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Identificació de l’expedient 
Núm.Exp.: 15/2020/eJGL 
 
 
NÚM.:   15 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  5 de maig de 2020 
HORA:  09:30 
DOCUMENT:  Acta 
 

 
 
Videoconferència, mitjançant sistema ETEAMS en: 1ª convocatòria. Comença la 
sessió a les 09:30 hores. 
 
ASSISTENTS: 
 
Olga Arnau Sanabra   ERC 

Adelaida Moya Taules   ERC 

Marta Jofra Sora   CUP 

Enric Garriga Ubia   CUP 

M Blanca Alba Pujol   JxC 

Antoni Palacios Asensio   JxC 

Isidre Marti Sarda     
Cesar Rodriguez Sola     
Jordi Medina Alsina   ERC 

 

Excusen la seva absència el regidor: 
 
Francesc Xavier Serra Albet   ERC 

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

 
0. Aprovar l’acta número 14 corresponent a la sessió ordinària del dia 28 d’abril 
de 2020. 
 
“S’aprova l’acta de la sessió ordinària 14 de la Junta de Govern Local del dia 28 d’abril 
de 2020.2. 
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1. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 54/2020/eSJ. 
 
ESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS A L’HABITATGE A CAUSA D’UNES FUITES D’AIGUA AL CARRER 
FUENSANTA, 24 
  
 
 
La  Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
ACORD 
 
 
“PRIMER. Estimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “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.” 
 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, 
reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò previst 
a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes desfavorables o 
de gravamen pel interessat , es computarà des del dia hàbil següent a la data de la 
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finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués transcorregut 
des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o impugnació amb 
anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de 
l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial 
Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis 
processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins que aquest 
estat finalitzi. 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
 
 
   
2. Secretaria General.  
Número: 000019/2016-CONT. 
 
RATIFICAR EL DECRET NÚM. 1423-2020, DE 21.04.2020 PEL QUAL S’ACORDA LA 
SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL CONTRACTE DEL SERVEI D’EXECUCIÓ DEL 
PROJECTE CREA I APRÈN DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚA 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 

ACORD  
 
“ÚNIC. Ratificar el Decret d’Alcaldessa, núm. 1275-2020, de data 23 de març de 2020, 
que transcrit literalment diu: 
“ACORDAR LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE CREA I APRÈN DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ 
Antecedents de fet 
 
1. Atesa l’actual crisis sanitària, requereix mesures de contenció que tenen un impacte 
directe sobre la demanda i l’activitat econòmica. Davant la situació d’emergència de 
salut pública i pandèmia internacional, el Govern va aprovar el Reial Decret 463/2020, 
de 14 de març, pel que es declarava l’estat d’alarma, i la progressió de la malaltia 
COVID-19 ha suposat limitacions temporals a la lliure circulació, prestació de serveis, 
subministraments, execució de contractes i la reducció de l’oferta laboral degut a les 
mesures de quarantena i contenció. 
 
La situació generada per l’evolució del COVID-19, ha implicat la necessitat d’adoptar 
mesures de contenció extraordinàries per les autoritats sanitàries que estan causant 
un impacte econòmic i social en determinats sectors empresarials, de serveis, 
subministraments de tot l’Estat, afectant directament a l’esfera patrimonial i personal 
de les ciutadanes i ciutadans. 
 
2.- Atès les mesures regulades en el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de 
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mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del 
COVID-19, en relació a la suspensió dels contractes per causa de força major, es 
regulen mesures per evitar els efectes negatius derivats de la suspensió dels 
contractes públics, impedint la resolució de contractes públics, a fi d’evitar que el 
COIVID-19 o les mesures adoptades pels poders públics puguin causar un impacte 
negatiu estructural del teixit productiu. 
 
3.- Atesa la instància de sol·licitud presentada pel contractista ASSISTENCIA I 
GESTIÓ INTEGRAL (FUNDACIÓ AGI) en data.17 d’abril de 2020, i consignada en el 
Registre General d’Entrada amb el número d’assentament 2020012151 en la qual 
sol·licita que s’apreciï "la impossibilitat d’execució del contracte com a conseqüència 
de la situació descrita [declaració d’estat d’alarma]” i en conseqüència en sol·licita la 
suspensió.. 
 
4.- Atès l’informe emès en data 20 d’abril de 2020 per la responsable del contracte i 
Cap del Servei d’Acció Social, Sra. Marta Rovira Borrell, en el qual s’informa 

favorablement a la suspensió del contracte atenent a la “impossibilitat d’execució del 

contracte com a conseqüència de la situació del COVID-19”. 
 
 
Fonaments de dret 
 
I.  Atès l’article 120 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, on es regula la 
tramitació d’emergència quan l’Administració hagi d’actuar de manera immediata a 
causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin un perill greu o 
de necessitats que afectin la defensa nacional,  
 
II.- Atès l’article 1 del Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por el 
COVID-19, en relació a l’article 6 del mateix text legal, on es regula que cada 
administració conservarà les competències que li atorga la legislació vigent en 
la gestió ordinària dels seus serveis per adoptar les mesures que estimi 
necessàries en el marc de les ordres directes de l’autoritat competent als efectes de 
l’estat d’alarma. 
 
III.- Atès els articles 22 i 23 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, en 
relació a la suspensió dels contractes per causa de força major. 
 
IV.- Atès l’article 34 Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, en 
relació a la suspensió dels contractes per causa de força major, concretament a 
les mesures en matèria de contractació pública a fi de pal·liar les conseqüències del 
COVID-19. 
 
Els contractes públics de serveis i de subministraments de prestació successiva, així 
com els contractes públics d’obra vigents a l’entrada en vigor del citat reial decret llei 
8/2020 de 17 de març, dins del marc establert per l’article 3 de la Llei 9/2017 de 8 de 
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novembre, de Contractes del Sector Públic, de la qual l’execució ha esdevingut 
impossible com a conseqüència del COVID-19 o de les mesures adoptades per 
l’Estat, les comunitats autònomes o l’administració local per combatre’l restaran 
automàticament suspesos des de que es produís la situació de fet que impedeixi 
la seva prestació i fins que dita prestació pugui realitzar-se o executar-se. 
 
A aquests efectes, s’entendrà que la prestació pot realitzar-se novament quan, un cop 
havent cessat les circumstàncies o mesures que la impedeixin, l’òrgan de contractació 
notifiqui al contractista el fi de la suspensió. 
 
Quan l’execució del contracte públic resti suspès, l’entitat adjudicadora haurà d’abonar 
al contractista els danys i perjudicis soferts durant aquest període de suspensió, prèvia 
sol·licitud i acreditació fefaent dels mateixos. Els danys i perjudicis pels quals el 
contractista podrà ser indemnitzat, son els establerts en el citat article 34.1 del citat 
Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març. 
 
Pel que fa a la prorroga o ampliació de terminis, i els danys i perjudicis derivats, en el 
contracte públic d’obres, d’acord amb l’article 34.3 del Reial Decret Llei 8/2020 de 17 
de març, serà d’aplicació als contractes en els quals, d’acord amb el programa de 
desenvolupament dels treballs o pla d’obra, estigues prevista la seva finalització del 
termini d’execució entre el 14 de març i durant el període que romangui l’estat 
d’alarma. En aquest casos, el contractista podrà sol·licitar una pròrroga en el termini 
final d’entrega sempre i quan ofereixi el compliment dels seus compromisos pendents 
si s’atorga una ampliació del termini inicial. 
 
Acordada la seva suspensió, pròrroga o ampliació del termini contractual, únicament 
seran indemnitzables els conceptes detallats expressament a l’article 34.3 del citat 
Reial Decret. 
 
L’aplicació del règim indemnitzador, únicament haurà de procedir quan l’òrgan de 
contractació, a instància del contractista i en el termini de cinc dies naturals pugui 
apreciar la impossibilitat d’executar el contracte com a conseqüència de l’actual 
situació d’emergència sanitària. 
 
El contractista en la seva sol·licitud ha d’acreditar davant l’òrgan de contractació les 
raons per les quals l’execució del contracte esdevé impossible; el personal, 
dependències, vehicles, maquinaria, instal·lacions i equipaments adscrits a l’execució 
del contracte, i els motius que impossibiliten la utilització pel contractista dels medis 
citats anteriorment.  
 
Transcorregut el termini dels cinc dies naturals, sense haver-se notificat la resolució 
expressa al contractista, s’haurà d’interpretar com a desestimació per silenci 
administratiu negatiu. 
 
En les suspensions que s’acordin, no resultarà d’aplicació allò que disposa l’article 
208.2 a) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, ni tampoc allò establert en l’article 220 
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 relació a la indemnització i els seus 
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conceptes. Igualment en matèria de contracte públic d’obres no serà d’aplicació 
l’article 239 de Llei 9/2017 de 8 de novembre, ni l’article 231 Reial Decret Legislatiu 
3/2011 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Pel que fa als contractes públics de concessió d’obres i de concessió de serveis 
vigents a l’entrada en vigor del citat reial decret llei 8/2020 de 17 de març, dins del 
marc establert per l’article 3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, de la qual l’execució ha esdevingut impossible com a conseqüència del 
COVID-19 o de les mesures adoptades per l’Estat, les comunitats autònomes o 
l’administració local per combatre’l, donarà dret al concessionari al restabliment de 
l’equilibri del contracte, mitjançant segons procedeixi en cada cas, a l’ampliació de la 
seva durada inicial fins un màxim d’un 15% o mitjançant la modificació de les clàusules 
de contingut econòmic incloses en el contracte, d’acord amb l’article 34.4 del citat 
Reial Decret Llei 8/2020. 
 
El reequilibri contractual, en tot cas, haurà de compensar al concessionari per la 
pèrdua dels ingressos i increment dels costos suportats, entre els quals es considerarà 
les possibles despeses addicionals salarials que efectivament haguessin estat 
abonades, respecte als previstos en l’execució ordinària del contracte durant el 
període de duració de la situació de fet creada pel COVID-19.  
 
Igualment, únicament procedirà la seva compensació prèvia sol·licitud i acreditació 
fefaent per part del contractista de dites despeses, i procedirà quan l’òrgan de 
contractació, a instància del contractista, hagués apreciat aquesta impossibilitat fefaent 
d’execució del contracte 
 
La suspensió de los contractes del sector públic, no constituirà en cap cas 
causa de resolució dels mateixos. 
 
Finalitzat l’estat d’alarma es dictarà per l’òrgan de contractació resolució de 
reajustament dels terminis i execució del contracte, de conformitat amb l’article 208 de 
la Llei de Contractes del Sector públic, en relació a l’article 96 del seu Reglament. 
 
V.- Tal i com estableix l’article 34.6  del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-
19, en relació a la suspensió dels contractes per causa de força major, els 
apartats 1 i 2 del citat article 34 del Reial Decret Llei 8/2020, no seran d’aplicació 
en cap cas en els següents contractes (considerats essencials): 
 
a) Contractes de serveis o subministrament sanitari, farmacèutic o altre indole, el qual 
el seu objecte estigui vinculat a l’actual crisis sanitària provocada por el COVID-19. 
b) Contractes de serveis de seguretat, neteja o de manteniment de sistemes 
informàtics. 
c) Contractes de serveis o subministrament necessaris a fi de garantir la mobilitat i la 
seguretat de les infraestructures i serveis de transport. 
d) Contractes adjudicats per aquelles entitats públiques que cotitzin en mercats oficials 
i no obtinguin ingressos dels Pressupostos Generals de l’Estat. 
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VI.- Atès el Decret nº 1241 de mesures excepcionals adreçades en relació als òrgans 
col·legiats de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i tot el seu sector públic local derivat 
del Real Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració d’estat d’alarma per la gestió 
de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, en relació a l’article 21.m) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atribueix a 
l’alcaldessa, entre d’altres, la competència per adoptar personalment i sota la seva 
responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o riscos greus d’aquests, les 
mesures necessàries i adequades, donant compte posteriorment a l’òrgan competent. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER.- ACORDAR la suspensió del contracte del servei d’execució del projecte 
Crea i Aprèn de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú fins que dita prestació pugui 
realitzar-se o executar-se, un cop havent cessat les circumstàncies o mesures que la 
impedeixin, o l’òrgan de contractació notifiqui al contractista el fi de la suspensió. 
 
SEGON.- ACORDAR  iniciar el expedient per la indemnització del contractista 
d’acord amb allò que disposa l’article 34 del RDL 8/2020 de 18 de març amb la 
disposició de les diligencies següents: 
 

- Presentació pel contractista sinó ho ha efectuat de tota la documentació i 
requisits establerts a l’article 34 del RDL 8/2020. 

- Informe favorable del responsable del contracte o del cap de servei 
responsable del contracte.  

- Informe jurídic del lletrat adscrit a l’àmbit origen del contracte. 
- Fiscalització per la intervenció.  
- Acord de l’òrgan de contractació. 

 
En  qualsevol cas el pagament d’aquesta indemnització restarà condicionat a la 
presentació de la corresponent declaració responsable del contractista a fi de no 
realitzar cap acomiadament, ni ERTE. 
 
TERCER.- El contractista durant el termini de suspensió té l’obligació de dur a terme el 
manteniment i conservació dels següents: Equips, maquinaria, dotació de recursos 
humans per tal que puguin atendre emergència  
 
QUART.- Comunicar l’acord als interessats. 
 
CINQUÈ.-  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 
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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. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarà 
l’estat d’alarma, modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març, i d’acord amb la 
Disposició Addicional Vuitena del Reial Decret Llei 11/2020, el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa -o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi 
d’acord amb allò previst a les lleis en qualsevol procediment del que puguin 
derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat- es computarà 
des del dia hàbil següent a  la data de la finalització del estat d’alarma, amb 
independència del temps que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació 
administrativa objecte del recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de 
l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte 
administratiu objecte de recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi.”. 
  
   
3. Secretaria General.  
Número: 000001/2017-CONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA  DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I 
SUPORT DELS PRODUCTES ORACLE DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
  
 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
ACORD:  
 
 

“PRIMER.  PRORROGAR  per mutu acord de les parts el contracte del servei de 

manteniment i suport dels productes Oracle de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per 

un període d’un any més, des de l’1 de juliol de 2020 i fins el 30 de juny de 2021, amb 

ORACLE IBÉRICA, SRL amb CIF B-78361482, per un import anual de 3.700,00 € de 

base imposable i 777,00 € corresponents a un 21% d’IVA, que fan un total de 4.477,00 

€ (QUATRE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS). 
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SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21.9204.21602 del pressupost l vigent i a les 

diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la 

durada del contracte. 

 
La quantitat prevista pel 2020 serà de 1.850,-€ (+IVA). 
 
La quantitat prevista pel 2021 serà de 1.850,-€ (+IVA). 
 
 
TERCER.  Notificar l’adjudicació a ORACLE IBÉRICA, SRL i publicar la pròrroga del 
contracte al Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat 
de Catalunya. 
 

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

 

CINQUÈ. Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 

documents siguin necessaris per a executar el present acord. 

 

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. 

 

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 

l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 

Disposició Addicional   8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 

interposar  recursos en via administrativa o per instar altres procediments 

d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord 

amb allò previst a les lleis, en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 

desfavorables o de gravamen pel interessat , es computarà des del dia hàbil següent a  
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la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués 

transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 

impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 

perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 

impugnació. 

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 

Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 

terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma (14 de març de 2020) fins 

que aquest estat finalitzi. 

 

En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 

març  de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 

començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020. 

 

 

 

 

ANNEX (MINUTA CONTRACTE) 

 
ADDENDA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT DELS 

PRODUCTES ORACLE DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 

Exp. 001/2017-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 __________ de 2020  i en ús de les facultats 

atorgades en l’esmentat acord, l’Alcaldessa-Presidenta OLGA ARNAU SANABRA, 

assistida en aquest acte pel Secretari General de la Corporació, ISIDRE MARTÍ 

SARDÀ.. 

 

D’altra part, ORACLE IBÉRICA, SRL (en endavant el contractista), amb CIF B-

78361482 i domicili a Jose Echegaray, 6, Parque Empresarial Las Rozas, 28232 

Madrid, i en el seu nom i representació el Sr. G. C.S., major d’edat amb NIF núm. 

XXXXX. 

 

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 pel contractista. 

 

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

 

I.           En data 20 de juny de 2017  la Junta de Govern Local va prendre l’acord 

d’adjudicar a l’empresa ORACLE IBÉRICA, SRL amb CIF B-78361482, el 
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contracte del servei de manteniment i suport dels productes Oracle de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un període de 3 anys, per un 

import anual de 3.700,00 € de base imposable i 777,00 € corresponents a 

un 21% d’IVA, que fan un total de 4.477,00 € (QUATRE MIL QUATRE-

CENTS SETANTA-SET EUROS). 

 

II. En data 1 de juliol de 2017 es va iniciar el contracte, per un període de 3 

anys i fins el 30 de juny de 2020. 
 

III. En data 16 d’abril de 2020, la Cap de Servei de Tecnologies de la 

Informació i Comunicació, Sra. Carina Sörense Esqué, ha emès un 

informe on es considera la necessitat que el servei es continuï duent a 

terme per no comptar l’Ajuntament amb mitjans propis corresponents i 

que segueix existint la necessitat de comptar amb el servei de 

manteniment i suport dels productes Oracle de l’Ajuntament de  Vilanova i 

la Geltrú. Informa de la satisfacció del servei envers l’execució del 

contracte durant els tres primers anys, i es proposa la pròrroga del mateix 

per un any més,  de l’1 de juliol de 2020 al 30 de juny de 2021. 

