-31 i la C-15 els que es determini, i analitzant la influència de la resta sobre 
l’Avinguda de Vilafranca, una via actualment amb una intensitat mitja diària d’entre 
1.000 i 3.000 vehicles diaris que veurà incrementat el trànsit de manera molt 
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significativa.

Així mateix, es fa constar que manca l’informe favorable preceptiu de la Direcció 
General d’Infraestructures de Mobilitat, segons consta en el punt 10 del capítol de 
conclusions del seu informe favorable corresponent a la modificació puntual del PGO 
de Masia d’en Barreres I i II. Així mateix, es fa constar que en l’esmentat informe de 
la DGIM demanava incloure en el model de simulació de trànsit la vialitat urbana i la 
configuració dels aparcaments a l’interior del sector, per tal de garantir que els seus 
accessos no provoquin retencions que afectin a la xarxa de carreteres; el model de 
simulació de l’EAMG no inclou aquest aspecte. 

Es considera que cal incloure a l’EAMG els aspectes que es demanen en el 
present informe (anàlisi del trànsit a l’Av. Vilafranca i proposta de mesures 
correctores) i a l’informe de la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat de 
la Generalitat (inclusió de la vialitat interior i les bosses d’aparcaments a la 
microsimulació de trànsit), així com condicionar l’inici de l’activitat a l’obtenció 
de l’informe favorable preceptiu de la DGIM de la Generalitat.

2. OFERTA D’ESTACIONAMENT DE VEHICLES

L’EAMG apunta a una oferta d’estacionament de 1.228 places en base a l’article 12.3 
del Decret 378/2006 que estableix les dotacions mínimes per cada 100m2 de venda 
segons la tipologia comercial.

D’altra banda, apuntant a l’article 12.5 del mateix decret referent a la revisió a la 
baixa de l’oferta d’estacionament, l’EAMG proposa un total de 995 places 
d’estacionament en base a l’informe del departament d’Urbanisme de l’Ajuntament. 

Tanmateix, cal tenir en compte respecte els aparcaments que aquest informe 
considera com a addicionals als que aporta el Parc Comercial, que els dels carrers 
de l’Acer i de la Calç l’informe de la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat 
demana eliminar-los, els de l’Avinguda del Coll d’en Ferran estan massa allunyats 
(gairebé 1 quilòmetre) i a la Rambla de la Torre de l’Onclet no hi ha oferta 
d’estacionament. Tampoc es considera adequat tenir en compte l’estacionament d’un 
altre establiment (Lauren) del qual se’n desconeix la necessitat d’estacionament i la 
seva gestió (si l’estacionament serà pels seus clients exclusivament pel temps que 
romanen a les seves instal·lacions).

Per l’exposat, es considera que cal realitzar l’estudi pormenoritzat de la 
demanda d’estacionament en base a l’afluència de vehicles, la seva distribució 
horària, la rotació, etc.
Respecte les places d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, 
l’estudi proposa l’establiment de la màxima proporció respecte les diverses 
normatives al respecte (codi d’accessibilitat de Catalunya, codi tècnic de 
l’edificació i ordre VIV), resultant una proporció d’1 plaça reservada per cada 
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33, el qual es considera adequat.

Respecte els punts de recàrrega de vehicles elèctrics, l’EAMG estableix una 
plaça reservada per cada 40 places d’estacionament segons el R.D. 1053/2014, 
el qual es considera adequat.

3. OFERTA D’ESTACIONAMENT DE BICICLETES

L’estudi estableix un nombre d’estacionaments per a bicicletes a la baixa respecte la 
ràtio del Decret 344/2006, en base a la mobilitat en bicicleta estimada pel propi 
estudi, el qual es considera adequat. Tanmateix, proposa finalment la instal·lació d’un 
nombre d’aparcaments per a bicicletes molt inferior (15%) a aquesta xifra, el qual no 
té justificació. 

Es considera que cal instal·lar els aparcaments per a bicicletes que es 
dedueixen de l’estudi pel que fa a la previsió d’afluència de bicicletes (207 
places).

4. CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES

L’EAMG estableix, en base a l’article 6 del Decret 344/2006, la recomanació 
d’habilitar un mínim de 3 molls o espais mínim de 3 x 8 metres de càrrega i 
descàrrega per al Parc Comercial.

Aquest mínim no pot ser una recomanació sinó una exigència, i aquests hauran 
d’estar integrats a la instal·lació o bé situats a terrenys edificables del mateix solar.

De la mateixa manera, l’estudi recomana que es destini una superfície per a 
magatzem de mínim el 10% del sostre, a l’interior de l’edifici o a terrenys edificables, 
el qual altra vegada ha de ser una exigència i no una recomanació.

Així mateix cal tenir present que l’informe de la Direcció General d’Infraestructures i 
Mobilitat demana l’eliminació dels estacionaments dels carrers de la Calç i de l’Acer, i 
habilitar dos carrils de circulació en aquest segon carrer, de manera que serà 
impossible habilitar zones de càrrega i descàrrega a la via pública als carrers 
perimetrals del Parc Comercial, fent impossible la distribució de mercaderies als 
establiments.

Per l’exposat es considera imprescindible habilitar els espais de magatzem i 
molls de càrrega i descàrrega esmentats.
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5. XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC

En relació a la xarxa de transport públic, l’EAMG descriu l’actual servei que cobreix 
zones properes al Parc Comercial amb el bus urbà, amb una freqüència de 30 
minuts. 

Les línies de transport urbà finalitzen el seu recorregut al barri del Tacó, allargant-lo a 
primera hora del matí i darrera hora de la nit fins als polígons industrials al nord del 
Parc Comercial per donar servei als horaris de les indústries, horaris que no són 
compatibles amb les necessitats de l’activitat comercial. Així mateix, el servei es 
perllonga també, acostant-se al Parc Comercial, els dissabtes a la tarda, però no al 
matí.

Les parades més properes a l’àmbit se situen al carrer de València número 48 
d’anada i a l’AV. Vilafranca número 43 de tornada, tot plegat a més de 200 metres de 
distància de l’extrem del sector més proper, distància que s’incrementa fins a 500 
metres entre la parada i les destinacions més allunyades del Parc Comercial, el qual 
resulta excessiu.

L’EAMG analitza les dades de demanda de les actuals parades, essent aquesta de 2 
pujades i baixades, de manera que conclou que no cal un reforç al transport públic. 
Tanmateix, cal tenir en compte que les dades facilitades corresponen a pujades i 
baixades de parades situades als polígons industrials, expedicions en tot cas que no 
coincideixen amb els horaris comercials, i que cal tenir en compte els comptatges de 
puja / baixa de les parades número 38 de la línia 2 (anada) i 07 de la línia 1 
(tornada). Així mateix, reparteix els viatgers entre les expedicions, tenint en compte 4 
expedicions per sentit i hora, quan tenim dues expedicions d’anada i dues de tornada 
per hora (freqüència 30 minuts). Cal fer les comprovacions d’ocupació de les 
expedicions en base a aquest apunt.

L’EAMG proposa la incorporació d’una nova parada a l’Av. Vilafranca amb Torre de 
l’Onclet, el qual es considera adequat per tal de millorar la cobertura territorial 
respecte la nova implantació, sens perjudici d’altres noves parades per altres 
implantacions més allunyades del polígon.

Tanmateix, quant a la valoració d’aquesta mesura, té en compte només dos pals 
parada. Es considera que cal preveure dos bancs, habilitar el paviment de la parada 
de tornada (ja que no existeix vorera en aquest punt), la seva continuïtat fins el pont 
de la C-31 i el pas de vianants que creui l’Avinguda de Vilafranca, donant accés des 
de la vorera del Parc Comercial a l’oposada, ja que del contrari els usuaris del 
transport públic no disposarien de cap itinerari de vianants per accedir a la parada de 
tornada cap al nucli urbà. Aquest pas de vianants ha de comptar amb la corresponent 
senyalització vertical i horitzontal, així com els corresponents rebaixos atenent a 
l’ordre VIV/561/2010 d’11 de març.
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L’estudi també proposa allargar l’actual recorregut del bus urbà fins aquesta nova 
parada els dissabtes de 9 a 16 hores.

Respecte la proposta, cal comentar per una banda que l’increment de recorregut 
respecte l’actual d’aquesta proposta seria de 600 metres (totals entre L1 i L2) i no 
500 com apunta l’EAMG; i que el nombre d’expedicions serien 14 i no 4 exp./h x 7h = 
28exp. Per tant, els kilòmetres totals de la proposta inclosa a l’EAMG serien 437 Km i 
no 728. Tanmateix, el plànol de l’EAMG de proposta de xarxa de transport públic 
indica dues noves parades i un recorregut que no resulta entenedor, pel que cal 
explicitar i concretar la proposta, per tal de valorar-ne el quilometratge i els costos.

Per altra banda, cal esmentar que amb la proposta no es garanteixen els 
desplaçaments a l’àmbit de l’estudi en transport públic en dies laborables, coincidint 
doncs amb l’ATM que conclou al seu informe de febrer d’enguany que cal incloure 
mesures complementàries que garanteixin el transport de tots els desplaçaments 
previstos amb la nova normalitat.

Amb aquesta proposta, tindríem un perllongament de les línies de transport urbà 
addicional de 600 metres x 22 expedicions diàries (de 09:19 a 20:19h) x 260 
dies/any, amb un total de 3.432 km, que sumats als corresponents al perllongament 
de la línia en dissabte fan un total de 3.869 Km d’increment de recorregut anual. 

Pel que fa a la valoració de la proposta, comentar que segons les dades del butlletí 
de transports ”Indicadors del transport urbà de viatgers de superfície a Catalunya”, 
publicades per la Generalitat al març de 2011, indiquen un cost mitjà d’explotació de 
5.87 €/Km al 2009, xifra que caldria actualitzar amb l’IPC i molt superior als 3.34€/Km 
que figuren a l’estudi.

En tot cas, cal condicionar l’inici de l’activitat i quines tramitacions 
corresponguin a la signatura del conveni que reguli la contribució del Parc 
Comercial a la millora del transport urbà en els termes indicats anteriorment, 
amb concreció de la proposta, el quilometratge i la valoració econòmica, així 
com a l’assumpció de l’habilitació de les parades de bus i la seva connexió 
amb itineraris per a vianants en els termes indicats anteriorment

6. XARXA D’ITINERARIS PER A VIANANTS

L’EAMG apunta que els terrenys de Masia d’en Barreres són sols urbans consolidats 
i que els itineraris per a vianants són correctes, i conclou que no és necessària cap 
actuació.

Tanmateix, cal fer esment que la connexió entre la trama urbana i el Polígon es fa a 
través del pont de l’Av. Vilafranca sobre la carretera C-31, el qual disposa de voreres 
de menys d’1.50, amb elements que redueixen l’amplada útil de pas, amb les 
barreres de doble ona situades a la mateixa vorera, subjectades amb perfils tipus IPN 
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que no són adequats al costat d’un trànsit de vianants.

Per això es considera que cal que el Parc Comercial assumeixi la remodelació 
del pont sobre la C-31, amb substitució de les barreres de doble ona per 
d’altres de més adequades, ampliació de, com a mínim, una de les voreres 
segons criteris de l’ordre VIV i execució de la vorera costat oest fins la nova 
parada de bus proposada per l’EAMG. 

Així mateix, l’estudi proposa l’obertura d’un vial connectant el carrer de l’Acer amb el 
carrer de la Ceràmica, i la inclusió d’una rotonda a la Rambla de la Torre de l’Onclet. 
No es disposa d’informació sobre aquestes actuacions, sobre la ubicació i 
configuració d’aquesta rotonda proposada, ni els canvis de mobilitat que suposa 
aquesta ni l’obertura del nou vial, pel que no es pot informar sobre aquest punt.

7. ITINERARIS PER A BICICLETES

Al carrer de la Ceràmica existeix actualment un tram de carril bici sense connexió 
amb cap itinerari per a bicicletes que asseguri una connexió amb aquest mode de 
transport.

A l’altra banda del pont de l’Avinguda de Vilafranca sobre la carretera C-31 existeix 
un itinerari de connexió que arriba fins a la cantonada del carrer Anoia amb 
l’Avinguda de Vilafranca. Caldria connectar aquest punt amb el Parc Comercial, pel 
que, altra vegada, es fa necessari remodelar la secció del pont sobre la C-31 per tal 
de, a més d’assegurar els itineraris per a vianants, incloure un carril bici segregat.

L’EAMG esmenta que el projecte assumeix part del cost de la realització del 
carril bici. Es considera que cal concretar aquest extrem i condicionar-ne l’inici 
de l’activitat i quines tramitacions corresponguin, i que el Parc Comercial 
hauria d’assumir el cost de connexió del carril bici, com a mínim, de la 
cantonada del carrer Anoia amb l’Av. Vilafranca fins la cruïlla d’aquesta amb la 
Rambla de l’Onclet.”