 
Amb aquests antecedents les parts contractants procedeixen a atorgar el present 
contracte de serveis  en base a les següents: 

 

CLÀUSULES 

 

Primera.- Les parts prorroguen per mutu acord el contracte del servei de manteniment 

i suport dels productes Oracle de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú , per un any més 

de l’1 de juliol de 2020 al 30 de juny de 2020, ORACLE IBÉRICA, SRL, per un import 

de 4.477,00 € (QUATRE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS). 

 
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  a un sol efecte i sense unitat d’acte. 
 
 

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

 

 

Per part de ORACLE IBÉRICA, SRL”. 
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4. Secretaria General.  
Número: 000019/2019-CONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT 
MITJANÇANT LLOGUER DE CASETES DE FUSTA PEL MERCAT DE NADAL I REIS, 
APLICANT CRITERIS AMBIENTALS  
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
ACORD:  
 
 

“PRIMER. PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte del subministrament  

mitjançant lloguer de casetes de fusta pel Mercat de Nadal i Reis, aplicant criteris 

ambientals. per un període d’any  més, de l’1 de juliol de 2020 i fins el 30 de juny de 

2021, amb Camp Base Organization, SL, NIF B63378525, per import de 8.888,- €, més 

1.866,48,- € , corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de 10.554,48 € (DEU MIL 

CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE  EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 

D’EURO). 

El preu unitari màxim de licitació s’estableix per l’import unitari anual següent: 

 

€ (euros)/ud € (euros)/ud 
ofertat 

M2/ud TOTAL TOTAL 
OFERTAT 

450 444,40 120m2/20 
casetes 

9.000 8.888 

 

SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 

amb càrrec a la partida pressupostaria 10.4311.2279901 Fires del pressupost vigent i 

a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que 

afectin a la durada del contracte. L’autorització o realització del contracte es subordina 

a l’existència de crèdit en cada exercici pressupostari.  

 

TERCER. Notificar la pròrroga  a Camp Base Organization, SL i assenyalar que 

d’acord amb allò establert a l’art. 159.6.g) de la LCS, la formalització del mateix 

s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució de 

pròrroga. 

 
QUART. Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
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: 
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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 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. 
 

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 

l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 

Disposició Addicional   8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 

interposar  recursos en via administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, 

reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò previst 

a les lleis, en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes desfavorables o 

de gravamen pel interessat , es computarà des del dia hàbil següent a  la data de la 

finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués transcorregut 

des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o impugnació amb 

anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de l’eficàcia 

i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial 

Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis 

processals des de la declaració d’estat d’alarma (14 de març de 2020) fins que aquest 

estat finalitzi. 

 

En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 

març  de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 

començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
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5. Estadística.  
Número: 107/2020/eEST. 
 
APROVAR EL PROTOCOL  D’EMPADRONAMENT EN HABITATGES SENSE 
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL DOMICILI DE RESIDÈNCIA 
 
  
 
.La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  

 

 

ACORD:  
 
 
“PRIMER. Aprovar el protocol i el procediment de gestió de les sol·licituds 

d’empadronament en habitatges sense documentació acreditativa del domicili de 

residència. (s’adjunta com a document núm. 1). 

SEGON. Aprovar els decrets d’estimació d’alta al padró municipal i de denegació d’alta 

al padró municipal. (s’adjunten com a documents núm. 2, 3, 4 i 5) 

 

TERCER. Notificar aquest acord a Acció Social i a la Policia Local. 

 

QUART.- Peu de recursos. 

 

“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 

podeu interposar els següents recursos: 

 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 

l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 

o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 

Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 

següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 

administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 

termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 

publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 

sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 

presumpta del recurs.  

 

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
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Document 1: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Document 2:  
 
 
 

DECRET DE L’ALCALDESSA  
 

 
Relació de fets 
 
I.- Atès que en data __ de ______ de 20__ es va presentar per Registre d’Entrada de 

l’Ajuntament de Vilanova sol·licitud d’empadronament de ___________________, 

sense domicili fix al municipi de Vilanova i la Geltrú. 
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II.- Atès que el dret a ser inscrit en el padró, podríem considerar-lo com un “metadret”, 

al gaudi d’un altre conjunt de drets (article 18 de la LBRL) o bé la seva vulneració pot 

suposar la vulneració d’altres drets associats, fins i tot constitucionals i sotmesos a la 

protecció del recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional. 

 

Per tant, l’obligació jurídica de l’Administració municipal d’empadronar al sol·licitant es 

connecta des d’aquesta perspectiva fonamental i universal de garantir drets amb el 

mandat constitucional i estatutari de remoure els obstacles per a la igualtat real i 

efectiva de les persones i la necessària interpretació de la normativa del padró de 

conformitat amb el mateix (art. 163 de la CE; 5.1 i 5.3 de la LOPJ). 

 

La inscripció en el padró municipal ha d’ésser independent de les controvèrsies jurídic-

privades de tot tipus en relació a la titularitat del bé immoble. L’Ajuntament no té 

competències en aquest àmbit, ni pot entrar a valorar si una persona es troba en 

situació de precari o usurpant un immoble, si disposa o no de títol de propietat o 

contracte d’arrendament o qualsevol altre document vàlid (factures de 

subministraments aigua, llum gas) que acrediti que una determinada persona resideix 

en un habitatge o lloc concret. Únicament ha de tenir per objecte deixar constància 

d’un fet, pel qual, en principi, no ha de resultar distorsionat ni pels drets que puguin o 

no correspondre per residir en aquell domicili, ni pels drets que puguin derivar-se de 

l’expedició d’una certificació acreditativa d’aquest fet, d’acord amb les instruccions 

tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal. 

 

La persona que sol·licita l’empadronament, té un dret subjectiu a ser inscrit, sempre 

i quan compleixi amb els requisits legals. 

 

 

III.- Atès que segons les instruccions tècniques dictades als ajuntaments en la 

Resolució de 30 de gener de 2015, sobre actualització del Padró Municipal d’habitants, 

l’ajuntament pot efectuar les comprovacions addicionals oportunes per a provar la 

veracitat de les dades consignades en la petició d’alta; s’ha sol·licitat a la Policia Local, 

informe acreditatiu de les persones que resideixen al  Carrer _______________, 
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número ____, pis __, porta__ de Vilanova i la Geltrú. 

  

Fonaments de dret 

 

I.- Vist el que estableix, tant l’article 15 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del 

Regim Local, en la nova redacció donada per la Llei 4/1996, de 10 de gener, com 

l’article 54 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals 

aprovat pel Real Decreto 1690/1986, de 11 de juliol, en la nova redacció donada pel 

Real Decreto 2612/1996, de 20 de desembre, Toda persona que viva en España está 

obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente.Quien 

viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más 

tiempo al año. 

 

Atesa la Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local, en relació amb el padró municipal. 

 

Per tant, l’Ajuntament es troba obligat a inscriure totes les persones que viuen en el 

seu municipi, sempre i quan aquestes compleixin amb els requisits legals. Ometre 

aquesta obligació es tradueix en un impediment dels veïns i veïnes del municipi 

d’assumir les seves obligacions i drets respecte l’administració local. Encara més greu, 

els obstaculitza l’accés a drets universals fonamentals, com la salut i l’educació, i els 

exposa a situacions d’alta vulneralitat.  

 

II.- Atès que tota persona que resideix a l’Estat Espanyol, es troba obligada a 

inscriure’s en el padró del municipi en el qual resideixi habitualment, tal i com estableix 

l’article 54 del Real Decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

de Població i Demarcació Territorial de las Entitats locals, modificat pel Real Decret 

2612/1996, de 20 de desembre. 

 

III.- Atès la Resolució de 4 de juliol de 1997, conjunta de la Presidenta de l’Institut 

Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Territorial per la que es 

dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre actualització de Padró Municipal, 
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on en l’apartat 3 estableix en part el següent: 

 

“El Padrón es el registro administrativo que pretende reflejar el domicilio donde residen 

las personas que viven en España. Su objetivo es, por tanto, dejar constancia de un 

hecho, por lo que, en principio, no debe resultar distorsionado ni por los derechos que 

puedan o no corresponder al vecino para residir en ese domicilio, ni por los derechos 

que podrían derivarse de la expedición de una certificación acreditativa de aquel 

hecho.  

 

En consonancia con este objetivo, la norma fundamental que debe presidir la 

actuación municipal de gestión del Padrón es la contenida en el artículo 17.2 de la Ley 

de Bases de Régimen Local: “realizarán las actuaciones y operaciones necesarias 

para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en éstos 

concuerden con la realidad”.  

 

En consecuencia, tan pronto como el gestor municipal adquiera la convicción de que 

los datos que constan en la inscripción padronal se ajustan a la realidad, deja de estar 

facultado para pedir al vecino ulteriores justificantes que acrediten aquel hecho.  

 

Y, en concreto, la posibilidad de que el Ayuntamiento solicite del vecino “el título que 

legitime la ocupación de la vivienda” (art. 59.2 del Reglamento) no atribuye a las 

Administraciones Locales ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, 

de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico- privada, sino que 

tiene por única finalidad servir de elemento de prueba para acreditar que, 

efectivamente, el vecino habita en el domicilio que ha indicado.  

 

Por ello, este título puede ser una escritura de propiedad o un contrato de 

arrendamiento, pero también un contrato de suministro de un servicio de la vivienda 

(agua, gas, electricidad, teléfono, etc.), o, incluso, no existir en absoluto (caso de la 

ocupación sin título de una propiedad ajena, sea pública o privada). En este último 

supuesto el gestor municipal debería comprobar por otros medios (informe de Policía 

local, inspección del propio servicio, etc.) que realmente el vecino habita en ese 
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domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo en el Padrón, con completa independencia de 

que el legítimo propietario ejercite sus derechos ante las autoridades o tribunales 

competentes, que nunca serán los gestores del Padrón.  

 

Por otra parte, al haber comprobado el Ayuntamiento que los propietarios de la 

vivienda no residen en la misma, procedería iniciar un expediente de baja de oficio de 

los mismos, de acuerdo con el artículo 72 del Reglamento de Población y 

Demarcación Territorial de las Entidades Locales.” 

 

Per tant, atès allò que disposa l’article art. 59.2 del Reglament de Població i 

Demarcació Territorial de les Entitats Locals), l’administració local no té cap 

competència per a jutjat qüestions de propietat privada, d’arrendaments urbans o, en 

general i com hem manifestat anteriorment de cap qüestió relacionada amb aspectes 

de naturalesa jurídico privada sinó que ha de tenir per única finalitat servir d’element 

de prova per acreditar que efectivament el sol·licitant habita en el domicili que ha 

indicat. 

 

Aquest títol o document pot ser un títol de propietat o contracte d’arrendament, però 

aquesta administració també pot acceptar altres documents, fetes les comprovacions 

que consideri oportunes (factures de subministraments d’aigua, llum). Així mateix, 

també es poden fer comprovacions per altres medis (informe de policia, social, etc) a fi 

d’acreditar que realment la persona sol·licitant resideix on indica en la seva sol·licitud. 

 

IV.- Atès allò que disposen els articles 39 i 40.3 del el 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.  

 

V.- Atesa la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers 

a Espanya i la seva integració social.  

 

VI.- Atès l’article 40 i 41 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), en relació a la 

pràctica de les notificacions i  la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
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Sector Públic (LRJSP), en relació als articles 56 a 58 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 

de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya 

(LRJPAPC). 

 

VII.- Atès que segons les instruccions tècniques dictades als ajuntaments en la 

Resolució de 30 de gener de 2015, sobre actualització del Padró Municipal d’habitants, 

l’ajuntament pot efectuar les comprovacions addicionals oportunes per a provar la 

veracitat de les dades consignades en la petició d’alta; s’ha sol·licitat a la Policia Local, 

informe acreditatiu de les persones que resideixen al Carrer _______________, 

número ____, pis __, porta__. Informe de data __ de ________ de 20__ on consta que 

al Carrer _______________, número ____, pis __, porta__  resideix 

____________________. 

 

VIII.- Atès el protocol  d’empadronament en habitatges sense documentació 

acreditativa del domicili de residència, aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern 

local en sessió de.... 

 

Per tot això,  RESOLC: 

 

PRIMER. Estimar la  d’inscripció en el Padró d’habitants de _____________________ 

al Carrer _____________, número _____, porta___, pis_____ d’aquest municipi.. 

 

SEGON. Notificar aquesta resolució al sol·licitant. Informar que, si transcorregut el 

termini d’un mes no s’ha personat a realitzar el tràmit, se’l tindrà per desistit, acordant 

l’arxiu automàtic de la seva sol·licitud. 

 

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.”            

 

Document 3: 
 
 

DECRET DE L’ALCALDESSA  
 

 
Relació de fets 
 
I.- Atès que en data __ de ______ de 20__ es va presentar per Registre d’Entrada de 

l’Ajuntament de Vilanova sol·licitud d’empadronament de ___________________, 

sense domicili fix al municipi de Vilanova i la Geltrú. 

 

II.- Atès que el dret a ser inscrit en el padró, podríem considerar-lo com un “metadret”, 

al gaudi d’un altre conjunt de drets (article 18 de la LBRL) o bé la seva vulneració pot 

suposar la vulneració d’altres drets associats, fins i tot constitucionals i sotmesos a la 

protecció del recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional. 

 

Per tant, l’obligació jurídica de l’Administració municipal d’empadronar al sol·licitant es 

connecta des d’aquesta perspectiva fonamental i universal de garantir drets amb el 

mandat constitucional i estatutari de remoure els obstacles per a la igualtat real i 

efectiva de les persones i la necessària interpretació de la normativa del padró de 

conformitat amb el mateix (art. 163 de la CE; 5.1 i 5.3 de la LOPJ). 

 

La inscripció en el padró municipal ha d’ésser independent de les controvèrsies jurídic-

privades de tot tipus en relació a la titularitat del bé immoble. L’Ajuntament no té 
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competències en aquest àmbit, ni pot entrar a valorar si una persona es troba en 

situació de precari o usurpant un immoble, si disposa o no de títol de propietat o 

contracte d’arrendament o qualsevol altre document vàlid (factures de 

subministraments aigua, llum gas) que acrediti que una determinada persona resideix 

en un habitatge o lloc concret. Únicament ha de tenir per objecte deixar constància 

d’un fet, pel qual, en principi, no ha de resultar distorsionat ni pels drets que puguin o 

no correspondre per residir en aquell domicili, ni pels drets que puguin derivar-se de 

l’expedició d’una certificació acreditativa d’aquest fet, d’acord amb les instruccions 

tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal. 

 

La persona que sol·licita l’empadronament, té un dret subjectiu a ser inscrit, sempre 

i quan compleixi amb els requisits legals. 

 

 

III.- Atès que segons les instruccions tècniques dictades als ajuntaments en la 

Resolució de 30 de gener de 2015, sobre actualització del Padró Municipal d’habitants, 

l’ajuntament pot efectuar les comprovacions addicionals oportunes per a provar la 

veracitat de les dades consignades en la petició d’alta; s’ha sol·licitat al Servei d’Acció 

Social, informe social de persones no empadronades que acrediti la necessitat de 

procedir en els gestions administratives pertinents per a la resolució del seu 

empadronament a Vilanova i la Geltrú. 

  

Fonaments de dret 

 

I.- Vist el que estableix, tant l’article 15 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del 

Regim Local, en la nova redacció donada per la Llei 4/1996, de 10 de gener, com 

l’article 54 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals 

aprovat pel Real Decreto 1690/1986, de 11 de juliol, en la nova redacció donada pel 

Real Decreto 2612/1996, de 20 de desembre, Toda persona que viva en España está 

obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente.Quien 

viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más 

tiempo al año. 
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Atesa la Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local, en relació amb el padró municipal. 

 

Per tant, l’Ajuntament es troba obligat a inscriure totes les persones que viuen en el 

seu municipi, sempre i quan aquestes compleixin amb els requisits legals. Ometre 

aquesta obligació es tradueix en un impediment dels veïns i veïnes del municipi 

d’assumir les seves obligacions i drets respecte l’administració local. Encara més greu, 

els obstaculitza l’accés a drets universals fonamentals, com la salut i l’educació, i els 

exposa a situacions d’alta vulnerabilitat.  

 

II.- Atès que tota persona que resideix a l’Estat Espanyol, es troba obligada a 

inscriure’s en el padró del municipi en el qual resideixi habitualment, tal i com estableix 

l’article 54 del Real Decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

de Població i Demarcació Territorial de las Entitats locals, modificat pel Real Decret 

2612/1996, de 20 de desembre. 

 

III.- Atès la Resolució de 4 de juliol de 1997, conjunta de la Presidenta de l’Institut 

Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Territorial per la que es 

dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre actualització de Padró Municipal, 

on en l’apartat 3 estableix en part el següent: 

 

“El Padrón es el registro administrativo que pretende reflejar el domicilio donde residen 

las personas que viven en España. Su objetivo es, por tanto, dejar constancia de un 

hecho, por lo que, en principio, no debe resultar distorsionado ni por los derechos que 

puedan o no corresponder al vecino para residir en ese domicilio, ni por los derechos 

que podrían derivarse de la expedición de una certificación acreditativa de aquel 

hecho.  

 

En consonancia con este objetivo, la norma fundamental que debe presidir la 

actuación municipal de gestión del Padrón es la contenida en el artículo 17.2 de la Ley 

de Bases de Régimen Local: “realizarán las actuaciones y operaciones necesarias 
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para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en éstos 

concuerden con la realidad”.  