14. El dia 25 de febrer de 2021, el arquitectes tècnics municipals de 
Llicències Urbanístiques, d’acord amb la sol·licitud i projecte presentats per CEL 
URBÀ, SL, per a la construcció del Parc Comercial, han emès un informe tècnic, el 
qual s’ha incorporat a l’expedient, i que diu el següent:

“En relació a la sol·licitud presentada per CEL URBA, SL , per a 
CONSTRUIR UN PARC COMERCIAL, situat al  C. DEL CIMENT, 1-5, C. DE 
L’ACER 1-7, RBLA. TORRE DE L’ONCLET, 2-6 I AV. VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS, 74-76, els tècnics sotasignants son del parer d’informar favorablement 
la llicència sol·licitada, en referència a l’adequació de les obres d’edificació a la 
normativa urbanística del Pla General d’Ordenació, sense perjudici de la tramitació 
administrativa que calgui i d’allò que l’informe jurídic estableixi [...]” amb les 
condicions particulars i generals de les obres que s’han incorporat a la part 
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dispositiva del present decret.
15. Igualment el cap dels serveis jurídics-administratius 
d’urbanisme, ha emès un informe jurídic favorable a aquesta concessió. 
16. La competència per a atorgar llicències urbanístiques correspon a 
l’Alcaldessa en virtut de les facultats atribuïdes a l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 53.1.s) del DL 
2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC). 

Tanmateix aquesta competència ha estat delegada en favor de la 
Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat, mitjançant resolució d’Alcaldia de data 
25 de juny de 2019, publicat al BOP de 3 de juliol de 2019.

En atenció a que la demora en la concessió de la llicència pot comportar 
un perjudici econòmic important a l’empresa sol·licitant, que pot posar en perill l’activitat 
econòmica projectada, i de conformitat amb l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre 
de 2015, es procedeix a l’avocació de la competència per a resoldre la llicència.
Fonaments de dret

1. La sol·licitud s’ha sotmès als tràmits previstos als articles 75 i següents del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, a la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques (BOE núm. 236, de 02-10-2015), a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 
a les condicions establertes a les normatives municipals que li són d’aplicació.

2. La competència originària correspon a l’Alcalde/ssa en virtut de les facultats 
atribuïdes a l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim 
local, en concordança amb l’article 53.1.s) del DL 2/2003, de 28 d’abril 
(TRLMRLC). Aquesta competència ha estat delegada en favor de la Junta de 
Govern Local, com a òrgan col·legiat, mitjançant decret de l’Alcaldessa de data 
25 de juny de 2019 (publicat al BOP de 3 de juliol de 2019). No obstant això, de 
conformitat amb l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, i tal i com figura 
motivat a l’expedient, en el present cas es justifica procedir a l’avocació de la 
competència per a l’atorgament de la present llicència a favor de l’alcaldessa, 
donant compte del mateix a la Junta de Govern Local immediatament posterior 
que se celebri.

3. Compliment de l’Ordenança d’aparcaments.

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

5. Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió.

6. Compliment de la normativa d’aparells elevadors.

7. Compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions.

8. Compliment de l’Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions 
tècniques pròpies dels edificis i construccions

9. Compliment de la Llei 3/2010, de prevenció i extinció d’incendis.
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10. Segons l’art. 30 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds 
aeronàutiques, modificat per el RD 297/2013, de 26 d’abril, és necessari acord 
favorable d’AESA per a la autorització de construccions, instal·lacions o 
plantacions en els espais i zones afectades per les servituds aeronàutiques o 
que puguin constituir obstacle.

 Per tot això, RESOLC:

PRIMER.- AVOCAR  la competència de l’alcaldessa, de conformitat amb l’article 10 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, per a concedir aquesta llicència. Del 
present decret caldrà donar compte a la Junta de Govern Local immediatament 
posterior que se celebri.

SEGON.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per CEL URBA, SL, PER A 
CONSTRUIR UN PARC COMERCIAL, situat a C. DEL CIMENT, 1-5, C. DE L’ACER 
1-7, RBLA. TORRE DE L’ONCLET, 2-6 I AV. VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 74-76 
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 de l’Arquitecte 
degudament VISAT pel corresponent col·legi professional, així com Estudi de 
Seguretat i Salut degudament VISAT

2. La posada en funcionament de l’activitat de tot el parc comercial restarà 
condicionada, i per tant serà requeriment indispensable en el moment de la primera 
ocupació i posta en marxa de l’activitat, a:

a. D’acord amb l’informe d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, la finalització de les obres de vialitat definides en l’apartat VI “Compromisos 
del Promotor” del document Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana 
en els àmbits de sòl urbà Masia Barreres I i II.

b. D’acord amb l’informe de mobilitat de la Regidoria de Mobilitat i 
Projectes i Obres Espai Urbà de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a: 

- La signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
que reguli la contribució del Parc Comercial 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, i la posterior materialització de llurs compromisos establerts en el 
conveni.

- L’assumpció del cost de connexió del carril bici, com a mínim, de la 
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cantonada del carrer Anoia amb l’avinguda Vilafranca del Penedès fins la cruïlla 
d’aquesta amb la rambla Torre de l’Onclet.

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

3. 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.

4. Un cop finalitzades les obres i havent donat compliment a tots els 
condicionants anteriorment esmentats, 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.

5. 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 la construcció del centre comercial i una 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)
Centre Comercial 36,92 17,00 53,92

Grua-torre 36,92 25,00 61,92

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 
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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.

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

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

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

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

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

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

11. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat 
edificable o d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar 
amb materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i 
adequat a l'entorn
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12. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies 
dels edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar 
integrats arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició 
arquitectònica de les façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu.

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

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 
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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 prèvia a la seva obertura

1. Compliment de les condicions d’adopció de mesures contra incendis 
establertes en l’informe de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i 
Salvament (transcrites en un apartat específic d’aquest decret)

2. Compliment de les condicions de la llicència comercial.

3. Aportar la següent documentació, prèviament a seva obertura:

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

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

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

- Fotocòpia del contracte d’abastament d’aigua contra incendis amb la 
Companyia d’Aigües de Vilanova.

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

- Acta de comprovació favorable emesa per una ECA tal com estableix la Llei 
3/2010.

4. Cada operador haurà de tramitar la seva llicència corresponent.
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CONDICIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ 
D’INCENDIS I SALVAMENTS (INFORME DEL DIA 4/2/2020  (Exp.24/2020/000006)

1. El forjat de l'aparcament de la planta primera ha de garantir una capacitat portant 
de 20 kN/m2, incloent la zona d'aparcament de vehicles, carrils de circulació i rampes 
d'accés per tal de possibilitar als vehicles de bombers la seva aproximació als 
edificis.