 

En consecuencia, tan pronto como el gestor municipal adquiera la convicción de que 

los datos que constan en la inscripción padronal se ajustan a la realidad, deja de estar 

facultado para pedir al vecino ulteriores justificantes que acrediten aquel hecho.  

 

Y, en concreto, la posibilidad de que el Ayuntamiento solicite del vecino “el título que 

legitime la ocupación de la vivienda” (art. 59.2 del Reglamento) no atribuye a las 

Administraciones Locales ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, 

de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico- privada, sino que 

tiene por única finalidad servir de elemento de prueba para acreditar que, 

efectivamente, el vecino habita en el domicilio que ha indicado.  

 

Por ello, este título puede ser una escritura de propiedad o un contrato de 

arrendamiento, pero también un contrato de suministro de un servicio de la vivienda 

(agua, gas, electricidad, teléfono, etc.), o, incluso, no existir en absoluto (caso de la 

ocupación sin título de una propiedad ajena, sea pública o privada). En este último 

supuesto el gestor municipal debería comprobar por otros medios (informe de Policía 

local, inspección del propio servicio, etc.) que realmente el vecino habita en ese 

domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo en el Padrón, con completa independencia de 

que el legítimo propietario ejercite sus derechos ante las autoridades o tribunales 

competentes, que nunca serán los gestores del Padrón.  

 

Por otra parte, al haber comprobado el Ayuntamiento que los propietarios de la 

vivienda no residen en la misma, procedería iniciar un expediente de baja de oficio de 

los mismos, de acuerdo con el artículo 72 del Reglamento de Población y 

Demarcación Territorial de las Entidades Locales.” 

 

IV.- Atès allò que disposen els articles 39 i 40.3 del el 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.  

 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153673501437070 
 
 
 
 
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 

 

V.- Atesa la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers 

a Espanya i la seva integració social.  

 

VI.- Atès l’article 40 i 41 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), en relació a la 

pràctica de les notificacions i  la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic (LRJSP), en relació als articles 56 a 58 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 

de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya 

(LRJPAPC). 

 

VII.- Atesa la resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaría, mitjançant la qual 

es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència del Instituto 

Nacional de Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb 

les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als 

Ajuntaments sobre gestió del padró municipal, en el seu apartat (3.3), on es regulen 

els casos especials d’empadronament, estableix i citem textualment: 

 

“...3.3 empadronamiento de personas sin domicilio. 

 

Como se ha indicado anteriormente, el Padrón debe reflejar el domicilio donde 

realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción 

padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre 

la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-

sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las 

infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) 

pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón. 

 

Las situaciones más extremas pueden plantear la duda sobre la procedencia o no de 

su constancia en el Padrón municipal. El criterio que debe presidir esta decisión viene 

determinado por la posibilidad o imposibilidad de dirigir al empadronado una 

comunicación al domicilio que figure en su inscripción. En el caso de que sea 

razonable esperar que esa comunicación llegue a conocimiento del destinatario, se le 
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debe empadronar en esa dirección. 

 

La correcta aplicación de este criterio determina, por un lado, que se deba aceptar 

como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos, y, por otro, 

que pueda y deba recurrirse a un «domicilio ficticio» en los supuestos en que una 

persona que carece de techo reside habitualmente en el municipio y sea conocida de 

los Servicios Sociales correspondientes. 

 

Las condiciones que deberían cumplirse para este tipo de empadronamiento son las 

siguientes: 

 

– Que los Servicios Sociales estén integrados en la estructura orgánica de alguna 

Administración Pública o bajo su coordinación y supervisión. 

– Que los responsables de estos Servicios informen sobre la habitualidad de la 

residencia en el municipio del vecino que se pretende empadronar. 

– Que los Servicios Sociales indiquen la dirección que debe figurar en la inscripción 

padronal y se comprometan a intentar la práctica de la notificación cuando se reciba 

en esa dirección una comunicación procedente de alguna Administración Pública. 

 

En estas condiciones, la dirección del empadronamiento será la que señalen los 

Servicios Sociales: la dirección del propio Servicio, la del Albergue municipal, la del 

punto geográfico concreto donde ese vecino suela pernoctar, etc. 

 

Evidentemente, para practicar este tipo de inscripción no es necesario garantizar que 

la notificación llegará a su destinatario, sino simplemente que es razonable esperar 

que en un plazo prudencial se le podrá hacer llegar...” 

 

VIII.- Atès que segons les instruccions tècniques dictades als ajuntaments en la 

Resolució de 30 de gener de 2015, sobre actualització del Padró Municipal d’habitants, 

l’ajuntament pot efectuar les comprovacions addicionals oportunes per a provar la 

veracitat de les dades consignades en la petició d’alta; s’ha sol·licitat al Servei d’Acció 

Social, informe social de persones no empadronades que acrediti la necessitat de 
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procedir en els gestions administratives pertinents per a la resolució del seu 

empadronament  al Carrer _______________, número ____, pis __, porta__. Informe 

de data __ de ________ de 20__ on consta que al Carrer _______________, número 

____, pis __, porta__  resideix ____________________. 

 

IX.- Atès el protocol  d’empadronament en habitatges sense documentació acreditativa 

del domicili de residència, aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern local en 

sessió de.... 

 

 

Per tot això,  RESOLC: 

 

PRIMER. Estimar la  d’inscripció en el Padró d’habitants de _____________________ 

al Carrer _____________, número _____, porta___, pis_____ d’aquest municipi.. 

 

SEGON. Notificar aquesta resolució al sol·licitant. Informar que, si transcorregut el 

termini d’un mes no s’ha personat a realitzar el tràmit, se’l tindrà per desistit, acordant 

l’arxiu automàtic de la seva sol·licitud. 

 

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.  
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També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”     
 
 

Document 4: 
 
 

DECRET DE L’ALCALDESSA  
 

 
Relació de fets 
 
I.- Atès que en data __ de ______ de 20__ es va presentar per Registre d’Entrada de 

l’Ajuntament de Vilanova sol·licitud d’empadronament de ___________________, al 

domicili situat al Carrer ______________, número ____, pis __, porta__, del municipi 

de Vilanova i la Geltrú. 

 

II.- Atès que el dret a ser inscrit en el padró, podríem considerar-lo com un “metadret”, 

al gaudi d’un altre conjunt de drets (article 18 de la LBRL) o bé la seva vulneració pot 

suposar la vulneració d’altres drets associats, fins i tot constitucionals i sotmesos a la 

protecció del recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional. 

 

Per tant, l’obligació jurídica de l’Administració municipal d’empadronar al sol·licitant es 

connecta des d’aquesta perspectiva fonamental i universal de garantir drets amb el 

mandat constitucional i estatutari de remoure els obstacles per a la igualtat real i 

efectiva de les persones i la necessària interpretació de la normativa del padró de 

conformitat amb el mateix (art. 163 de la CE; 5.1 i 5.3 de la LOPJ). 

 

La inscripció en el padró municipal ha d’ésser independent de les controversies 

jurídico-privades de tot tipus en relació a la titularitat del bé immoble. L’Ajuntament no 

té competències en aquest àmbit, ni pot entrar a valorar si una persona es troba en 

situació de precari o usurpant un immoble, si disposa o no de títol de propietat o 

contracte d’arrendament o qualsevol altre document vàlid (factures de 

subministraments aigua, llum gas), que acrediti que una determinada persona resideix 

en un habitatge o lloc concret. Únicament ha de tenir per objecte deixar constància 

d’un fet, pel qual, en principi, no ha de resultar distorsionat ni pels drets que puguin o 
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no correspondre per residir en aquell domicili, ni pels drets que puguin derivar-se de 

l’expedició d’una certificació acreditativa d’aquest fet, d’acord amb les instruccions 

tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal. 

 

La persona que sol·licita l’empadronament, té un dret subjectiu a ser inscrit, sempre 

i quan compleixi amb els requisits legals. 

 

III.- Atès que segons les instruccions tècniques dictades als ajuntaments en la 

Resolució de 30 de gener de 2015, sobre actualització del Padró Municipal d’habitants, 

l’ajuntament pot efectuar les comprovacions addicionals oportunes per a provar la 

veracitat de les dades consignades en la petició d’alta; s’ha sol·licitat a la Policia Local, 

informe acreditatiu de les persones que resideixen al  Carrer _______________, 

número ____, pis __, porta__ de Vilanova i la Geltrú. 

  

Fonaments de dret 

 

I.- Vist el que estableix, tant l’article 15 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del 

Regim Local, en la nova redacció donada per la Llei 4/1996, de 10 de gener, com 

l’article 54 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals 

aprovat pel Real Decreto 1690/1986, de 11 de juliol, en la nova redacció donada pel 

Real Decreto 2612/1996, de 20 de desembre, Toda persona que viva en España está 

obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente.Quien 

viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más 

tiempo al año. 

 

II.- Atesa la Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb el padró municipal. 

 

Per tant, l’Ajuntament es troba obligat a inscriure totes les persones que viuen en el 

seu municipi, sempre i quan aquestes compleixin amb els requisits legals. Ometre 

aquesta obligació es tradueix en un impediment dels veïns i veïnes del municipi 

d’assumir les seves obligacions i drets respecte l’administració local. Encara més greu, 
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els obstaculitza l’accés a drets universals fonamentals, com la salut i l’educació, i els 

exposa a situacions d’alta vulnerabilitat. 

 

III.- Atès que tota persona que resideix a l’Estat Espanyol, es troba obligada a 

inscriure’s en el padró del municipi en el qual resideixi habitualment, tal i com estableix 

l’article 54 del Real Decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

de Població i Demarcació Territorial de las Entitats locals, modificat pel Real Decret 

2612/1996, de 20 de desembre. 

 

IV.- Atès la Resolució de 4 de juliol de 1997, conjunta de la Presidenta de l’Institut 

Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Territorial per la que es 

dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre actualització de Padró Municipal, 

on en l’apartat 3 estableix en part el següent: 

 

“El Padrón es el registro administrativo que pretende reflejar el domicilio donde residen 

las personas que viven en España. Su objetivo es, por tanto, dejar constancia de un 

hecho, por lo que, en principio, no debe resultar distorsionado ni por los derechos que 

puedan o no corresponder al vecino para residir en ese domicilio, ni por los derechos 

que podrían derivarse de la expedición de una certificación acreditativa de aquel 

hecho.  

 

En consonancia con este objetivo, la norma fundamental que debe presidir la 

actuación municipal de gestión del Padrón es la contenida en el artículo 17.2 de la Ley 

de Bases de Régimen Local: “realizarán las actuaciones y operaciones necesarias 

para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en éstos 

concuerden con la realidad”.  

 

En consecuencia, tan pronto como el gestor municipal adquiera la convicción de que 

los datos que constan en la inscripción padronal se ajustan a la realidad, deja de estar 

facultado para pedir al vecino ulteriores justificantes que acrediten aquel hecho.  

 

Y, en concreto, la posibilidad de que el Ayuntamiento solicite del vecino “el título que 
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legitime la ocupación de la vivienda” (art. 59.2 del Reglamento) no atribuye a las 

Administraciones Locales ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, 

de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico- privada, sino que 

tiene por única finalidad servir de elemento de prueba para acreditar que, 

efectivamente, el vecino habita en el domicilio que ha indicado.  

 

Por ello, este título puede ser una escritura de propiedad o un contrato de 

arrendamiento, pero también un contrato de suministro de un servicio de la vivienda 

(agua, gas, electricidad, teléfono, etc.), o, incluso, no existir en absoluto (caso de la 

ocupación sin título de una propiedad ajena, sea pública o privada). En este último 

supuesto el gestor municipal debería comprobar por otros medios (informe de Policía 

local, inspección del propio servicio, etc.) que realmente el vecino habita en ese 

domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo en el Padrón, con completa independencia de 

que el legítimo propietario ejercite sus derechos ante las autoridades o tribunales 

competentes, que nunca serán los gestores del Padrón.  

 

Por otra parte, al haber comprobado el Ayuntamiento que los propietarios de la 

vivienda no residen en la misma, procedería iniciar un expediente de baja de oficio de 

los mismos, de acuerdo con el artículo 72 del Reglamento de Población y 

Demarcación Territorial de las Entidades Locales.” 

 

Per tant, atès allò que disposa l’article art. 59.2 del Reglament de Població i 

Demarcació Territorial de les Entitats Locals), l’administració local no té cap 

competència per a jutjat qüestions de propietat privada, d’arrendaments urbans o, en 

general i com hem manifestat anteriorment de cap qüestió relacionada amb aspectes 

de naturalesa jurídico privada sinó que ha de tenir per única finalitat servir d’element 

de prova per acreditar que efectivament el sol·licitant habita en el domicili que ha 

indicat. 

 

Aquest títol o document pot ser un títol de propietat o contracte d’arrendament, però 

aquesta administració també pot acceptar altres documents, fetes les comprovacions 

que consideri oportunes (factures de subministraments d’aigua, llum). Així mateix, 
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també es poden fer comprovacions per altres medis (informe de policia, social, etc) a fi 

d’acreditar que realment la persona sol·licitant resideix on indica en la seva sol·licitud. 

 

V.- Atès allò que disposen els articles 39 i 40.3 del el 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.  

 

VI.- Atesa la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers 

a Espanya i la seva integració social.  

 

VII.- Atès l’article 40 i 41 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), en relació a la 

pràctica de les notificacions i  la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic (LRJSP), en relació als articles 56 a 58 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 

de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya 

(LRJPAPC). 

 

VIII.- Atès que segons les instruccions tècniques dictades als ajuntaments en la 

Resolució de 30 de gener de 2015, sobre actualització del Padró Municipal d’habitants, 

l’ajuntament pot efectuar les comprovacions addicionals oportunes per a provar la 

veracitat de les dades consignades en la petició d’alta; s’ha sol·licitat a la Policia Local, 

informe acreditatiu de les persones que resideixen al Carrer _______________, 

número ____, pis __, porta__. Informe de data __ de ________ de 20__ on consta que 

al Carrer _______________, número ____, pis __, porta__ no resideix 

____________________. 

 

IX.- Atès el protocol  d’empadronament en habitatges sense documentació acreditativa 

del domicili de residència, aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern local en 

sessió de.... 

 

Per tot això,  RESOLC: 

 

PRIMER. Desestimar la petició d’inscripció en el Padró d’habitants de 
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_____________________. 

 

SEGON. Notificar aquesta resolució al Sol·licitant. 

 

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.”            

        
 

Document 5: 
 
      

DECRET DE L’ALCALDESSA  
 

 
Relació de fets 
 
I.- Atès que en data __ de ______ de 20__ es va presentar per Registre d’Entrada de 

l’Ajuntament de Vilanova sol·licitud d’empadronament de ___________________, al 

domicili situat al Carrer ______________, número ____, pis __, porta__, del municipi 

de Vilanova i la Geltrú. 

 

II.- Atès que el dret a ser inscrit en el padró, podríem considerar-lo com un “metadret”, 

al gaudi d’un altre conjunt de drets (article 18 de la LBRL) o bé la seva vulneració pot 
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suposar la vulneració d’altres drets associats, fins i tot constitucionals i sotmesos a la 

protecció del recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional. 

 

Per tant, l’obligació jurídica de l’Administració municipal d’empadronar al sol·licitant es 

connecta des d’aquesta perspectiva fonamental i universal de garantir drets amb el 

mandat constitucional i estatutari de remoure els obstacles per a la igualtat real i 

efectiva de les persones i la necessària interpretació de la normativa del padró de 

conformitat amb el mateix (art. 163 de la CE; 5.1 i 5.3 de la LOPJ). 

 

La inscripció en el padró municipal ha d’ésser independent de les controvèrsies jurídic-

privades de tot tipus en relació a la titularitat del bé immoble. L’Ajuntament no té 

competències en aquest àmbit, ni pot entrar a valorar si una persona es troba en 

situació de precari o usurpant un immoble, si disposa o no de títol de propietat o 

contracte d’arrendament o qualsevol altre document vàlid (factures de 

subministraments aigua, llum gas) que acrediti que una determinada persona resideix 

en un habitatge o lloc concret. Únicament ha de tenir per objecte deixar constància 

d’un fet, pel qual, en principi, no ha de resultar distorsionat ni pels drets que puguin o 

no correspondre per residir en aquell domicili, ni pels drets que puguin derivar-se de 

l’expedició d’una certificació acreditativa d’aquest fet, d’acord amb les instruccions 

tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal. 

 

La persona que sol·licita l’empadronament, té un dret subjectiu a ser inscrit, sempre 

i quan compleixi amb els requisits legals. 

III.- Atès que segons les instruccions tècniques dictades als ajuntaments en la 

Resolució de 30 de gener de 2015, sobre actualització del Padró Municipal d’habitants, 

l’ajuntament pot efectuar les comprovacions addicionals oportunes per a provar la 

veracitat de les dades consignades en la petició d’alta; s’ha sol·licitat al Servei d’Acció 

Social, informe social de persones no empadronades que acrediti la necessitat de 

procedir en els gestions administratives pertinents per a la resolució del seu 

empadronament a Vilanova i la Geltrú. 

 

Fonaments de dret 
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I.- Vist el que estableix, tant l’article 15 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del 

Regim Local, en la nova redacció donada per la Llei 4/1996, de 10 de gener, com 

l’article 54 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals 

aprovat pel Real Decreto 1690/1986, de 11 de juliol, en la nova redacció donada pel 

Real Decreto 2612/1996, de 20 de desembre, Toda persona que viva en España está 

obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente.Quien 

viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más 

tiempo al año. 