2. Cal disposar de plànol de distribució en planta en tots els accessos a 
l'aparcament per a ús exclusiu dels bombers en cas d'incendi. El plànol s'ha de 
col·locar dins el recinte de les escales d'accés a cada planta i a prop dels accessos a 
peu pla, d'acord amb la Instrucció Tècnica Complementària SP 132 de la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

3. Cal garantir la classe de reacció al foc dels materials utilitzats en l'acabat exterior 
de les façanes o en el seu cas de les superfícies interiors de les cambres ventilades, 
d'acord amb els criteris establerts en l'apartat 1.4 del DB SI 1.

4. Tots els elements verticals de separació de sectors d'incendi han de disposar 
d'una recrescuda mínima d'1 metre per damunt de la coberta, o bé d'una tramada 
longitudinal de coberta d'1 metre d'amplada mínima, amb una resistència al foc la 
meitat de la corresponent a l'element de separació entre sectors; aquestes franges 
han de col·locar-se solidàries a la paret, paral·leles a l'estructura de coberta, i sense 
deixar espais lliures on es puguin acumular fums.

5. Cal ajustar la disposició de les portes laterals a vies de circulació per tal de 
garantir que l'escombrat de les fulles no envaeixi els recorreguts d'evacuació, d'acord 
amb els criteris establerts en l'apartat 1.2 del DB SUA 2.

6. L'aparcament ha de disposar de zones de refugi ubicades en el recinte de les 
escales obertes a l'exterior per tal que els usuaris amb cadira de rodes i les persones 
amb altre tipus de mobilitat reduïda puguin assolir una sortida de planta. El número i 
distribució de les zones refugi ha de permetre a aquests ocupants assolir la zona de 
refugi sense haver de recórrer una longitud superior a 50 m des de tot origen 
d'evacuació i cal assegurar punts alternatius d'evacuació inferiors a 35 m.

7. Cal mantenir les condicions de compartimentació d'incendis dels locals i les 
sortides d'evacuació vinculades. La variació en la distribució dels sectors d'incendis i 
de les seves sortides afectaria substancialment les condicions de seguretat contra 
incendis de l'activitat.

8. Atès que la llicència sol·licitada és sobre un edifici sobre el qual no s'ha concretat 
la distribució en planta dels locals, la implantació de les activitats determinades per a 
l'edifici haurà de comptar amb un projecte justificatiu del compliment del Codi Tècnic 
de l'Edificació, el qual haurà de sotmetre's al control preventiu en matèria d'incendis 
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que correspongui d'acord amb la normativa reguladora d'aquest procés.

9. 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. 
Caldrà  realitzar l’acte de comprovació segons s’estableixi a la Llei 3/2010.

10. 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 d’instal·lació o aplicació de productes 
de protecció passiva contra incendis.

CONDICIONS DEL SERVEI TERRITORIAL DE CARRETERES (RESOLUCIÓ DEL 
DIA 27/11/2019. EXP.CAB20190642).

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.

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

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, amb 
el benentès que una vegada exhaurit aquest termini sense que n'hagi estat 
sol·licitada cap pròrroga o en cas que aquesta pròrroga us sigui denegada, el Servei 
Territorial de Carreteres de Barcelona en declararà la caducitat.

2. Per respondre a la bona execució de l’obra, s’ha establert un dipòsit de 100.000 
€ que serà retornat a l’interessat quan els treballs hagin estat executats d’acord amb 
les condicions de l’autorització i quan hagi finalitzat el termini de garantia (1 any).ç

3. Les obres de modificació del enllaços del nus de la C-31 i de la C-15 i accessos 
al Sector Masia d’en Barreres I-II, entre el PK 154+787 i el PK 156+055 ambdós 
marges de la carretera C-31 i entre el PK 0+000 i el PK 0+200, ambdós marges, 
s’executaran d’acord amb les següents prescripcions.
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4. 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.

5. D’acord amb l’article 108 de la Llei 2/2014, de 30 de gener de mesures fiscals, 
administratives i financeres, i del sector públic; modificat per l’article 132 de la Llei 
5/2017 de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic, el titular d’aquesta autorització o, si s’escau, qui s’hi subrogui, haurà de 
satisfer l’import d’una taxa per la utilització privativa o per l’aprofitament del domini 
públic viari, els terrenys del qual siguin de titularitat de la Generalitat de Catalunya, 
destinats a la realització de les activitats següents: encreuament subterrani de 
serveis públics essencials (conduccions de líquids o gasos, conduccions elèctriques 
o conduccions de telecomunicacions); paral·lelisme subterrani de serveis públics 
essencials (conduccions de líquids o gasos, conduccions elèctriques o conduccions 
de telecomunicacions) i/o accés de 1ª categoria a carretera convencional.

Per a l’actuació de referència (encreuament de canonada de telefonia sota 
l’estructura de la carretera) aquesta taxa s’ha quantificat en l’anualitat de 2019 en 
218,4 €. El càlcul s’ha efectuat d’acord amb els criteris de valoració fixats al Títol 
XXV, Capítol XXIV, de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya 
(Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, text consolidat), modificat per l’article 132 de 
la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic, i l’article 42 de la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2017, que determina l’increment de les taxes amb 
tipus de quantia fixa.

Aquesta taxa s’haurà de satisfer per aquest any i en les successives anualitats 
de la vigència de l’autorització, conservant junt amb l’autorització original el justificant 
de pagament de la carta de pagament que acrediti la satisfacció de l’import de la taxa 
per a l’anualitat corresponent.

6. El titular d’aquesta autorització no adquireix cap dret sobre els terrenys de domini 
públic que s’ocupen amb l’obra. En relació amb aquests terrenys el Servei Territorial 
de Carreteres de Barcelona, en el moment que ho consideri convenint i per a l’interès 
general, podrà modificar els termes de l’autorització, sense dret a cap indemnització. 
El/la titular de l’autorització serà el responsable directe de tots els danys i perjudicis 
ocasionats a la carretera C-31 i C-15 als seus elements funcionals sense que se’n 
derivi cap responsabilitat per a l’Administració.

7. El sol·licitant haurà de presentar abans d’iniciar-se les obres i previ a l’acta de 
replanteig, la documentació on es justifiqui (escriptura i plànols) la propietat dels 
terrenys afectats per la construcció de l’actuació sol·licitada, incloent els terrenys del 
futur domini públic, que hauran de formar part del patrimoni de l’administració titular 
de la rotonda, en aquest cas, de la Generalitat de Catalunya d’acord amb el que 
determina l’article 44 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el 
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Reglament general de carreteres. En aquest sentit, el promotor cedirà a la 
Generalitat de Catalunya les superfícies i elements que puguin ser-ne objecte 
mitjançant un procediment de cessió patrimonial.

8. El dia de l’acta de replanteig s’haurà de lliurar un annex de titularitat i catàleg 
dels àmbits i elements propis de l’actuació, definint-se en cada cas qui realitzarà la 
conservació i manteniment. En aquest sentit, s’hauran de presentar uns nous plànols 
on es superposi la solució projectada amb la superfície expropiada, sabent que s’ha 
de tenir en compte que la zona de domini públic de la carretera són 3 m respecte 
l’aresta exterior d’explanació.

9. L’empresa constructora haurà de tenir capacitat manifesta per actuar en 
carreteres i front de l’obra hi haurà un tècnic competent documentalment acreditat i 
caldrà comunicar formalment a aquest Servei Territorial de Carreteres les seves 
dades de contacte.

10. Serà d’obligat compliment la realització d’una acta de replanteig de l’actuació, 
així com de la verificació de la senyalització d’obra, amb l’enginyer Tècnic d’obres 
públiques el Sr. Jordi Vicente Miret, telèfon 93 214 70 15, entre les 8.00 h i les 15.00 
h, de dilluns a divendres, o per correu electrònic a l’adreça: 
jordi.vicentem@gencat.cat.

11. En el moment de signar l’acta de replanteig es validaran els plànols de 
senyalització vertical (codi i orientació), així com les fases d’afectació al trànsit.

Durant l’execució de l’obra:

12. En la zona de domini públic i plataforma de la carretera, es compliran les 
condicions de qualitat i acabat que figuren en el PG-3 (plec de condicions tècniques 
de carreteres). Es realitzaran els assaigs de qualitat de l’obra que estableix el PG-3 i 
les normatives de carreteres (assaigs del sòls, ferm, formigó, pintura, etc.) i s’aniran 
lliurant a aquest Servei Territorial de Carreteres per a la seva validació de forma 
prèvia a la següent fase d’obra.

13. En relació amb els desviaments de trànsit i la senyalització provisional d’obra:

- Les afectacions al trànsit de les carreteres C-31 i C-15 necessàries per 
l’execució de les obres presentades s’hauran de senyalitzar d’acord amb la Instrucció 
de Carreteres 8.3-IC, “Normes de Senyalització d’Obres”, segons la seva afectació a 
la via en cada cas. El dia de l’acta de replanteig s’ajustaran els terminis i les fases 
dels desviaments d’obra, sabent que s’hauran de fresar les marques viàries en cada 
fase de l’obra.
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- Pel que fa a la senyalització vertical d’obra, els senyals d’obra que s’instal·lin 
seran, com a mínim, de 90 cm de diàmetre els circulars i de 135 cm de costat els 
triangulars.

- La senyalització horitzontal d’obra es realitzarà amb pintura groga 
Prèviament a establir les marques viàries (línies, símbols, etc.) de la condició de 
calçada en cada nova fase de desviament s’hauran de fressar totes les marques 
viàries anteriors.

- Prèviament al canvi de fase dels desviaments previstos s’ha d’informar per 
escrit a aquest Servei Territorial de Carreteres de Barcelona per tal de verificar les 
condicions viàries reals per a realitzar aquest canvi.

- El titular de l’autorització haurà de adequar la senyalització vertical i 
horitzontal existent a les carreteres C-31 i C-15 per tal d’adaptar-les a les diferents 
fases d’obra.

- En les zones de la calçada de les carretera C-31 i C-15 afectades per la 
marques viàries amb pintura groga de senyalització provisional que s’hagi fet servir 
durant les fases de desviament d’obra (dins i fora de l’àmbit del projecte), quan 
aquesta finalitzi i per tal d’eliminar-les abans d'executar la senyalització horitzontal 
definitiva, s’haurà d’estendre una capa de microaglomerat BBTM 11 B (M-10 o F-10 
en l’enllaç) amb dotació de 70 Kg/m2 i reg d’adherència termoadherent a tota 
l’amplada de la calçada que hagi estat pintada de groc i en l’àmbit de la nova 
rotonda, restituint la pintura blanca original afectada amb el mateix tipus que preveu 
el projecte constructiu.

- El cosit de ferm dels nou ramals i ampliacions de les calçades existents 
(secció núm. 1 i 2, 3, 4, 5, 6a i 6b) a les carreteres C-31 i C-15, s’executarà d’acord 
amb el següent detall:
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- Els desviaments nocturns hauran d’estar correctament enllumenats per tal 
d’evitar confusions al trànsit de la carretera durant nit. L’afectació al trànsit per 
realitzar el cosit de ferm l’estesa de l’aglomerat es realitzaran en horari nocturn entre 
les 22.00 hores i les 06.00 hores.

14. En relació amb la senyalització i abalisament definitius de l’obra:

- La senyalització vertical de codi s’ha d’adequar a la normativa 8.1-IC. La 
senyalització horitzontal s’ha de definir segons la normativa 8.2-IC. L’abalisament 
s’ha d’adequar a les Recomanacions d’abalisament a les carreteres de la Generalitat 
de Catalunya. En aquest sentit, la senyalització vertical de codi, horitzontal i 
l’abalisament presentats en la petició d'autorització s’haurà d’adaptar a les 
correccions que realitzi el Servei Territorial de Carreteres de Barcelona
- La senyalització d’orientació s’ha d’adequar al Manual de Senyalització 
Interurbana de la Generalitat de Catalunya, tant pel que fa a mencions com a 
disseny. En aquest sentit, de forma prèvia a la seva fabricació, cal la validació 
expressa d’aquest Servei Territorial de Carreteres, segons els criteris del Servei de 
Seguretat Viària i Sistemes de Gestió.