 

Atesa la Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local, en relació amb el padró municipal. 

 

Per tant, l’Ajuntament es troba obligat a inscriure totes les persones que viuen en el 

seu municipi, sempre i quan aquestes compleixin amb els requisits legals. Ometre 

aquesta obligació es tradueix en un impediment dels veïns i veïnes del municipi 

d’assumir les seves obligacions i drets respecte l’administració local. Encara més greu, 

els obstaculitza l’accés a drets universals fonamentals, com la salut i l’educació, i els 

exposa a situacions d’alta vulnerabilitat.  

 

II.- Atès que tota persona que resideix a l’Estat Espanyol, es troba obligada a 

inscriure’s en el padró del municipi en el qual resideixi habitualment, tal i com estableix 

l’article 54 del Real Decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

de Població i Demarcació Territorial de las Entitats locals, modificat pel Real Decret 

2612/1996, de 20 de desembre. 

 

III.- Atès la Resolució de 4 de juliol de 1997, conjunta de la Presidenta de l’Institut 

Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Territorial per la que es 

dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre actualització de Padró Municipal, 

on en l’apartat 3 estableix en part el següent: 

 

“El Padrón es el registro administrativo que pretende reflejar el domicilio donde residen 
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las personas que viven en España. Su objetivo es, por tanto, dejar constancia de un 

hecho, por lo que, en principio, no debe resultar distorsionado ni por los derechos que 

puedan o no corresponder al vecino para residir en ese domicilio, ni por los derechos 

que podrían derivarse de la expedición de una certificación acreditativa de aquel 

hecho.  

 

En consonancia con este objetivo, la norma fundamental que debe presidir la 

actuación municipal de gestión del Padrón es la contenida en el artículo 17.2 de la Ley 

de Bases de Régimen Local: “realizarán las actuaciones y operaciones necesarias 

para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en éstos 

concuerden con la realidad”.  

 

En consecuencia, tan pronto como el gestor municipal adquiera la convicción de que 

los datos que constan en la inscripción padronal se ajustan a la realidad, deja de estar 

facultado para pedir al vecino ulteriores justificantes que acrediten aquel hecho.  

 

Y, en concreto, la posibilidad de que el Ayuntamiento solicite del vecino “el título que 

legitime la ocupación de la vivienda” (art. 59.2 del Reglamento) no atribuye a las 

Administraciones Locales ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, 

de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico- privada, sino que 

tiene por única finalidad servir de elemento de prueba para acreditar que, 

efectivamente, el vecino habita en el domicilio que ha indicado.  

 

Por ello, este título puede ser una escritura de propiedad o un contrato de 

arrendamiento, pero también un contrato de suministro de un servicio de la vivienda 

(agua, gas, electricidad, teléfono, etc.), o, incluso, no existir en absoluto (caso de la 

ocupación sin título de una propiedad ajena, sea pública o privada). En este último 

supuesto el gestor municipal debería comprobar por otros medios (informe de Policía 

local, inspección del propio servicio, etc.) que realmente el vecino habita en ese 

domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo en el Padrón, con completa independencia de 

que el legítimo propietario ejercite sus derechos ante las autoridades o tribunales 

competentes, que nunca serán los gestores del Padrón.  
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Por otra parte, al haber comprobado el Ayuntamiento que los propietarios de la 

vivienda no residen en la misma, procedería iniciar un expediente de baja de oficio de 

los mismos, de acuerdo con el artículo 72 del Reglamento de Población y 

Demarcación Territorial de las Entidades Locales.” 

 

IV.- Atès allò que disposen els articles 39 i 40.3 del el 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.  

 

V.- Atesa la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers 

a Espanya i la seva integració social.  

 

VI.- Atès l’article 40 i 41 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), en relació a la 

pràctica de les notificacions i  la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic (LRJSP), en relació als articles 56 a 58 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 

de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya 

(LRJPAPC). 

 

VII.- Atesa la resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaría, mitjançant la qual 

es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència del Instituto 

Nacional de Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb 

les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als 

Ajuntaments sobre gestió del padró municipal, en el seu apartat (3.3), on es regulen 

els casos especials d’empadronament, estableix i citem textualment: 

 

“...3.3 empadronamiento de personas sin domicilio. 

 

Como se ha indicado anteriormente, el Padrón debe reflejar el domicilio donde 

realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción 

padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre 

la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-
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sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las 

infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) 

pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón. 

 

Las situaciones más extremas pueden plantear la duda sobre la procedencia o no de 

su constancia en el Padrón municipal. El criterio que debe presidir esta decisión viene 

determinado por la posibilidad o imposibilidad de dirigir al empadronado una 

comunicación al domicilio que figure en su inscripción. En el caso de que sea 

razonable esperar que esa comunicación llegue a conocimiento del destinatario, se le 

debe empadronar en esa dirección. 

 

La correcta aplicación de este criterio determina, por un lado, que se deba aceptar 

como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos, y, por otro, 

que pueda y deba recurrirse a un «domicilio ficticio» en los supuestos en que una 

persona que carece de techo reside habitualmente en el municipio y sea conocida de 

los Servicios Sociales correspondientes. 

 

Las condiciones que deberían cumplirse para este tipo de empadronamiento son las 

siguientes: 

 

– Que los Servicios Sociales estén integrados en la estructura orgánica de alguna 

Administración Pública o bajo su coordinación y supervisión. 

– Que los responsables de estos Servicios informen sobre la habitualidad de la 

residencia en el municipio del vecino que se pretende empadronar. 

– Que los Servicios Sociales indiquen la dirección que debe figurar en la inscripción 

padronal y se comprometan a intentar la práctica de la notificación cuando se reciba 

en esa dirección una comunicación procedente de alguna Administración Pública. 

 

En estas condiciones, la dirección del empadronamiento será la que señalen los 

Servicios Sociales: la dirección del propio Servicio, la del Albergue municipal, la del 

punto geográfico concreto donde ese vecino suela pernoctar, etc. 
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Evidentemente, para practicar este tipo de inscripción no es necesario garantizar que 

la notificación llegará a su destinatario, sino simplemente que es razonable esperar 

que en un plazo prudencial se le podrá hacer llegar...” 

 

 

VIII.- Atès que segons les instruccions tècniques dictades als ajuntaments en la 

Resolució de 30 de gener de 2015, sobre actualització del Padró Municipal d’habitants, 

l’ajuntament pot efectuar les comprovacions addicionals oportunes per a provar la 

veracitat de les dades consignades en la petició d’alta; s’ha sol·licitat al Servei d’Acció 

Social, informe social de persones no empadronades que acrediti la necessitat de 

procedir en els gestions administratives pertinents per a la resolució del seu 

empadronament  al Carrer _______________, número ____, pis __, porta__. Informe 

de data __ de ________ de 20__ on consta que al Carrer _______________, número 

____, pis __, porta__ no resideix ____________________. 

 

IX.- Atès el protocol  d’empadronament en habitatges sense documentació acreditativa 

del domicili de residència, aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern local en 

sessió de.... 

 

Per tot això,  RESOLC: 

 

PRIMER. Desestimar la petició d’inscripció en el Padró d’habitants de _____________________. 

 

SEGON. Notificar aquesta resolució al Sol·licitant. 

 

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

 
  
   
6. Intervenció.  
Número: 39/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
  
 
.La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
 ACORD:  
 
 
 
 
PRIMER: Aprovar la relació de factures número F/2020/12.  
Factures inferiors a 10.000€ 
 

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

Tercer Nom 

02 F/2020/1705 26/03/2020 92672          
50006584 

280,78 B62219290 UNION PAPELERA 
MERCHANTING, 
SL. 

02 Total    280,78   

05 F/2020/2281 22/04/2020 2020-04069 39,99 B17580804 GIROCOPI, SL 

05 F/2020/2269 21/04/2020 FV2000820 45,50 B97611164 INSIGNA 
UNIFORMES SL 

05 F/2020/2270 21/04/2020 FV2000821 45,50 B97611164 INSIGNA 
UNIFORMES SL 

05 F/2020/2261 20/04/2020 Emit-208476A 1399 166,38 B65135410 ZENON DIGITAL 
RADIO SL 

05 F/2020/2233 20/04/2020 A-2020/00048666 223,23 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

05 F/2020/2185 20/04/2020 TS20/1096 461,32 J62639430 TRESSAT 
SEGURETAT, 
S.C.P. 

05 F/2020/2188 20/04/2020 F20E-00155 754,98 A80015506 TRADESEGUR,  
S.A. 

05 Total    1.736,90   
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08 F/2020/2310 24/04/2020 Emit- 645 26,62 A08608366 CASA ROSET, 
S.A. 

08 F/2020/2071 14/04/2020 A-2020/00036030 31,12 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

08 F/2020/2314 26/04/2020 999419811904 
0564 
PMR001N0174054 

176,85 A81948077 ENDESA 
ENERGIA, S.A.U. 

08 F/2020/2304 23/04/2020 591 686,64 XXXXXX XXXXXX 

08 F/2020/2313 24/04/2020 42 5.046,82 XXXXXX XXXXXX 

08 Total    5.968,05   

09 F/2020/2183 20/04/2020 46934 6,58 B17944497 SALTOKI REUS, 
SLU 

09 Total    6,58   

10 F/2020/1903 07/04/2020 CI0915995499 3,63 A80907397 VODAFONE 
ESPAÑA, S.A. 

10 F/2020/2221 20/04/2020 A-2020/00048654 7,90 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/2222 20/04/2020 A-2020/00048655 7,90 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/2227 20/04/2020 A-2020/00048660 15,49 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/2113 14/04/2020 A-2020/00042793 26,59 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/2220 20/04/2020 A-2020/00048653 28,96 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/2223 20/04/2020 A-2020/00048656 28,96 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/2244 20/04/2020 A-2020/00048677 28,96 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/2224 20/04/2020 A-2020/00048657 125,35 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/2226 20/04/2020 A-2020/00048659 134,68 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/2228 20/04/2020 A-2020/00048661 156,00 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/2273 21/04/2020 47471 282,98 B17944497 SALTOKI REUS, 
SLU 

10 F/2020/2225 20/04/2020 A-2020/00048658 368,20 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 
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10 F/2020/2194 20/04/2020 A-2020/00048626 465,23 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 Total    1.680,83   

20 F/2020/2174 09/03/2020 00.21.12.965552 9,39 Q2863012G COLEGIO DE 
REGISTRADORES 

20 F/2020/2175 16/04/2020 00.21.12.958777 21,83 Q2863012G COLEGIO DE 
REGISTRADORES 

20 F/2020/2162 15/04/2020 2020-03863 31,93 B17580804 GIROCOPI, SL 

20 Total    63,15   

21 F/2020/2177 17/04/2020 842906781 4.036,56 B82080177 RICOH ESPAÑA, 
SLU 

21 Total    4.036,56   

22 F/2020/2278 22/04/2020 1 1200400053 60,84 B65873937 NOVELEC GARPE, 
S.L. 

22 Total    60,84   

31 F/2020/1910 30/03/2020 020/3693 6,00 B62553078 SUMINISTROS 
LARI, S.L. -  
BIGMAT 

31 F/2020/1896 07/04/2020 CI0915995495 15,97 A80907397 VODAFONE 
ESPAÑA, S.A. 

31 F/2020/1564 17/03/2020 2020-02854 16,11 B17580804 GIROCOPI, SL 

31 F/2020/2156 15/04/2020 2020-03857 16,11 B17580804 GIROCOPI, SL 

31 F/2020/1598 19/03/2020 16640 25,59 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2020/1600 19/03/2020 16642 25,59 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2020/1534 13/03/2020 A-2020/00027731 26,42 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

31 F/2020/2099 14/04/2020 A-2020/00039253 27,22 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

31 F/2020/2215 20/04/2020 A-2020/00048648 27,60 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

31 F/2020/1522 13/03/2020 A-2020/00025100 27,80 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

31 F/2020/1501 13/03/2020 A-2020/00023879 28,21 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

31 F/2020/2213 20/04/2020 A-2020/00048646 28,66 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

31 F/2020/2119 14/04/2020 A-2020/00043951 29,58 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
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GELTRU, S.A.M. 

31 F/2020/2235 20/04/2020 A-2020/00048668 29,78 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

31 F/2020/2251 20/04/2020 A-2020/00048684 31,16 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

31 F/2020/2234 20/04/2020 A-2020/00048667 31,31 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

31 F/2020/1578 17/03/2020 47 652 31,46 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA 
INCENDIOS S.L.U. 

31 F/2020/1524 13/03/2020 A-2020/00025355 35,39 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

31 F/2020/2236 20/04/2020 A-2020/00048669 43,35 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

31 F/2020/1503 13/03/2020 A-2020/00023991 47,47 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

31 F/2020/1523 13/03/2020 A-2020/00025350 48,43 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

31 F/2020/1595 19/03/2020 16637 51,65 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2020/925 17/02/2020 9030299783 58,01 F08226714 ABACUS 
SOCIEDAD 
COOPERACIO 
CATALANA 

31 F/2020/1533 13/03/2020 A-2020/00027730 60,12 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

31 F/2020/2279 22/04/2020 1 1200400054 63,65 B65873937 NOVELEC GARPE, 
S.L. 

31 F/2020/1174 02/03/2020 9030301717 71,70 F08226714 ABACUS 
SOCIEDAD 
COOPERACIO 
CATALANA 

31 F/2020/2250 20/04/2020 A-2020/00048683 74,21 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

31 F/2020/1610 19/03/2020 16652 76,12 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2020/1765 31/03/2020 20SM1807/1000186 81,31 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

31 F/2020/1634 20/03/2020 1130513 112,20 B06304984 ACQUAJET 
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SEMAE, SL 

31 F/2020/1783 01/04/2020 1 1200300287 173,62 B65873937 NOVELEC GARPE, 
S.L. 

31 F/2020/1914 07/04/2020 91015 180,34 J59835553 PINTURES 
GARRAF, S.C.P. 

31 F/2020/1552 13/03/2020 F200009 217,80 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020/1721 29/03/2020 391 217,80 B64244924 CASAL 
ATZAVARA, S.L. 

31 F/2020/2176 16/04/2020 16/2020 242,00 G65948929 RECOMANA,  
ASSOCIACIO PER 
A LA PROMOCIO 
DE LES ARTS 
ESCENIQUES 

31 F/2020/2263 17/04/2020 FA2000287 243,74 B60289451 FUSTES 
VILANOVA, S.L. 

31 F/2020/1517 13/03/2020 A-2020/00024100 271,18 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

31 F/2020/2229 20/04/2020 A-2020/00048662 311,53 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

31 F/2020/1588 18/03/2020 Reb- 1001027421 318,45 B58265240 FERRER OJEDA 
CORREDURIA DE 
SEGUROS, S.L. 

31 F/2020/1852 03/04/2020 010/20 338,80 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020/1805 01/04/2020 USRT2004000026 396,94 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES 
ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

31 F/2020/1655 23/03/2020 1 1200200321 398,72 B65873937 NOVELEC GARPE, 
S.L. 

31 F/2020/1676 25/03/2020 200 298 447,16 B60462637 GRAFIQUES 
FERPALA, S.L. 

31 F/2020/2309 24/04/2020 Emit- 644 480,59 A08608366 CASA ROSET, 
S.A. 

31 F/2020/1677 25/03/2020 15/2020 484,00 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020/1722 29/03/2020 392 496,10 B64244924 CASAL 
ATZAVARA, S.L. 

31 F/2020/1703 25/03/2020 2020/13 529,41 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020/1868 03/04/2020 999419790197 
0648 
00Z006N0005073 

534,28 A81948077 ENDESA 
ENERGIA, S.A.U. 

31 F/2020/1576 17/03/2020 act 4055 653,40 B65758427 ACTURA 12, S.L. 

31 F/2020/1851 03/04/2020 008/20 1.137,40 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020/1471 12/03/2020 283-VNG-20 1.210,00 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020/1710 27/03/2020 23/2020 1.308,82 B66069014 ARC GESTIO 
CULTURAL SL 

31 F/2020/1711 27/03/2020 22/2020 1.308,82 B66069014 ARC GESTIO 
CULTURAL SL 

31 F/2020/1850 03/04/2020 24/2020 1.308,82 B66069014 ARC GESTIO 
CULTURAL SL 

31 F/2020/1475 13/03/2020 6 / 2020 1.573,00 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020/2277 21/04/2020 2020 41 2020 1.694,00 G64816515 ACADEMIA DEL 
CINEMA CATALA 

31 F/2020/1668 13/03/2020 5/2020 1.718,20 XXXXXX XXXXXX 
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31 Total    19.443,10   

32 F/2020/2240 20/04/2020 A-2020/00048673 55,49 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

32 F/2020/2191 20/04/2020 A-2020/00048623 227,46 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

32 F/2020/2266 01/04/2020 09/2020 770,00 XXXXXX XXXXXX 

32 Total    1.052,95   

33 F/2020/2192 20/04/2020 A-2020/00048624 195,79 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

33 F/2020/2190 20/04/2020 A-2020/00048622 351,23 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

33 F/2020/2285 22/04/2020 999347497021 
1553 
PZZ001N0050345 

3.416,99 A81948077 ENDESA 
ENERGIA, S.A.U. 