- En aquest sentit la modificació de la senyalització d’orientació s’executarà 
d’acord amb les correccions realitzades a l’expedient amb codi CAB20190600 emes 
a l’empresa ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting S.L. (s’adjunten correccions) 
saben que únicament és possible senyalitzar el polígon industrial en tota la 
senyalització relacionada amb la rotonda situada en el nord de l’enllaç ja que es per 
on es troba l’accés directe aquesta zona. La menció a utilitzar serà pictograma de 
polígon industrial Masia d’en barreres.
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- La col·locació de la senyalització vertical, tant de codi com de d’orientació, 
requereix de validació expressa per part d’aquest Servei Territorial. En aquest sentit, 
en referència als suports dels senyals d’orientació, cal que es faci un estudi específic 
de les seves dimensions de cara a la seva implantació. S’ha de considerar la seva 
integració en els elements existents (talussos, sistemes de contenció, terraplens ...), i 
que els sistemes de contenció de vehicles associats no poden sobreposar-se a les 
cunetes remuntables i han de col·locar-se el més allunyat possible de la línia blanca 
de la carretera. Cal prioritzar la col·locació de senyals sense sistema de contenció. 
S’ha d’estudiar la ubicació dels senyals laterals, la col·locació de pals fungibles i en 
cas que fos necessari un sistema de contenció s’haurà de justificar explícitament la 
seva necessitat.

- Cal adequar tota la senyalització vertical i horitzontal existent a les carreteres 
C-31 i C-15 respecte a la nova configuració resultant de la modificació dels enllaços.

15. No es col·locarà cap pou de registre o embornal en la calçada, i en el 
cas de que hi hagi algun existent aquest es modificarà canviant-lo fora de la calçada 
o en l’interior d’una illeta.

Les cunetes que es construeixin hauran de ser revestides amb formigó HM-
20N/mm2 en una llargària mínima de 10 m aigües amunt i 5 m aigües avall de 
l’accés.

16. No es col·locarà reg per aspersió en els marges de la 
carretera, ni cap tipus d’arbrat en la zona de domini de la carretera.

17. En el cas que s’hagi d’instal·lar una barrera de seguretat o element de contenció 
o modificar l’existent de la carretera, aquesta s’haurà de instal·lar d’acord amb l’Ordre 
circular 35/2014 Sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de 
vehículos, del Ministeri de Foment.

18. Quan no es treballi en les obres que afectin a la plataforma de la carretera 
s’haurà de retirar les restes d’obra i tota aquella senyalització que pugui estar limitant 
la capacitat de la mateixa i pugui crear confusió a l’usuari.

19. Durant l’execució de l’obra no s’ha d’impedir ni limitar, en cap cas, el desguàs 
actual de la carretera.

20. Mentre durin les obres, l’autoritzat té l’obligació de mantenir en perfecte estat el 
ferm, les balises, la senyalització horitzontal i vertical i els elements de defensa.

21. La persona titular d’aquesta autorització no adquireix cap dret sobre els terrenys 
de domini públic que s’ocupen amb l’obra. En relació amb aquests terrenys el Servei 
Territorial de Carreteres de Barcelona, en qualsevol moment que ho consideri 
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convenint per a l’interès general, pot modificar els termes de l’autorització, sense dret 
a cap indemnització.

22. Abans de l’execució de les obres s’hauran de lliurar i ser validats per aquest 
Servei Territorial, els plànols de senyalització d’obres (trànsit i orientació) ajustats a la 
Norma 8.3-IC “Senyalització d’obres” del ministeri de Foment, així com les fases 
d’execució de l’accés.

23. Es realitzaran els assaigs de qualitat de l’obra que marca el PG-3 i les 
normatives de carreteres (assaigs del sòl, ferm, formigó, pintura, etc.) i s’aniran 
lliurant a aquest Servei Territorial de Carreteres quan s’hagin analitzat.

24. Tota senyalització vertical, tant de codi com d’orientació, que assumeixi la 
Generalitat, haurà de portar en la seva part posterior l’adhesiu amb el distintiu de la 
Generalitat.

25. Un cop finalitzades les obres, la nova senyalització vertical i horitzontal situada 
en la cunya d’incorporació de l’accés al tronc de la carretera principal s’incorporarà a 
la senyalització d’aquesta carretera, i la seva conservació, manteniment o substitució 
anirà a càrrec del titular de la carretera, llevat dels possibles senyals informatius que 
s’autoritzessin en aquest lloc. Els senyals hauran de portar al seu revers la data de 
fabricació i l’escut de la Generalitat de Catalunya.

26. S’haurà d’instal·lar o reposar el tancament perimetral de la carretera C-31 i C-15 
en el límit dels terrenys expropiats per la modificació dels enllaços.

27. Es prohibeix la plantació d’arbres en la zona de domini públic de la carretera i en 
els seus ramals.

28. Les obres de l’execució del nou enllumenat s’hauran de coordinar amb la Secció 
de conservació d’aquest Servei Territorial de Carreteres (Sra. Rosa Leon, tel. 93 214 
71 64). En el cas d’instal·lar un nou quadre d’enllumenat s’haurà d’acordar la seva 
titularitat i la de les seves línies.

29. Els elements funcionals que restin en desús i s’hagin d’enretirar (barreres i 
senyals, etc.) es traslladaran al parc de maquinària de Viladecans coordinadament 
amb aquest Servei Territorial de Carreteres.

30. Els desviaments o afeccions del trànsit es coordinaran amb la Policia local o els 
Mossos d’Esquadra.

31. Les afectacions al trànsit es realitzaran en col·laboració amb els Mossos 
d’Esquadra i amb el Servei Català del Trànsit (Servei de Gestió de Trànsit, tel. 93 
567 40 37).
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32. Abans de l’inici de les obres serà d’obligat compliment la comunicació de la 
realització d’obres, amb una antelació mínima de cinc dies, al Servei Català de 
Trànsit, que ha d’incloure el formulari de comunicació corresponent (“Actuacions 
Viàries Puntuals”) i l’autorització del titular de la via, d’acord amb el protocol establert 
a l’enllaç següent:

 http://transit.gencat.cat/ca/gestions/comunicacions_obres_manteniments_afins/

Aquesta comunicació s’haurà de fer a les següents adreces de correu electrònic:

· Centre de Control Viari de la Generalitat de Catalunya 
(cccvic.tes@gencat.cat).
· Servei Català del Trànsit, (obresitransit.sct@gencat.cat)
· Servei Territorial de Carreteres de Barcelona (jordi.vicentem@gencat.cat)

33. Abans d’iniciar-se cadascuna de les afectacions a la circulació a la 
plataforma viaria, així com un cop finalitzades aquestes, s’haurà d’informar via 
telefònica al CIVICAT, tel. 93 567 40 52 o 93 567 40 53

Posteriorment a l’execució de l’obra:

34. Un cop finalitzades les obres el Director de les Obres ho notificarà per escrit al 
Servei Territorial de Carreteres de Barcelona. A partir d’aquesta notificació es 
realitzarà una inspecció prèvia, reflectint-se les possibles anomalies. En el cas que hi 
hagin, aquestes hauran d’estar esmenades en el termini màxim de 2 mesos, per tal 
de portar-se a terme la signatura de l’acta de recepció de les obres. Els cartells 
institucionals d’obra estaran enretirats abans del dia de la recepció.

35. Abans de l’acta de recepció de les obres, s’haurà de presentar el corresponent 
projecte d’obra executada (“as built”) on han de figurar totes les comprovacions de 
qualitat de l’obra executada descrites en el Projecte executiu i en aquesta 
autorització, així com totes aquelles no reflectides expressament, però que siguin 
d’obligat compliment d’acord amb el PG3.

36. En concret, cal disposar dels resultats dels assaigs sistemàtics Retroreflexió de 
les marques viàries i la simbologia, pèndul TRRL i cercles de sorra, i aquests han de 
ser satisfactoris. 

També cal incloure un annex amb plànols de titularitats dels diferents àmbits i 
elements propis de l’actuació, definint-se en cada cas la titularitat de cada 
administració i qui realitzarà la conservació i manteniment, amb les corresponents 
signatures d’acceptació.

37. A partir de la signatura de l’acta de recepció de les obres, començarà a comptar 
el termini de garantia, que s’estableix en 12 mesos.
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38. El Servei Territorial de Carreteres de Barcelona assumirà la gestió de la 
conservació i explotació dels nous enllaços a les carreteres C-31 i C-15 un cop 
signada la recepció de les obres.

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 cas es podran dur a terme 
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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 DEL SERVEI TERRITORIAL DE CARRETERES (RESOLUCIÓ DEL 
DIA 21/10/2020. EXP.CAB202000543)

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.

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 sol·licitades es troben situades al marge esquerre de la carretera C-
31, entre el PK 154+800 i el PK 155+035, al marge esquerre (carrer del Ciment nº 1-
5 ) en sòl no urbà (segon dades del Mapa Urbanístic de Catalunya) 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 
emes 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).

Les construccions del nou Parc Comercial Sector Masia d’en Barreres II, es proposen 
a mes de 50 metres respecte de l’aresta exterior de la calçada de les carretera C-31 
per tant, per darrera de la línia d’edificació en aquest tram de carretera.

En conseqüència, s’autoritzen les obres/actuacions sol·licitades les quals s’hauran de 
portar a terme d’acord amb les condicions següents:
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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 a l’informe amb emes per la Direcció General d’Infraestructures 
de Mobilitat amb codi IP-2018-071-DG.

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. S’haurà de respectar l’article 42 del TRLC modificat per l’article 168 de la Llei 
10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa; 
i els articles 91 i 92 del RGC respecte a les restriccions establertes en matèria de 
publicitat.

7. S’haurà de complir amb tot allò que estableix la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Així doncs, no seran 
permeses activitats situades en les zones adjacents a la carretera C-31 que generin 
fums, pols, vapors o qualsevol altre residu que afecti a la seguretat viària o al normal 
funcionament d’aquesta carretera.

8. S’haurà de preveure l’obligació per part del promotor d’aquests instal·lacions, 
del compliment de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat 
per a la protecció del medi nocturn. El sistema d’il·luminació no afectarà 
negativament als usuaris de la carretera C-31. Si es produís enlluernament en la via, 
el promotor haurà d’executar les mesures adients per solucionar-ho, dins dels costos 
finals de les obres.
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9. S’haurà de preveure l’obligació per part del promotor del compliment de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. Si es produís 
contaminació acústica de la via, el promotor haurà d’executar les mesures adients 
per solucionar-ho, dins dels costos finals de les obres.

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

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

12. 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.

13. 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.

14. 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

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

16. 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.

17. 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.cat.

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.
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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 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.
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CONDICIONS DE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA (INFORME 
19/6/2020. EXP. Q0503/2019/1)

1. Disposar d’una Direcció Ambiental d’Obra (DAO), durant l’execució de les 
obres, que supervisi l’excavació i el moviment de terres i si s’observés presència 
d’afecció al sòl no detectada prèviament a l’estudi, cal que faci el control 
corresponent amb la caracterització dels materials que calgui, vetlli per la seva 
correcta gestió i, si és el cas, ho notifiqui a l’ARC. El pla d’excavació que s’ha 
d’executar és el presentat a l’ARC i recollit als Docs. 1 i 4. 

2. Cal que, tal com s’ha indicat a les valoracions, s’apliquin mesures de 
prevenció i seguretat pels treballadors, com ara equips de protecció individual (EPI), 
que redueixin el risc i es garanteixi la salut dels treballadors que realitzin aquests 
treballs. 

3. Cal minimitzar l’emissió de pols durant els treballs de moviment de terres, 
prenent les mesures necessàries per aconseguir-ho. 

4. En el cas de que sigui necessari fer acopis de terres impactades a l’obra, 
prèviament a la seva gestió, aquests s’hauran de condicionar sobre una base 
impermeable, amb recollida de lixiviats i minimització d’emissions de pols a 
l’atmosfera. Tot el material excavat s’haurà de gestionar segons el marc normatiu 
vigent en matèria de residus. 

5. Les caracteritzacions dels materials excavats per a la seva gestió com a 
residu, les haurà de fer una entitat de control en l’àmbit sectorial del control i de la 
caracterització dels residus i dels lixiviats (EC-RES), habilitada per la Direcció 
General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i 
Sostenibilitat pel camp d’actuació «Determinació “in situ” i presa de mostra de 
residus, lixiviats o aigües». 

6. Els materials excavats es gestionin segons el marc normatiu vigent en matèria 
de residus, donant compliment a la Llei 22/2011, el Decret 152/2017 i la guia sobre la 
codificació, la classificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya; tenint en 
compte que 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. 

7. Donat que es planteja que les zones de rebliment segons el projecte, se 
situen a les zones de major afecció, caldrà assegurar, que la DAO, validi tot el procés 
i documenti adequadament el mostreig dels sòls romanents i la caracterització de 
rebliments, de tal forma que l’informe final recopilatori de les actuacions que caldrà 
presentar a l’ARC no ofereixi dubtes. 
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8. Si a les mostres de sòl romanent es detecten valors dels contaminants per 
sobre dels NGR, es farà una Anàlisi Quantitativa de Riscos (AQR) per part d’una 
entitat de control en l’àmbit sectorial de la Prevenció de la Contaminació del Sòl (EC–
SOL), subcamp d’actuació, «Anàlisi Quantitativa de Risc (AQR)» habilitada per la 
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 

9. Si en l’anàlisi de risc es determina un risc acceptable, caldrà que el promotor 
presenti 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. Un cop finalitzades les tasques d’excavació i gestió de terres, en el termini de 
60 dies, s’haurà de presentar a l’ARC, 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 als apartats anteriors. 