33 F/2020/2305 24/04/2020 G20-000014 3.858,86 B67440701 GEOBRA 2020, 
S.L. (ANTIC 
OBRES I 
CONSTRUCCIONS 
GARRAF, S.L.) 

33 Total    7.822,87   

35 F/2020/2308 24/04/2020 Emit- 643 8,74 A08608366 CASA ROSET, 
S.A. 

35 F/2020/2252 20/04/2020 A-2020/00048685 35,31 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

35 F/2020/2294 23/04/2020 592 305,19 XXXXXX XXXXXX 

35 F/2020/2288 22/04/2020 2020-0030 715,00 Q0802238F ORGANISME 
MUNICIPAL 
D'ASSISTENCIA 
INTEGRAL 
SOCIAL I 
SANITARIA 

35 F/2020/2286 22/04/2020 2020-0028 4.941,83 Q0802238F ORGANISME 
MUNICIPAL 
D'ASSISTENCIA 
INTEGRAL 
SOCIAL I 
SANITARIA 

35 Total    6.006,07   

42 F/2020/2150 15/04/2020 1 1200200325 45,98 B65873937 NOVELEC GARPE, 
S.L. 

42 Total    45,98   

54 F/2020/2265 15/04/2020 0003/2020 35,33 XXXXXX XXXXXX 

54 F/2020/2264 03/04/2020 3 52,13 XXXXXX XXXXXX 

54 Total    87,46   

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1886 06/04/2020 S 2020/S/353 6,84 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1885 06/04/2020 S 2020/S/352 27,83 U67273987 UTE GIROCOPI 
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S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1876 06/04/2020 S 2020/S/343 28,56 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1884 06/04/2020 S 2020/S/351 134,24 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2152 15/04/2020 PREV-2020 10 1.391,94 G58219874 ATRA 
ASSOCIACIO 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1053 24/02/2020 38/2020 9.366,67 P5800020I CONSELL 
COMARCAL DEL 
GARRAF 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2306 24/04/2020 91/2020 9.366,67 P5800020I CONSELL 
COMARCAL DEL 
GARRAF 

Multiaplicació total    20.322,75   

TOTAL general    68.614,87   

 
 
Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

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

Tercer Nom 

31 F/2020/2144 14/04/2020 20200052 12.100,00 A60942851 TEATRE NACIONAL 
DE CATALUNYA 

31 F/2020/1685 25/03/2020 999419790197 
0633 
00Z006N0004576 

16.878,47 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

31 Total    28.978,47   

35 F/2020/2287 22/04/2020 2020-0029 12.424,20 Q0802238F ORGANISME 
MUNICIPAL 
D'ASSISTENCIA 
INTEGRAL SOCIAL I 
SANITARIA 

35 F/2020/2292 23/04/2020 2020-0031 15.588,07 Q0802238F ORGANISME 
MUNICIPAL 
D'ASSISTENCIA 
INTEGRAL SOCIAL I 
SANITARIA 

35 F/2020/2289 22/04/2020 2020-0032 35.624,04 Q0802238F ORGANISME 
MUNICIPAL 
D'ASSISTENCIA 
INTEGRAL SOCIAL I 
SANITARIA 

35 Total    63.636,31   

Total general    92.614,78   

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

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

Tercer Nom 

       

Total general    0,00   
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Resum total facturació 
 

 Import Recompte 

FACTURES < 10.000€ 68.614,87€ 112 

FACTURES ENTRE 10.001 I 50.000€ 92.614,78€ 5 

FACTURES > 50.001€ 0,00€ 0 

 161.229,65€ 117 

 
 
 
SEGON: Comptabilitzar la relació de factures número F/2020/12. 
 
 
TERCER: Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
 
 
QUART: Peu de recurs 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 

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

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

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord 
amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se 
efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil 
següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps 
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que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això 
s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de 
recurs o impugnació. 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
  
 
 
   
7. Recursos Humans.  
Número: 284/2020/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONURS OPOSICIÓ  D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ (XARXES 
SOCIALS CORPORATIVES)  
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
 ACORD:  
 
 
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases reguladores especifiques del concurs 
oposició, d’una plaça de Tècnic/a de grau Mitjà (Xarxes socials corporatives), 
funcionari/ària de carrera, de l’escala de l’administració especial, sots escala tècnica. 
SEGON.-  Publicar aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB i al 
web municipal. 
 
TERCER.- Viabilitat econòmica: les despeses de sou i seguretat social de la plaça de 
Tècnic/a de grau Mitjà (Xarxes socials Corporatives) estan consignades a les partides 
pressupostàries 04.9202.12002 Oferta Pública Ocupació i 04.9202.160003 Seguretat 
social Oferta Pública,  del Pressupost Municipal vigent. 

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

 
 
 
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE PROVES 
SELECTIVES PER A LA SELECCIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-
OPOSICIÓ LLIURE D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ (Xarxes socials 
corporatives), ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA. 
 
 
1. NORMES GENERALS. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs 

oposició lliure, d’una plaça de TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ de l’escala 
d’administració especial, subescala tècnica mitjana, de personal funcionari de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

1.2 Aquestes places pertanyen al grup de classificació A, subgrup A2, a què es 
refereix l’article 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per la qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

1.3 La convocatòria d’aquesta plaça està vinculada a la provisió del lloc de treball de 
Tècnic/a de grau Mitjà de Publicacions A2-21 (Xarxes socials corporatives), amb 
283 punts. 

1.4 Les retribucions que corresponen als llocs de treball associats a la plaça 
convocada són els corresponents al catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. 

1.5 Les funcions assignades al lloc de treball associat a la plaça convocada són: 

- Gestionar i dinamitzar la comunitat virtual de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú.  

- Dissenyar i planificar l’estratègia de comunicació digital de l’organització. 

- Elaborar i analitzar els indicadors, estadístiques, gràfics i informes sobre 
l’ús i difusió de les xarxes socials gestionades. 

- Revisar i redissenyar els criteris del sistema de difusió d’informació i 
comunicació virtual establerts per tal de millorar-ne la seva efectivitat i 
impacte. 

- Recercar i identificar xarxes socials de nova creació d’interès per a la 
corporació. 

- Monitoritzar les xarxes socials i realitzar una escolta activa, analitzant-ne 
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els comentaris i aplicant les estratègies pertinents. 

- Incentivar la participació i la relació de l’organització amb altres 
organitzacions o usuaris/àries. 

- Atendre i donar resposta a possibles comentaris d’usuaris/àries i seguidors 
a les xarxes socials gestionades d’acord amb les protocols que 
s’estableixin i els criteris corporatius. 

- Gestionar online situacions de crisi. 

- Establir criteris sobre la posada en marxa de nous perfils i comptes 
d’usuaris corporatius. Revisar i ordenar els existents. 

- Vetllar per la integració entre les xarxes socials i la web corporativa. 

- Promoure i bastir una xarxa de relacions amb l’objectiu d’obtenir una visió 
oberta de l’organització i del seu funcionament, facilitant el treball 
transversal i aprofitant els coneixements i experiències d’altres equips, per 
crear sinèrgies conjuntes. 

- D’altres de similars, que li siguin atribuïdes. 

1.6 Fins a la resolució d’aquesta convocatòria no es poden amortitzar, transformar, ni 
modificar substancialment les places convocades, si no és en compliment de les 
normes de procediment administratiu. 

1.7 Les bases generals que regiran aquest procés selectiu seran les aprovades per 
la Junta de Govern Local del dia 19 de febrer de 2008, publicades íntegrament al 
Butlletí oficial de la província de Barcelona. 

1.8 Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de 
caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a 
la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent, i 
especialment, la Llei orgànica de protecció de dades. 

 
 
2. REQUISITS ESPECÍFICS DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA 
 
A més dels requisits generals detallats en les bases generals, els aspirants hauran de 
reunir els requisits següents: 
 

a) Estar en possessió del Títol de grau universitari o titulació equivalent, en el 
moment de la presentació d’instàncies.  

b) Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent 
al nivell de suficiència de català (nivell C1), amb independència de la seva 
nacionalitat. En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 

c) Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran 
d’acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell superior, mitjançant 
els certificats següents: 

 Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària o batxillerat a l’Estat 
espanyol. 

 Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31 
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d’octubre, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les 
proves adreçades a la seva obtenció. 

 Certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers expedit per les escoles 
oficials d’idiomes. 

En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 

d) Justificant pagament dels drets d’examen. Els drets d’examen per aquestes 
places es fixen en la quantitat de 26,90 euros. Gaudiran d’exempció de 
pagament les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%. 
Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que acreditin la condició 
d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. 

 

 
3. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia específic per la participació a proves de selecció establert per la 
Corporació, 
https://aoberta.vilanova.cat/sta/Relec/STAValidManager?url=Relec%2FTramitaForm&showApplet=false&dboidSolicitud=6269004716654377006106 

en el termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria respectiva al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
Així mateix, es poden presentar al Registre General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament 
establerta (correu certificat administratiu) o per qualsevol de les altres modalitats establertes a 
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu comú de les 
Administracions Publiques. En les dues últimes modalitats, caldrà enviar còpia escanejada de 
la sol·licitud segellada per l’organisme receptor, dins el termini establert, a l’adreça electrònica 
personal@vilanova.cat. 
 
Documentació que caldrà presentar en el tràmit en línia específic (no sol·licitud genèrica): 
 

 Declaració d’al·legació i càlcul de de mèrits. XXXXXXXXXXXX. Les persones 
que resultin seleccionades hauran de presentar els originals que acreditin els mèrits 
al·legat en el termini de 10 dies, a comptar de l’endemà de la publicació del resultat 
final del procés de selecció. En el cas que no es presenti la documentació 
acreditativa dels mèrits en el termini establert o que aquesta sigui incorrecta o 
incompleta, es considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput 
dels mèrits del/la candidat/a amb les conseqüències corresponents, en relació a 
l’ordre de puntuació i prelació dels candidats en el resultat final del procés de 
selecció.  

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 26,90€ o document que acrediti 
l’exempció del pagament. Gaudiran d’exempció de pagament les persones 
que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%. Gaudiran d’una 
bonificació d’un 50% les persones que acreditin la condició d’aturats 
degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El pagament es pot realitzar per 
transferència bancària al compte següent: ES2821000024990200725822. 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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Documentació que caldrà presentar si el tràmit es realitza al Registre General de 
l’Ajuntament, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a les Oficines de Correus o per qualsevol 
de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 
Procediment Administratiu comú de les Administracions Publiques.  a l’OAC de 
l’ajuntament  
 

 Sol·licitud per prendre part en el procés selectiu. 
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/FormulariSollicitudProvesPersonalnou2019.pdf 

 Declaració d’al·legació i càlcul de de mèrits. XXXXXXXXXXXX. Les persones que 
resultin seleccionades hauran de presentar els originals que acreditin els mèrits 
al·legat en el termini de 10 dies, a comptar de l’endemà de la publicació del resultat 
final del procés de selecció. En el cas que no es presenti la documentació 
acreditativa dels mèrits en el termini establert o que aquesta sigui incorrecta o 
incompleta, es considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels 
mèrits del/la candidat/a amb les conseqüències corresponents, en relació a l’ordre 
de puntuació i prelació dels candidats en el resultat final del procés de selecció.  

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 26,90€ o document que acrediti 
l’exempció del pagament. Gaudiran d’exempció de pagament les persones 
que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%. Gaudiran d’una 
bonificació d’un 50% les persones que acreditin la condició d’aturats 
degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El pagament es pot realitzar per 
transferència bancària al compte següent: ES2821000024990200725822. 

 
Els/les aspirants seleccionats hauran de presentar els  originals dels documents que 
acreditin els requisits de la convocatòria en 10 dies, a comptar de l’endemà de la 
publicació del resultat final del procés de selecció al web municipal o en el lloc que 
indiqui el tribunal qualificador. En cas que no es presenti aquesta documentació en 
el termini establert o que no sigui correcta la documentació acreditativa 
presentada, el/l’aspirant quedarà exclòs del procés de selecció i es cridarà a 
l’aspirant següent, per ordre de puntuació. 
 
Els/les aspirants hauran de presentar un treball que desenvolupi el tema següent:   
 
“Pla de comunicació per a la millora de la reputació digital de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Anàlisi de la presència online de 
l’organització, proposta d’estratègies i pla d’acció” 
 
 
L’extensió del treball serà de màxim 30 folis, escrits a doble espai i a una sola cara. 
 
S’ha de presentar per triplicat i en un sobre tancat, a la Oficina d’atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  o mitjançant el tràmit en línia “instància genèrica” 
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/FModelGeneraldesollicitud2020.pdf. El 
treball s’haurà de presentar des del dia de la publicació del resultat de la prova pràctica 
al web municipal i fins a tres dies naturals després. En el sobre constarà el nom de 
l’aspirant, però en cap cas es farà constar el nom en cap pàgina del treball. 
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No s’admetran els treballs presentats fora del termini de presentació, la no presentació 
comportarà el resultat de no apte, en l’exercici cinquè de la fase oposició. 
 
 
4. PROCÉS DE SELECCIÓ 
 
El procediment de selecció serà el de concurs oposició lliure. 
 
La data, el lloc i hora en què començaran els exercicis s’anunciarà, conjuntament amb la llista d’admesos i exclosos, amb un mínim de 
quinze dies d’antelació, a la pàgina web municipal  www.vilanova.cat  
 
Els aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del DNI, passaport o 
permís de conduir. La manca de presentació d’aquest document determinarà l’exclusió 
automàtica de l’aspirant del procediment selectiu. 
 
El tribunal podrà decidir lliurement l’ordre en la realització dels exercicis, podent variar 
l’ordre que tot seguit s’estableix. 
 
Les proves selectives es duran a terme, sempre que sigui possible, una a continuació de 
l’altra, de manera que en un mateix dia es podran portar a terme més d’una prova. 
 
 
5. EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ 
 
Primer exercici : Coneixements de la llengua  
 
1.1 Coneixement de la llengua catalana 
 
Constarà d’un exercici corresponent al nivell C de català.  Quedaran exempts d’aquest 
exercici: 

 Els aspirants que presentin el certificat de suficiència de català (nivell C) de la 
Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la 
Generalitat 

Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte. 
 
1.2 Coneixement de la llengua castellana 
 
Té caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants que no tinguin la nacionalitat 
espanyola. 
 
Per tal d’acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 4.1.F de 
les bases generals, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de 
realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules en el termini màxim 
de 45 minuts, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal durant el temps 
màxim de 15 minuts i, si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest designi.  
Quedaran exempts d’aquest exercici els aspirants que presentin algun dels certificats 
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que consten a la base 4.1.F de les bases generals. 
Aquest exercici serà avaluat pel tribunal, amb la qualificació d’apte o no apte. 
 
Segon exercici: Coneixements generals en matèria de dret constitucional i 
administratiu 
 
Consistirà en contestar un test de preguntes amb respostes alternatives en relació als 
temes de l’annex I, en un temps màxim de 45 minuts. Aquest exercici es valorarà de 0 
a 10 punts i les respostes incorrectes no restaran. Seran eliminats del procés 
d’oposició els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts. 
 
Tercer exercici: Coneixements específics  
 
Consistirà en desenvolupar per escrit un tema extret a l’atzar d’entre els 48 de l’annex, 
durant un temps màxim d’una hora. Es valoraran els coneixements del tema, el nivell 
de formació general, la composició gramatical i la claredat d’exposició. La qualificació 
d’aquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar la prova serà de 
5 punts. 
 
Quart: Prova Pràctica  
 
Consistirà en desenvolupar un cas pràctic relacionat amb les funcions de lloc de treball  
i el temari de l’Annex II. Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts, serà necessari 
treure una puntuació igual o superior a 5 punts, per continuar en el procés selectiu. 
 
Cinquè exercici : Valoració del treball 
 
Aquest exercici consistirà en dues fases: 
 
1a Fase) Es presentarà un treball que desenvolupi el tema següent: 
 
“Pla de comunicació per a la millora de la reputació digital de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. Anàlisi de la presència online de l’organització, proposta d’estratègies i pla 
d’acció” 
 
L’extensió del treball serà de màxim 30 folis, escrits a doble espai i a una sola cara. 
 
S’ha de presentar per triplicat i en un sobre tancat, a la Oficina d’atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  o mitjançant el tràmit en línia “instància genèrica” 
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/FModelGeneraldesollicitud2020.pdf. 
El treball s’haurà de presentar des del dia de la publicació del resultat de la prova 
pràctica al web municipal i fins a tres dies naturals després. En el sobre constarà el 
nom de l’aspirant, però en cap cas es farà constar el nom en cap pàgina del treball. 
 
No s’admetran els treballs presentats fora del termini,  la no presentació comportarà el 
resultat de no apte, en l’exercici cinquè de la fase oposició. 
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2a Fase) Consistirà en defensar i exposar de forma sintetitzada el contingut del treball 
presentat pels aspirants, en un temps màxim de 10 minuts.  
 
El treball i la seva defensa es valorarà de 0 a 10 punts, i seran eliminats els aspirants 
que no obtinguin la puntuació mínima de 5 punts.   
 
 
6. FASE DE CONCURS  
 
Un cop finalitzada la fase d’oposició i realitzada la qualificació de cada aspirant, es 
procedirà a la valoració dels mèrits que, en cada cas, hagin al·legat i provat els/les 
aspirants d’acord amb el següent barem: 
 

a) Experiència Professional. Fins a un màxim de 4 punts segons els criteris 
següents: 

 

 Haver prestat serveis com a tècnic/a de gestió de comunitats virtuals a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,  a raó de 0,2 punts per mes de servei. 