11. Tots aquests treballs indicats han de ser elaborats per una entitat de control 
en l’àmbit sectorial de la Prevenció de la Contaminació del Sòl (EC–SOL), habilitada 
per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, d’acord amb el Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les 
entitats col·laboradores de medi ambient. 

CONDICIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ (INFORMES del dia 
20/1/2020 i 10/2/2021. EXP.LLC-08/20 (B/C-06)

1. Compliment de les prescripcions i recomanacions establertes a l’informe emès 
per l’Autoritat del Transport Metropolità, del dia 5 de novembre de 2020.
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 l 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 
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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.
5. Segons el que estableix el nou informe emès per a l’ATM el 2 de febrer de 2021, 
queden per complir les condicions següents:

- Caldrà disposar del corresponent informe favorable del titular de les carreteres 
C-31 i C-15 (Generalitat de Catalunya).

- Cal incloure mesures complementàries de transport públic que garanteixin el 
transport de tots els desplaçaments previstos amb la nova mobilitat (escenari 10% de 
quota modal) i amb una millor cobertura territorial respecte a la solució proposada.

TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a CEL URBÀ, SL 

QUART.- Peu de recurs:
Contra el decret d’avocació no es pot interposar cap recurs, de conformitat amb 
l’article 10.2 de la Llei 40/2015.

Contra el decret de la llicència, 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. Llicències i Disciplina. 
Número: 33/2021/eOBR.

APROVAR LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER GARRAF ESTATE, SL, PER A 
CANVIAR LA TITULARITAT DE LA LLICÈNCIA D'OBRES PER A CONSTRUIR 5 
HABITATGES UNIFAMILIARS ADOSSATS DE PB+1PP AL CARRER PORTADORA, 
35, 37, 39, 41 i 43 (Exp. 195/2019-OBR)
 

Relació de fets

1. El dia 16 de juliol de 2019, la Junta de Govern Local va acordar concedir 
llicència per a CONSTRUIR 5 HABITATGES UNIFAMILIARS ADOSSATS DE 
PB+1PP AL CARRER PORTADORA, 35, 37,39,41 i 43 a favor de MASPROTEINA, 
SL (Exp.000195/2019-OBR) 
2. El dia 6 de novembre de 2020 GARRAF ESTATE, SL, va 
presentar un escrit on demana el canvi de la titularitat de la  llicència esmenada. 
Acompanya la sol·licitud amb un document de transmissió dels drets sobre aquesta 
llicència, signat per ambdues parts.

Fonaments de dret

1. La sol·licitud s’ha sotmès als tràmits previstos als articles 75 i següents del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, a la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
(BOE núm. 236, de 02-10-2015), a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i a les condicions 
establertes a les normatives municipals que li són d’aplicació.

2. Article 86 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 
179/1995 de 13 de juny) el qual autoritza la transmissió de llicències.

3. Decret de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, de delegació de 
competències a la Junta de Govern local, publicat al BOP de 3 de juliol de 2019
 

Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent:

ACORD
  
PRIMER.-  AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LA TITULARITAT de la llicència 
urbanística Exp.000195/2019-OBR, atorgada per la Junta de Govern Local del dia 16 
de juliol de 2019, per a  CONSTRUIR 5 HABITATGES UNIFAMILIARS ADOSSATS 
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DE PB+1PP, situats al carrer PORTADORA, 35, 37,39,41 i 43 a favor de GARRAF 
ESTATE, SL, amb les mateixes condicions que la llicència inicial.

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a GARRAF ESTATE, SL i a MAPROTEINA, SL.

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.
   
19. Llicències i Disciplina. 
Número: 177/2021/eOBR.

CONCEDIR LA LLICÈNCIA SOL·LICITADA PER CASA D'EMPARA, PER A 
INSTAL·LAR EN EL JARDÍ 5 MÒDULS PREFABRICATS, ANNEXES A L'EDIFICI 
EXISTENT, DESTINATS A CENTRE DE DIA PER A LA GENT GRAN

Relació de fets

1. El dia 10 de febrer de 2021, CASA D’EMPARA DE VILANOVA I LA GELTRÚ va 
sol·licitar llicència d’obres per a  INSTAL·LAR EN EL JARDÍ 5 MÒDULS 
PREFABRICATS, ANNEXES A L’EDIFICI EXISTENT, DESTINATS A CENTRE DE 
DIA PER A LA GENT GRAN , situats a la RBLA. JOSEP TOMÀS VENTOSA, 20 
(Exp.177/2021/eOBR)

2. D’acord amb la documentació presentada, l’arquitecte tècnic municipal el dia 2 
de març de 2021 ha emès un informe tècnic favorable per a la concessió d’aquesta 
llicència. Igualment el cap dels serveis jurídics-administratius d’urbanisme, ha emès 
un informe jurídic favorable a aquesta concessió.   
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Fonaments de dret

1. La sol·licitud s’ha sotmès als tràmits previstos als articles 75 i següents del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, a la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
(BOE núm. 236, de 02-10-2015), a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i a les condicions 
establertes a les normatives municipals que li són d’aplicació.

2. Decret de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, de delegació de competències a 
la Junta de Govern local, publicat al BOP de 3 de juliol de 2019

Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent:
  

ACORD

PRIMER. CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per CASA D’EMPARA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, per a INSTAL·LAR EN EL JARDÍ 5 MÒDULS 
PREFABRICATS, ANNEXES A L’EDIFICI EXISTENT, DESTINATS A CENTRE DE 
DIA PER A LA GENT GRAN, situats a la RBLA. JOSEP TOMÀS VENTOSA, 20 
(Exp.177/2021/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. Un cop finalitzades les obres caldrà presentar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament el certificat final d’obra signat per la direcció 
facultativa i visat pel col·legi professional.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc)

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

2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari 
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que 
ocasionalment s’hagin pogut malmetre.
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3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte 
d’evacuació de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per 
damunt de la part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani.

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

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

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

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

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

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

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

TERCER. Peu de recurs

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”

  

Precs i preguntes 

Sense precs i preguntes 

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les  9.36 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general.

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
Isidre Martí Sardà

Secretari General

Olga Arnau Sanabra

L'alcaldessa
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