 Haver prestat serveis com a tècnic/a de gestió de comunitats virtuals a 
l’administració pública a raó de 0,05 punts per mes de servei. 

 
b) Cursos de Formació i perfeccionament: 

 Per cada curs realitzat amb aprofitament  o assistència de centres o 
organismes oficials, sobre matèries relacionades amb les funcions de la 
plaça convocada, fins a 2.5 punts segons el barem següent: 

 Cursos fins a 10 hores lectives: 0,1 punt per curs 
 Cursos entre 11 i 20 hores lectives: 0,2 punts per curs 
 Cursos entre 21 i 40 hores lectives: 0,5 punts per curs 
 Cursos de més de 41 hores lectives: 0,75 punts per curs 
 

 Per acreditació d’estudis homologats relacionats amb la comunicació, el 
periodisme, les relacions públiques, la publicitat o el màrqueting, diferents 
al requisit de la base 2a, punt a),  a raó de 0.25 punts per CFGM,  0,50 
punts CFGS, 0,75 punts per Grau universitari, amb un màxim d’1 punt.  

 

 Per acreditació d’idiomes diferents al català i el castellà, amb certificat 
oficial, 0,25 punts per idioma, amb un màxim de 0,50 punts. 

 
c) Entrevista personal: 

L’entrevista tindrà per objecte comprovar els mèrits al·legats pels aspirants. El 
tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns, 
referent a la trajectòria professional i acadèmica dels aspirants o qualsevol altre 
aspecte rellevant del perfil de la plaça. L’entrevista es valorarà de 0 a 2 punts. 

 
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior a  10 punts.  
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Els mèrits s’hauran d’al·legar i calcular pels candidats i candidates en el document 
detallat en la base 3a , els originals de la documentació s’haurà de presentar segons 
s’estableix en la base 3a. 
 
 
7. PERÍODE DE PRÀCTIQUES  
 
El període de prova serà de 4 mesos en el lloc de treball d’adscripció. Aquest període es 
realitzarà sota la supervisió de la Cap de Servei o persona en qui delegui i el Servei de 
Recursos Humans. Finalitzat el període s’emetrà informe per la Cap del Servei fent 
constar si s’ha superat el període de prova, d’acord amb l’apartat 15 de les bases 
generals de processos de selecció de personal. 
 
Els/les aspirants que ja haguessin prestat serveis a la Corporació en places de les 
mateixes característiques, nivell i funcions que les convocades seran eximits/des en tot 
o en part de la realització del període de prova. 
 
 
 
8. DESIGNACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR 
 
El Tribunal qualificador es constituirà de la manera següent: 
 
President: 

- Tècnic/a de Recursos Humans (titular i suplent) 
 
Vocals: 

- Cap de Servei de Comunicació i Premsa (titular) 
- 1 Tècnic/a de Comunicació (suplent) 
- 3 Tècnic/a municipal (Titular i suplent) 
- Un representant de l’EAPC (titular i suplent) 

 
Secretari:  Recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir del 
personal administratiu que correspongui. 
 
El tribunal podrà requerir assessorament d’especialistes, que actuaran amb veu però 
sense vot. 
 
 
9. BORSA DE TREBALL 
 
Les persones que hagin superat el procés de selecció i que no hagin obtingut plaça 
passaran a formar part d’una borsa de treball, que servirà per cobrir les necessitats de 
personal no permanent que es produeixin en llocs de treball amb funcions similars, amb 
el complement de destinació i específic, corresponent al lloc de treball que hagi generat 
la necessitat. 
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Els/les integrants d’aquesta borsa de treball podran ser cridats d’acord amb l’ordre de 
puntuació establert, i podran ser nomenats amb caràcter no permanent segons les 
necessitats del servei i els requisits del lloc de treball. 
 
En els supòsits de contractació laboral, aquesta tindrà caràcter de treball de durada 
determinada de conformitat amb la legislació vigent que hi sigui aplicable, inclòs el 
període de prova. 
 
Aquesta borsa de treball tindrà vigència mentre no es realitzi una borsa que la derogui. 
 
A N N E X  I 
 
1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Els drets 

fonamentals en la Constitució. La reforma de la Constitució. 

2. L’organització de l’Estat en la Constitució: organització institucional o política i 
organització territorial. Les Corts Generals. El Poder Judicial. 

3. L’Administració General de l’Estat. Les Comunitats Autònomes. L’Administració 
Local. L’Administració institucional. 

4. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006). Les competències de la Generalitat de 
Catalunya i les institucions d’autogovern. 

5. La província. Organització provincial. Competències. 

6. El municipi: conceptes i elements. El terme municipal. La població: especial 
referència a l’empadronament. L’organització. Competències municipals. 

7. El personal al servei de les entitats locals: concepte i classes. Drets, deures i 
incompatibilitats. 

8. Els contractes administratius en l’esfera local. La selecció del contractista, Les 
garanties i responsabilitat en la contractació. Execució, modificació i suspensió, La 
revisió de preus, Invalidesa dels contractes. Extinció dels contractes. 

9. Les hisendes locals i els seus pressupostos. 

10. La despesa pública local: concepte i règim legal. Execució de les despeses 
públiques. Comptabilitat i comptes. 

11. L’acte administratiu: concepte, classes i elements. Motivació i notificació. Eficàcia i 
validesa dels actes administratius. Revisió dels actes administratius: d’ofici i en via 
de recurs administratiu. 

12. Especialitats del procediment administratiu local. Funcionament dels òrgans 
col·legiats locals: règim de sessions i acords. Actes i certificacions d’acords. Les 
resolucions del president de la corporació. 

 
 
A N N E X  II  
 
1. El community manager. Definició i funcions.  
2. El community manager d’una administració pública. Especificitats i diferències 

respecte de l’àmbit empresarial. 
3. La comunicació digital. Definició, evolució i principals tipus d’eines. 
4. Les xarxes socials. Definició, característiques, evolució. 
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5. Les xarxes socials a l’administració pública. Importància de tenir presència digital, 
xarxes més utilitzades. 

6. Característiques de les xarxes socials Facebook, Twitter, Instragram i Youtube. Ús 
estratègic de cadascuna d’elles.  

7. Característiques de les xarxes socials Telegram, Tik Tok i Twitch. Ús estratègic de 
cadascuna d’elles.  

8. El perfil Youtube d’una administració pública. Possibilitats d’ús. Aportació 
d’experiències reals.  

9. El perfil Telegram d’una administració pública. Possibilitats d’ús. Aportació 
d’experiències reals.  

10. El perfil WhatsApp d’una administració pública. Possibilitats d’ús. Aportació 
d’experiències reals.  

11. Noves tendències en xarxes socials. Noves xarxes i noves funcionalitats en xarxes 
consolidades. 

12. El vídeo com a eina de comunicació a les xarxes socials.  
13. Les Instragram stories. Com utilitzar-les per narrar una notícia. 
14. Ús de gràfics i infografies per a les xarxes socials. Criteris i principals eines. 
15. La inserció de publicitat en les xarxes socials. Possibilitats i tendències.  
16. El podcasting. Origen, evolució i tendències actuals. 
17. Eines col∙laboratives: fòrums, xats, blocs i wikis. Tendències d’ús. 
18. Eines de gestió de comptes, com Hootsuite i Tweetdeck. Utilitat i característiques. 
19. Programació de continguts a les xarxes socials. Utilitat, criteris i principals eines. 
20. Eines per a la monitorització de les xarxes corporatives. 
21. Indicadors i mètriques en xarxes socials. Què mesurar i com aplicar els resultats 

en l’estratègia de comunicació digital. 
22. La creació d’un “dashboard” de monitorització. Elements a tenir en compte. 
23. Recollida de mètriques i indicadors a Facebook i Twitter. 
24. El pla de comunicació digital. Finalitat. Elements i característiques. 
25. El pla estratègic de continguts digitals. Finalitat. Eines per fer un calendari i un pla 

de continguts. 
26. La gestió de les crisis en les xarxes socials. 
27. Les xarxes socials en la millora de la transparència i el foment de la participació 

ciutadana.  
28. L’ús de les xarxes socials en el turisme. Tendències, propostes i exemples.  
29. L’ús de les xarxes socials en la comunicació de la mobilitat i el transport urbà. 

Tendències, propostes i exemples. 
30. L’ús de les xarxes socials en la dinamització dels mercats municipals. Tendències, 

propostes i exemples. 
31. L’ús de les xarxes socials en la comunicació dels equipaments culturals. 

Tendències, propostes i exemples. 
32. L’ús de les xarxes socials per comunicar-se amb els públics joves. Tendències, 

propostes i exemples. 
33. L’ús de les xarxes socials en la comunicació d’un festival de música. Tendències, 

propostes i exemples. 
34. Estratègies per incrementar la participació ciutadana a través de les xarxes 

socials. Eines disponibles. Aportació d’experiències reals.  
35. Ús de les aplicacions mòbil (app) per a la comunicació de la ciutat. Tendències, 

propostes i exemples. 
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36. La netiqueta. Definició i principals criteris.  
37. Els perfils socials dels càrrecs públics. Usos més freqüents i recomanacions.  
38. La reputació digital. Definició. Diferències entre reputació personal i reputació 

corporativa.  
39. Gestió de la reputació corporativa i relació amb els públics d’interès.  
40. Elements d’un pla de gestió de la reputació corporativa. Escolta, conversa i 

mesura.  
41. La identitat digital. Definició i propostes per construir-la. 
42. Què entenem per escolta activa en les xarxes socials. Eines per portar-la a terme.  
43. L’estratègia d’escolta activa. Definició d’objectius, visualització de dades, 

indicadors i criteris d’avaluació, i seguiment.  
44. Què entenem per engagement. Definició, importància dins l’estratègia de 

comunicació, com aconseguir-lo.  
45. Propostes per millorar l’engagement a les xarxes socials de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú.  
46. El posicionament web o SEO. Definició, història i funcionament. 
47. SEO i SEM. Definicions i diferències.  
48. Els influencers. Definició. Per què poden ser interessants en una estratègia de 

comunicació online?.”. 
 
  
 
 
 
 
   
8. Recursos Humans.  
Número: 478/2020/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES  ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONURS OPOSICIÓ  D’ONZE  PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL  
 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
 
ACORD:  
 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases reguladores especifiques del concurs 
oposició, de torn lliure, d’11 d’Agent de la Policia Local, funcionari/ària de carrera, de 
l’escala de l’administració especial, sots escala serveis especials, classe policia local. 
SEGON.-  Publicar aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB i al 
web municipal. 
 
TERCER.-  Viabilitat econòmica: les despeses de sou i seguretat social de les 11 
places d’Agent de la Policia Local estan consignades a les partides pressupostàries 
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04.9202.12002 Oferta Pública Ocupació i 04.9202.160003 Seguretat social Oferta 
Pública,  del Pressupost Municipal vigent. 

 
QUART.- Peu de recurs  
 
“Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, d ins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la publicació 
de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
“D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar l’estat 
d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la Disposició 
Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per interposar recursos en via 
administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i 
arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis, en qualsevol procediment del 
que puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des 
del dia hàbil següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del 
temps que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial Decret 
463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processals des de 
la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins que aquest estat finalitzi. 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de març de 
declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició començaran a 
computar a partir del 30 d’abril de 2020.” 

 
 
 
 
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL CONCURS OPOSICIÓ, EN TORN 
LLIURE, PER COBRIR 11 PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL, DE 
L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, 
CLASSE POLICIA LOCAL. 
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1. NORMES GENERALS. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 

1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs 
oposició lliure, d’ 11 places d’ AGENT DE LA POLICIA LOCAL funcionari de 
carrera de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de l’escala d’administració 
especial, subescala serveis especials, classe policia local, del personal funcionari 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

1.2 Aquestes places pertanyen al grup de classificació C, subgrup C2, a què es 
refereix l’article 76 del Reial Decret Legislatiu  5/2015, de 30 d’octubre, per la 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic 

1.3 Les funcions que corresponen als funcionaris de l’escala d’administració 
especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria bàsica 
Agent  de policia local, són les previstes a l’article 11 i 12 de la Llei 16/1991, de 
10 de juliol, de les policies locals i, en el seu cas, en el Reglament orgànic del 
servei de la Policia Local de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

1.4 La convocatòria d’aquesta plaça està motivada per les vacants a la plantilla de 
personal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb la corresponent 
consignació pressupostaria i incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació 2019 i 2020 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

1.5 La convocatòria d’aquesta plaça està vinculada a la provisió del lloc de treball 
d’Agent de la Policia Local C1-17 amb 244 punts, reservada a personal 
funcionari, de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, 
classe policia local. L’adscripció a aquest lloc de treball es produirà amb la presa 
possessió de la plaça, un cop finalitzat i aprovat el curs de formació bàsic a 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i superat el període pràctiques, 
segons l’informe corresponent. 

1.6 Les retribucions que corresponen als llocs de treball associats a la plaça 
convocada són els corresponents al catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 

1.7 Fins a la resolució d’aquesta convocatòria, no es poden amortitzar, transformar ni 
modificar substancialment les places convocades, si no és en compliment de les 
normes de procediment administratiu. 

1.8 Les bases generals que regiran aquest procés selectiu seran les aprovades per 
la Junta de Govern Local del dia 19 de febrer de 2008, publicades íntegrament al 
Butlletí oficial de la província de Barcelona. 

1.9 Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de 
caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a 
la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent, i 
especialment, la Llei orgànica de protecció de dades. 

1.10 En compliment del que estableix l’article 5.1 del Decret 233/2002, de 25 de 
setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les 
policies locals, es publica el text íntegre de les bases aprovades. 

 

 

2. REQUISITS ESPECÍFICS DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA 
 

A més dels requisits generals detallats en les bases generals, els aspirants hauran de 
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reunir els requisits següents: 

 

a) Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent. 
b) Haver complert 18 anys d’edat i no haver complert l’edat de jubilació forçosa, 

abans que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. 
c) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, 

graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de 
grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer 
grau o un altre d’equivalent o superior. 

d) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de 
les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei 
de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la 
rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent 
document oficial. 

e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que 
impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria. 

f) Tenir una alçada mínima d’1,60 metres les dones i 1,70 metres els homes. 
g) Estar en possessió dels permisos de conduir  de classe B i A2. La seva 

presentació es podrà ajornar improrrogablement fins la finalització del curs selectiu 
a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.  

h) Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent al 
nivell intermedi de català B2 (antic B). En cas de no acreditar-lo hauran de 
realitzar la prova corresponent. 

i) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada a les 
persones que siguin proposades pel nomenament com a funcionari/ària de 
carrera. 

j) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser 
encomanades, d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les 
disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de Policia Local. 

k) Pagament de la taxa de drets d’examen de 32,25€. Gaudiran d’una bonificació del 
50% de la taxa de drets d’examen, els aspirants que acreditin la condició d’aturats 
degudament inscrits al Servei d’Ocupació. 

 

El compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar en el procés 
selectiu, s’han de produir en la data d’acabament del termini de presentació de 
sol·licituds i mantenir-se fins a la presa de possessió com a funcionari/ària de carrera. 

 

 

3. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS 
 

La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a les 
proves de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents a 
partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria respectiva al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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Així mateix, es poden presentar: 

 

- Al Registre General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana. 

- A les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu 
certificat administratiu) 

- Per qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre de Procediment Administratiu comú de les Administracions 
Publiques. 

 

En les dues últimes modalitats, caldrà enviar còpia escanejada de la sol·licitud 
segellada per l’organisme receptor, dins el termini establert, a l’adreça electrònica 
personal@vilanova.cat. 

 

Documentació que caldrà presentar en el tràmit en línia: 

 

 Declaració d’al·legació i càlcul de mèrits. Declaració al·legació de mèrits per les 
proves selectives de Policia Local Les persones que resultin seleccionades hauran 
de presentar els originals que acreditin els mèrits al·legat en el termini de 10 dies, 
a comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de selecció. En 
el cas que no es presenti la documentació acreditativa dels mèrits en el 
termini establert o que aquesta sigui incorrecta o incompleta, es considerarà 
el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits del/la 
candidat/a amb les conseqüències corresponents, en relació a l’ordre de 
puntuació i prelació dels candidats en el resultat final del procés de selecció.  

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 32,25€. (Bonificació del 50% de la taxa a 
les persones que acreditin la condició d’aturats degudament inscrits en el Servei 
d’Ocupació). El pagament es pot realitzar per transferència bancària al compte 
següent: ES2821000024990200725822. 

 

Documentació que caldrà presentar, si el tràmit es realitza al Registre General de 
l’Ajuntament, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a les Oficines de Correus o per qualsevol 
de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 
Procediment Administratiu comú de les Administracions Publiques:  

 

 Sol·licitud per prendre part en el procés selectiu. Sol·licitud presentació proves de 
selecció  

 Declaració d’al·legació i càlcul de de mèrits. Declaració al·legació de mèrits per les 
proves selectives de Policia Local. Les persones que resultin seleccionades 
hauran de presentar els originals que acreditin els mèrits al·legat en el termini de 
10 dies, a comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de 
selecció. En el cas que no es presenti la documentació acreditativa dels 
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mèrits en el termini establert o que aquesta sigui incorrecta o incompleta, es 
considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits 
del/la candidat/a amb les conseqüències corresponents, en relació a l’ordre 
de puntuació i prelació dels candidats en el resultat final del procés de 
selecció.  

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 32,25€. (Bonificació del 50% de la taxa a 
les persones que acreditin la condició d’aturats degudament inscrits en el Servei 
d’Ocupació). El pagament es pot realitzar per transferència bancària al compte 
següent: ES2821000024990200725822. 

 

Els/les aspirants seleccionats hauran de presentar els  originals dels documents que 
acreditin els requisits de la convocatòria en 10 dies, a comptar de l’endemà de la 
publicació del resultat final del procés de selecció al web municipal o en el lloc que 
indiqui el tribunal qualificador. En cas que no es presenti aquesta documentació en 
el termini establert o que no sigui correcta la documentació acreditativa 
presentada, el/l’aspirant quedarà exclòs del procés de selecció i es cridarà a 
l’aspirant següent, per ordre de puntuació. 

 

 

Amb la  presentació de la sol·licitud les persones aspirants accepten: 

 El compromís de portar armes de foc. 

 Mantenir vigents els carnets de conduir requerits, d’acord amb les condicions 
establertes en la legislació vigent. 

 Donar el seu consentiment a la recollida i tractament de les dades de caràcter 
personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per a la 
tramitació del procés selectiu d’acord amb la normativa vigent. 

 Atorgar l’autorització expressa per tal que des de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú es demani, respecte de la persona interessada, els antecedents que en 
puguin constar al registre Central de Penats i Rebels. 

 

Seran causa d’exclusió i de no admissió l’extemporaneïtat en la presentació de la 
sol·licitud i l’incompliment dels requisits exigits en la base segona. 

 

  

4. DESIGNACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR: 
 

El tribunal qualificador es constituirà de la manera següent: 

 

President/a: 

Director de Recursos Humans o persona amb qui delegui (titular i suplent). 
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Vocals: 

2 Comandaments del cos de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú (titular i suplent). 

Una persona a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (titular i 
suplent) 

Una persona a proposta de la Direcció General de la Policia (titular i suplent) 

 

Secretari: recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir del 
personal administratiu que correspongui. 

 

El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els 
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 

 

 

5. PROCÉS DE SELECCIÓ 
 

El procediment de selecció serà el de concurs oposició  lliure. 

 

La data, el lloc i hora en què començaran els exercicis, s’anunciarà conjuntament amb 
la llista d’admesos i exclosos, amb un mínim de quinze dies d’antelació, a la pàgina 
web https://seuelectronica.vilanova.cat/ofertes_de_treball.  

 

Els aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del DNI. La manca 
de presentació d’aquest document determinarà l’exclusió automàtica de l’aspirant del 
procediment selectiu. 

 

El tribunal podrà decidir lliurement l’ordre en la realització dels exercicis, podent variar 
l’ordre que tot seguit s’estableix. 

 

Les proves selectives es duran a terme, sempre que sigui possible, una a continuació 
de l’altra, de manera que en un mateix dia es podran portar a terme més d’una prova. 

 

 

6.  EXERCICIS DE  LA FASE D’OPOSICIÓ 

 

Primer exercici : Coneixement de la llengua catalana 
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Constarà d’un exercici corresponent al nivell B2 de català. Quedaran exempts d’aquest 
exercici els aspirants que presentin el certificat de català corresponent al nivell B2 ( 
antic B), de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de 
la Generalitat o equivalent. Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte. Per realitzar 
aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones 
tècniques especialitzades del Servei de Català Local. 

  

Segon  exercici : Coneixements generals i específics (obligatori i eliminatori). 

 

Consistirà en respondre un qüestionari amb respostes alternatives, que seran 
proposades pel tribunal i en la proporció següent: 50% de preguntes relatives a 
coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit, 
així com relatives a coneixements sobre l’actualitat política, social, cultural i de 
coneixement de la ciutat, i el 50% restant relatives al temari establert a l’Annex I de la 
present convocatòria. En el temps que determini el tribunal. Aquesta prova es 
qualificarà de 0 a 10 punts el 50% de preguntes de coneixement de cultura general, 
actualitat política social, cultural i coneixement de la ciutat, i de 0 a 10 punts el 50% de 
preguntes relatives al temari de l’Annex I. Les respostes incorrectes no restaran, i 
seran eliminats del procés de selecció els aspirants que no obtinguin una puntuació 
mínima de 5 punts en cada part (50%). 

  

Tercer : Aptitud física (obligatori i eliminatori). 

 

Consistirà en la realització de les proves físiques que es relacionen a l’annex 2. 

Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d’altres, les condicions de força, agilitat, 
rapidesa i resistència de l’aspirant. Constarà de les subproves que es detallen a 
l’annex 2. Per la realització d’aquesta prova és obligatori que els aspirants portin roba i 
calçat esportiu. 

 

Per poder fer aquesta prova, els/les aspirants han de lliurar al tribunal, abans d’iniciar 
la prova, un certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen les 
condicions físiques necessàries per portar-les a terme, així com que compleixen amb 
l’apartat f) de la base segona que fa referència a l’alçada exigida, lliurat pel facultatiu 
dins els 90 dies anteriors a la seva presentació. La no presentació d’aquest certificat 
comporta l’exclusió de l’aspirant del procés selectiu. Aquest certificat es lliurarà en el  
moment de realitzar les proves físiques. 

 

Cada prova física té el seu barem establert a l’Annex 2, es valorarà d’apte o no apte. 
Si l’aspirant és declarat no apte en alguna de les proves no podrà continuar el procés 
de selecció. 
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En els casos de dones embarassades o que no hagin complert les 16 setmanes des 
del naixement del fill/a, el tribunal qualificador valorarà cada cas individualment, per 
buscar la solució més adequada per garantir el dret a participar en el concurs oposició 
de tots els aspirants  i no paralitzar el desenvolupament del procediment selectiu. 

 

Quart exercici: Prova Teòrica coneixements específics (obligatori i eliminatori) 

 

Consistirà en desenvolupar per escrit, durant un temps màxim d’una hora, un tema 
extret a l’atzar d’entre els relacionats en l’annex 1. Es valorarà els coneixements del 
tema, la correcció i claredat en l’exposició escrita. La qualificació d’aquest exercici és 
de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar la prova serà de 5 punts. 

 

Cinquè exercici: Cas pràctic (obligatori i eliminatori) 

 

Consistirà en respondre per escrit un supòsit pràctic, en el temps màxim d’1 hora, El 
supòsit serà proposat pel tribunal i estarà relacionat amb tasques bàsiques del lloc de 
treball objecte de la convocatòria, que avaluïn la capacitat de resolució de problemes 
quotidians dels ciutadans. Es valorarà el raonament, la solució proposada, la capacitat 
de redacció, la claredat i la presentació. 

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 10 punts, havent d’obtenir una puntuació mínima 
de 5 punts per poder continuar en el procés de selecció. 

 

Sisè  exercici : Prova psicotècnica (obligatori i eliminatori) 

Consistirà en la realització de proves psicotècniques orientades a avaluar l’adequació 
de les característiques de la persona aspirant en relació amb les tasques a 
desenvolupar. Constarà de tres apartats: prova aptitudinal, prova psicopatològica i 
prova de personalitat per tal d’avaluar si el perfil s’adequa al lloc de treball. 

 

Aquest exercici podrà complementar-se amb una entrevista personal, en aquells casos 
que decideixi el tribunal. En aquest cas, a les entrevistes hi ha d’estar present, com a 
mínim, un membre del tribunal. 

 

Té caràcter obligatori i es valorarà com a apte o no apte. 

 

Setè exercici : Proves Mèdiques (obligatori i eliminatori) 

 

Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per un Centre Mèdic extern, per 
comprovar que no es detecta en els o les aspirants l’existència de cap de les 
exclusions mèdiques establertes en l’annex 3 d’aquesta convocatòria.  
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La qualificació serà d’apte o no apte. En cas que algun candidat no obtingui l’aptitud 
mèdica, el tribunal convocarà al candidat següent, per ordre de puntuació. 

 

 

7.  DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS  

 

En aquesta fase es valoraran els mèrits que els aspirants hagin al·legat en el 
document establert a la base 3a, d’acord amb el barem següent: 

 

A) Experiència professional:  

 

A.1 Per haver exercit com Agent de la policia local   

 Per cada any complet  ......................................................... 0,20 punts 

 

A.2  Per haver exercit en altres cossos policials: 

 Per cada any complet............................................................0,10 punts 

 

La puntuació total d’aquest apartat no podrà ser superior a 2 punts. 

 

B) Titulacions acadèmiques: 

B.1 Batxillerat, BUP, FP2, COU o equivalent: 0,5 punts. 

B.2 Diplomatura: 0,75 punts. 

B.3 Grau universitari: 0,85 punts 

B.4 Llicenciatura: 1 punt. 

 

En aquest apartat només podrà puntuar una titulació. 

 

C) Formació professional: 

 

C.1 Per cursos organitzats o homologats per l'Escola de Policia de Catalunya, 
realitzats amb acreditació d’aprofitament i sense que es pugui comptabilitzar 
el curs específic per a l’accés a Agent:: 
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 Per cursos de durada inferior a 26 hores.............. 0,20 punts per curs 
 Per cursos de 26 a 40 hores........................  ....... 0,40 punts per curs 
 Per cursos de 41 a 100 hores.......................  .......0,60 punts per curs 
 Per cursos de més de 100 hores..........................  0,80 punt per curs 

 

C.2 Per altres cursos relacionats amb la professió, realitzats amb acreditació 
d’aprofitament, amb certificats d’assistència expedits per organismes oficials, 
administracions públiques, col·legis professionals o per centres 
d’ensenyament oficials autoritzats:  

 

 Per cursos de durada inferior a 26 hores............. 0,10 punts per curs 

 Per cursos de 26 a 40 hores................................ 0,20 punts per curs 

 Per cursos de 41 a 100 hores.............................   0,30 punts per curs 

 Per cursos de més de 100 hores...........................0,40 punts per curs 
 

La puntuació total d’aquest apartat no podrà ser superior a 2,5 punts. 

 

D) Nivell de coneixement de la llengua catalana: 

 

Per certificats superiors al nivell intermedi de català (B2) de la Junta Permanent de 
Català o els reconeguts per aquesta entitat com a equivalents: 

 

 Nivell de suficiència C1 (antic C): 0,25 punts. 

 Nivell superior C2 (antic D): 0.50 punt. 
 

Puntuació: fins a un màxim de 0,50 punts. En aquest apartat només podrà puntuar 
una titulació.  

 

F) Recompenses i distincions 

 

Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la 
resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les funcions 
pròpies de la plaça a cobrir a  0,10 punts per recompensa i distinció fins a un  màxim 
d’1 punt. 

 

G) Coneixement d’idiomes 

 

Per coneixements d’idiomes de nivell mitjà amb certificació oficial: 0,50 punts, per cada 
idioma, fins a un màxim d’1 punt. 
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H) Entrevista personal: 
 

L’entrevista tindrà per objecte comprovar els mèrits al·legats per les persones 
aspirants. El tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi 
oportuns, referent a la trajectòria professional i acadèmica dels aspirants o qualsevol 
altre aspecte rellevant pel perfil de la plaça que pugui plantejar el tribunal. Aquest 
exercici es valorarà de 0 a 2 punts. 

 

 

La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior a 10 
punts.  

 

Els mèrits s’hauran d’al·legar i calcular pels candidats i candidates en el document 
detallat en la base 3a Declaració al·legació de mèrits per les proves selectives de 
Policia Local els originals de la documentació s’haurà de presentar segons s’estableix 
en la base 3a. 

 

 

 

8.  CURS SELECTIU A L’INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA 

 

Els/Les aspirants que hagin superat totes les proves anteriors i hagin obtingut la 
puntuació global més alta, i no estiguin eximits de fer el curs, seran proposats pel 
tribunal per a la realització d’un curs de formació per Agent que organitza l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya. 

 

Durant la seva estada a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya els alumnes 
restaran sotmesos al Decret 292/1995, de 7 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de règim interior de l’Escola de Policia de Catalunya, sens perjudici de la 
normativa que els sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa. 

 

La qualificació del curs selectiu serà d’apte o no apte. Els o les aspirants declarats no 
aptes queden exclosos del procés selectiu i el Tribunal proposarà l’aspirant següent de 
la llista que hagi aprovat tots els exercicis, per ordre de puntuació, per la realització del 
curs. 
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9.   PERÍODE DE PRÀCTIQUES 

 

Un cop superat el curs de formació bàsica a l’ Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, els/les aspirants han de realitzar un període de pràctiques de 3 mesos al 
municipi. 

 

El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d’apte o no 
apte. L’aspirant que obtingui la qualificació de no apte quedarà exclòs del procés 
selectiu i el Tribunal proposarà el nomenament en pràctiques del següent aspirant de 
la llista que hagi aprovat tots els exercicis, per ordre de puntuació i que hagi superat el 
curs de formació d’Agent. La qualificació dels aspirants la realitzarà el Cap de la policia 
local de Vilanova i la Geltrú i el Sotsinspector, o persones en qui deleguin, i el Servei 
de Recursos Humans,  que presentaran una proposta de valoració basada en ítems 
conductuals predeterminats, bàsicament: els coneixements del treball, les habilitats 
socials i de comunicació, el compliment de les ordres i la disciplina, la disposició 
personal vers el treball, la responsabilitat, l’adaptació a l’organització, la iniciativa, la 
confiança en si mateix, el judici pràctic i l’autocontrol. 

Durant el curs selectiu i el període de pràctiques, els aspirants seran nomenats Agents 
en pràctiques i han de percebre les retribucions que per a aquest personal funcionari 
estableix la normativa vigent. 

 

L’aspirant que hagi superat el període de pràctiques serà proposat per a ser nomenat 
Agent de la Policia Local. 

 

El procés selectiu restarà obert fins a la finalització del període de pràctiques i 
nomenament dels 11 Agents. 

 

 

10. RECURSOS 

 

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’alcalde, si aquests actes 
decideixen directament o indirectament els fons de l’assumpte, determinen la 
impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici 
irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d’acord amb 
l’article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, potestativament, 
recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva 
publicació o notificació, davant de l’alcalde, o bé recurs contenciós administratiu 
d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà 
de la seva publicació o notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 10 de la 
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Llei esmentada. 

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims 
decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la 
impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici 
irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini 
d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs 
d’alçada davant de l’alcalde. 

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos." 

 

 

 

 

 

ANNEX 1: 

 

Temari Coneixements Teòrics 

 

1. Llei 4/2003, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. 
Coordinació i col·laboració entre cossos policials: Normes bàsiques de 
coordinació i col·laboració. Competències específiques i competències 
compartides. Les juntes locals de seguretat. Els convenis de col·laboració.   

 

2. Estructura, organització i funcions de les policies locals: Llei 16/1991, de 10 de 
juliol, de les policies locals. 

 

3. Reglament orgànic del Servei de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú. 
 

4. El Codi penal: els delictes lleus i les penes. 
 

5. La denúncia: concepte i classes. El dret i el deure de denunciar. Efectes de la 
denúncia. 

 

6. La detenció: concepte. Supòsits legals en què és procedent la detenció. Els drets 
del detingut. La detenció de menors. 

 

7. Violència a l’àmbit familiar. Violència de gènere i violència domèstica. 
 

8. Llei de Protecció de la seguretat ciutadana. Llei orgànica 4/2015, de 30 de març. 
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9. El domicili, concepte, casuística, persones jurídiques. L’entrada i registre.  
 

10. Ordenança Municipal per fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la 
Geltrú. 

 

11. Seguretat viària: normativa sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat  viària. Ordenança Municipal de Circulació. 

 

12. Regulació en matèria de transports i procediments sancionadors: especial 
referència als transports de mercaderies perilloses i als escolars. 

 

13. Regulació jurídica i procediments d’actuació policial sobre conducció de vehicles 
sota els efectes de begudes alcohòliques, drogues o estupefaents. 

 

14. Policia assistencial: objectius bàsics de la funció de policia assistencial, 
tècniques i àmbits d’actuació. Policia comunitària: Concepte, funcions i 
organització 

 

15. La Protecció Civil. Principis informadors de la Protecció Civil. Participants. 
Classificació de les situacions d’emergències. Organització bàsica en matèria de 
coordinació i direcció. Funcions de Protecció Civil. 

 

16. Ètica i deontologia professional. Declaració universal dels drets humans de 
l’ONU. Carta dels drets fonamentals de la UE. Codi ètic de la policia de 
Catalunya. 

 

 

A N N E X    2      (proves físiques) 

 

1. Cursa llançadora (Cours navette) 

 

Objectiu: recórrer de manera continuada trajectes de 20 metres, d’anada i de tornada a 
una velocitat progressiva marcada per senyals acústics, fins assolir un nombre igual o 
superior de períodes (o “paliers”) als assenyalats per obtenir la qualificació d’apte.  

Descripció de la prova: 

 

- Posició inicial: l’aspirant se situa dempeus, a la zona assignada, amb els peus 
al darrera de la línia de sortida. 
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- Desenvolupament de la prova: l’aspirant corren en un traçat d’anada i tornada 
de 20 metres, d’acord amb la velocitat que s’imposa a través d’una banda 
sonora de senyals acústics emesos a intervals regulars, i que augmenta la 
velocitat progressivament, minut a minut. Cada minut equival a un període (o 
“palier”). L’instant precís de l’emissió del senyal acústic indica el moment en 
què l’aspirant s’ha de trobar a un extrem o en l’altre del traçat. 

 A l’inici de la prova, la banda sonora indicarà el següent: “La sortida s’efectuarà 
d’aquí a 30 segons, Col·locats sobre la línia de sortida, correu el màxim de temps 
possible mantenint-vos dins del vostre carrer. En arribar a l’altre extrem de la línia, 
pivoteu sobre el peu i canvieu de sentit. Els viratges no són permesos. La prova 
començarà quan sentiu el senyal sonor, es a dir, en 5 segons, 4, 3, 2, 1, “pip”, 
senyal a partir de la qual l’aspirant podrà iniciar el seu desplaçament. 

 Intents: els aspirant disposaran d’un sol intent per realitzar la prova. 

 

- Avaluació: S’anotarà el darrer període (o “palier”), completat abans que el 
subjecte abandoni la prova o se li faci abandonar per no poder seguir el ritme 
imposat pel senyal acústic. En el moment de sonar el senyal acústic, caldrà 
estar situat amb el cos com a màxim a un metre de la línia de pivotar – dins la 
“zona de senyal” corresponent, marcada a terra, per tot seguit trepitjar-la. 

 No és permès l’ús de substàncies que millorin l’agafada del calçat al terra. 

 El tribunal, assessorat pel personal tècnic, decidirà sobre qualsevol situació que es 
produeixi durant el desenvolupament de la prova, i no estigui contemplada en 
aquestes bases. 

 

- Valoració: el mínim de períodes ( o ”paliers”)  necessaris per ser declarat apte 
està  establert en el barem adjunt. 

  

2. Velocitat 

 

Objectiu: Valorar la velocitat de l’aspirant en una cursa de 50 metres. 

 

Descripció de la prova: han de recórrer una recta de 50 metres el més ràpid possible. 
El cronòmetre es posarà en marxa en el moment que l’aspirant iniciï la cursa i pararà 
en el moment que travessi la línia dels 50 metres. 

L’aspirant podrà realitzar dos intents. 

 

Es comptarà el millor dels dos intents permesos. El tribunal decretarà nul si no s’acaba 
la prova. La nul·litat dels dos intents permesos comportarà la declaració de no apte i la 
no continuïtat en les proves. 

El mínim establert per ser declarat apte és l’establert al barem adjunt. 
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3. Llançament de pilota medicinal 

 

Objectiu: assolir, mitjançant el llançament d’una pilota medicinal, una distància igual o 
superior al límit assenyalat per obtenir la qualificació d’apte.  

 

Descripció de la prova: 

Posició inicial: l’aspirant s’ha de situar de forma que els peus estiguin dins de les línies 
de la zona de llançament delimitada (1x 0,5 metres), amb els peus junts o separats a 
l’amplada dels malucs aproximadament i orientat de cara a la zona de caiguda de la  
pilota. 

Ambdós peus han de tenir contacte permanent amb el terra fins al moment del 
llançament. Després d’aquest preparatiu, cal llançar la pilota medicinal tan lluny com 
es pugui, emprant les dues mans simultàniament. La pilota medicinal ha de caure dins 
de la zona habilitada amb aquesta finalitat. 

 

L’aspirant ha de llançar la pilota medicinal corresponent, simultàniament amb les dues 
mans, tan lluny com pugui, 

Els peus no poden sortir de la zona de llançament, quedant l’aspirant en una posició 
equilibrada. El llançament s’ha d’efectuar per sobre del cap. 

Total pal planta dels peus ha d’estar en contacte permanent amb el terra fins al 
moment del llançament (no es permetran les acciona de balanceig de peus abans de 
l’execució del llançament). 

 

Es podran realitzar un màxim de dos (2) intents per aspirant i s’anotarà la distància 
assolida. Únicament es disposarà d’un segon intent quan l’aspirant no obtingui la 
qualificació d’apte en el primer intent. 

 

Avaluació: la distància es mesurar en centímetres, des de la part anterior a la zona de 
llançament, és a dir des de la ínia més propera a la zona de caiguda de la pilota, fins a 
la marca més posterior feta per la pilota medicinal dins de la zona de caiguda del 
llançament, en contactar amb el terra. S’haurà d’abandonar la zona de llançament de 
forma equilibrada.  

 

Validesa del llançament:  

 Es considerarà nul qualsevol llançament en què la pilota medicinal no caigui dins 
la zona marcada a tal efecte (Zona de Caiguda). 

 El/l’avaluador podrà decretar nul qualsevol intent que no s’ajusti a l’execució 
correcta de la prova. 

Valoració: la prova es considerarà superada, obtenint la qualificació d’apte, quan 
l’aspirant hagi realitzat un llançament igual o superior al barem adjunt. 
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El tribunal, assessorat pel personal tècnic, decidirà sobre qualsevol situació que es 
produeixi durant el desenvolupament de la prova, i no estigui contemplada en 
aquestes bases. 

 

4. Domini Aquàtic. 

 

Objectiu: Valorar el domini del medi aquàtic dels i les aspirants. Descripció de la prova: 

a) La prova comença saltant i entrant a l’aigua, en aquest moment es posarà en 
marxa el cronòmetre. 

b) L’aspirant haurà de nedar un total de 50 m amb l’estil que vulgui. 
c) Finalitzarà la prova i s’aturarà el cronòmetre en el moment que toqui la paret de 

la piscina (50 m.) 
 

Valoració:  Es farà un sol intent i es registrà el temps, que no podrà ser superior als 
temps establerts en el barem corresponen. Cas d’excedir el temps esmentat o de no 
nedar 50 metres, l’aspirant serà declarat no apte i no podrà continuar les proves. 

 

Barems proves físiques: 

 

HOMES: 

 

Edat 
Cursa 

Llançadora 

Velocitat 

50 metres 
Natació 

Pilota Medicinal      
5 Kg 

Edat inferior a 35 
anys 

≥9 ≤7’’ 66’’’ 
≤60’’ 

≥535 cm 

De 35 a 45 anys ≥8,5 ≤7’’80’’’ ≤62” ≥530cm 

Major de 45 anys ≥8 ≤8’’00’’’ ≤63” ≥525cm 

 

DONES: 

 

Edat 
Cursa 

Llançadora 

Velocitat 

50 metres 
Natació 

Pilota Medicinal  
3 Kg 

Edat inferior a 35 
anys 

≥6,5 ≤9’’ 01’’’ 
≤65’’ 

≥535 cm 

De 35 a 45 anys ≥6 ≤9’’11’’’’ ≤68” ≥530cm 

Major de 45 anys ≥5,5 ≤9’’26’’’ ≤71” ≥525cm 
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ANNEX   3      (exclusions mèdiques) 

 

A. Antropometria 
 

1. La talla inferior als 170 cm per als homes i als 160 cm per a les dones. 
2. L’obesitat o la primesa manifestes que, segons el parer de l’equip mèdic, 

incapacitin per a l’exercici de les funcions pròpies dels membres del cos de la 
policia municipal o pugin dificultar-les, siguin motiu de fàcil identificació personal, 
redueixin les reserves fisiològiques cardio-respiratòries o n’allarguin la recuperació. 

3. La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà 
dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en 
les mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones. 

4. La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5 litres, en els homes; 
i als 3 litres, en les dones. 

 

 

B. Malalties, lesions, defectes físics 
 

1.- Aparell circulatori: 

1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, 
independentment de la seva causa. 

1.2 Malformacions de cor o de grans vasos amb repercussió simptomàtica i/o 
d´evolució incerta. 

1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos amb repercussió simptomàtica i/o 
d´evolució incerta 

1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac amb repercussió simptomàtica i/o 
d´evolució incerta. 

1.5 Insuficiència coronaria. 
1.6 Pericarditis activa o residual amb repercussió funcional. 
1.7 Insuficiència arterial perifèrica. 
1.8 Insuficiència venosa perifèrica amb repercussió funcional. 
1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunts i aneurismes arterials. Limfedema. 
1.10 Hipertensió arterial de difícil control farmacològic i/o amb complicacions 

associades. Hipotensió simptomàtica. 
 

2.- Aparell respiratori: 

2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent en la funció respiratòria. 
2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, 

pulmó, pleures o tòrax amb repercussió funcional i/o que segons criteri mèdic 
pugui comprometre la funció policial. 
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2.3 Pneumotòrax espontani recidivant. 
 

3.- Aparell genitourinari: 

3.1  Malformacions o lesions del tracte genitourinari amb repercussió funcional i/o 
que segons criteri mèdic pugui comprometre la funció policial. 

3.2 Disfuncions urogenitals cròniques. 
3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi. 
3.4 Litiasi del tacte urinari crònica. 
3.5 Prolapse genital femení. Endometriosi. 
 

4.- Aparell digestiu: 

4.1 Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el 
pàncrees exocrí i les glàndules salivals amb repercussió funcional i/o que 
segons criteri mèdic pugui comprometre la funció policial. 

4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l’excreció. 

4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o recividants. 

4.4 Ulcera gastroduodenal complicada. 

4.5 Hepatopaties. 

4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. 

 

5.- Sistema hematopoètic: 

5.1 Hemopaties que a judici del tribunal limiten l’exercici de la funció policial. 

 

6.- Aparell locomotor: 

6.1 Malformacions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de 
qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i agilitat de les extremitats, 
el tronc o el coll o la seva repercussió estàtica. 

6.2 Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti 
l’exercici de les funcions policials. 

 

7.- Psiquisme i sistema nerviós: 

7.1 Qualsevol tipus de neurosi, psicosi o psicopatia que estigmatitzi la personalitat, 
la conducta, el comportament o la relació interpersonal. 

7.2 Alcoholisme i toxicomanies. 
7.3 Idiòcia, imbecil·litat o qualsevol debilitat o alineació mental que comprometi el 

caràcter, la conducta o l’aspecte psicofísic. 
7.4 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric. 
7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus, convulsions sense filiar. 
7.6 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia. 
7.7 Tremolor. Tics o espasmes. 
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8.- Glàndules endocrines: 

8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. 
 

9.- Infeccions: 

9.1 Qualsevol malaltia infecto-contagiosa (vírica bacteriana o micòtica) que segons 
criteri mèdic pugui comprometre la funció policial. 

 

10.- Òrgans dels sentits: 

10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o 
del funcionalisme neuromotor. 

10.2 Agudesa visual amb o sense correcció òptica de 0.8 i 0.5 en l’ull millor i pitjor, 
respectivament. 

10.3 No és admesa la visió monocular. 
10.4 Si hi ha correcció òptica, màxim 8 diòptries. 
10.5 Despreniment de retina. 
10.6 Estrabisme manifest i no corregit. 
10.7 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual. 
10.8 Discromatòpsies. 
10.9 Glaucoma. 
10.10 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que 

realitzin la prova, dificulti de manera important l’agudesa visual. 
10.11 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 

4.000 Hz a 45 dB. 
10.12 Malformacions o lesions de l’oïda intern, mitjana o externa que en comprometin 

el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques. 
10.13 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes 

vocals, etc) que comprometin la funció fonatòria normal. 
10.14 Trastorns de la parla. Quequesa. 
 

11.- Pell, fàneres i glàndules exocrines: 

11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell, i les fàneres que puguin 
comprometre la funció policial. 

11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la 
funció policial. 

11.3 Disfuncions en les glàndules exocrines que comportin compromís per la funció 
policial. 

11.4 Dermatosis generalitzades no controlades.  
11.5 Tatuatges ostensibles que per la seva extensió o estètica puguin comprometre 

la funció policial o facilitar la identificació. 
11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin 

l'exercici de la funció policial. 
 

12.- Altres: 
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12.1 Processos neoplàsics. 
12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques. 
12.3 Malalties autoimmunes. 
12.4 Diàtesi al·lèrgica. 
12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui 

comprometre la funció policial. “. 
 
  
 
 
 
 
   
9. Mercats Municipals.  
Número: 3/2020/eMER. 
 
APROVAR L’AUTORITZACIÓ PER A LA CESSIÓ DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DE LA PARADA NÚM. 38 DEL MERCAT DEL CENTRE “11 DE 
SETEMBRE” 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
 ACORD:  
 
 

PRIMER. Renunciar a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de 
l’Ajuntament, establerts a l’article 35 del Reglament Regulador dels Mercats 
Municipals de Vilanova i la Geltrú, sobre la transmissió de la parada núm. 38 del 
Mercat del Centre “11 de setembre”. 
SEGON. Autoritzar la cessió de la concessió administrativa de la parada núm. 38 del 
Mercat del Centre “11 de setembre” a favor de N. A. J., amb les mateixes condicions 
que l’anterior adjudicatari, i continuant amb la mateixa activitat Peix i Marisc, 
reconeguda pel Reglament Regulador dels Mercats Municipals de Vilanova i la 
Geltrú, art. 2, ap. a) de l’Annex 1 en relació als articles de venda, i per la durada 
establerta en l’article 15, ap.c) del Reglament Regulador dels Mercats Municipals de 
Vilanova i la Geltrú; en aquest cas, la data de finalització de la concessió, serà fins al 
4 de maig de 2065. 
 
TERCER. Requerir a l’actual concessionari F. C. C., d’acord amb el que es disposa a 
l’Ordenança fiscal núm. 17 de la Taxa per prestació de serveis de mercats, art.7è, 
punt 2, apartat a), el percentatge major de les quantitats següents: el pagament del 
10% de l’import del valor declarat de deu mil euros (10.000,00 €), o el de referència, 
calculat a raó de 5.624,00€ per metre lineal de la parada (8,47). En aquest cas, la 
quantitat a pagar serà de quatre mil set-cents seixanta-quatre euros (4.764,00 €). 

 
QUART. Requerir a N. A. J., d’acord amb el que es disposa a l’Ordenança fiscal 
núm. 17 de la Taxa per prestació de serveis de mercats, art.7è, punt 1, un únic 
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pagament en concepte de permís de venda de 100,00€ per metre lineal (8,47 ml), 
ascendint l’import total a vuit-cents quaranta-set euros (847 €) així com acceptar 
complir amb les normes del Reglament dels Mercats Municipals i les disposicions de 
l’Ajuntament que siguin aplicables. 
 
CINQUÈ. Comunicar al cedent que disposa d’un mes, a comptar des de la notificació 
d’aquest acord, per justificar el pagament dels drets establerts en l’ordenança fiscal 
sobre la cessió i altres que corresponguin a la Hisenda Pública. De no produir-se la 
justificació en aquest termini, s’entendrà per no produïda la cessió. 
 
SISÈ. Requerir a la cessionària perquè, en el termini a 15 dies amb posterioritat a la 
notificació del present acord, acrediti el compliment dels requisits establerts a l’article 
21 del Reglament de Mercats. L’acreditació del compliment d’aquests requisits 
donarà dret a l’exercici de l’activitat de venda. 

 
SETÈ.  Notificar aquest acord als interessats, així com al Departament de Gestió 
Tributària i Intervenció. 

 
VUITÈ. Peu de recurs  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
“Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs.” 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declara 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi 
d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-
se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia 
hàbil següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del 
temps que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte 
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del recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això 
s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de 
recurs o impugnació. 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma (14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi.”. 
 

 
 
   
10. Educació IMET.  
Número: 000007/2020-EDT. 
 
APROVAR L’ADHESIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ A L’ALIANÇA EDUCACIÓ 36 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
ACORD:  
 
“PRIMER.- Aprovar l’adhesió a l’Aliança Educació 360, assumint el manifest  i els 

compromisos dels participants, d’acord amb els textos publicats al lloc web 
de l’Aliança Educació 360.  

              
SEGON.- Promoure el desenvolupament de projectes d’Educació 360 al nostre 

municipi. 
TERCER.- Designar les següents persones que actuaran com a interlocutors amb els 

responsables de l’Aliança Educació 360: 
 

- com a representant polític, a la senyora Ma. Mercè Mateo i Olivares, 
regidora d’Educació, VNG Inclusió, Dependència i Ocupació. 

-  
- com a referent tècnic, a la senyora Cristina Lorente Gómez, tècnica 

especialista del Servei d’Educació de l’IMET. 
-  

QUART.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 
 
CINQUÈ.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
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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. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, 
reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò previst 
a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes desfavorables o 
de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil següent a la data de la 
finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués transcorregut 
des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o impugnació amb 
anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de 
l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial 
Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis 
processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins que aquest 
estat finalitzi. 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.” 
  
 
   
11. Llicències i Disciplina.  
Número: 001150/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
PREMIUM HOUSE 2017,SL, PER A  CONSTRUIR UN EDIFICI PLURIFAMILIAR 
AÏLLAT DE PSOT+PB+3PP+PCOB  AMB 12 HABITATGES, 3 LOCALS, 14 
TRASTERS I 24 PLACES D'APARCAMENT A LA AVINGUDA DE LA COLLADA, 106 A 
i 106 B 
 
 
La  Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
ACORD:    
 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153673501437070 
 
 
 
 
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 

 

 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  PREMIUM HOUSE 
2017,SL, per a  CONSTRUIR UN EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT DE 
PSOT+PB+3PP+PCOB  AMB 12 HABITATGES, 3 LOCALS, 14 TRASTERS I 24 
PLACES D'APARCAMENT AL C. Avinguda de la Collada, 106 A i 106 B, 
(Exp.001150/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 

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

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

Ús 
Cota 
(msnm

) 

Alçada 
(m) 

Elevació 
(msnm) 

Edificació 41,75 18,50 60,25 

Grua-
torre 

41,75 25,00 66,75 

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

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

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

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

3. En relació a la xarxa de clavegueram separatiu caldrà que l’edificació contempli la 
connexió de les aigües pluvials i les residuals a les corresponents xarxes. 

4. La llicència s’ha concedit amb el Projecte Bàsic, qualsevol modificació que 
comporti el posterior desenvolupament del Projecte Executiu, s’haurà de presentar 
com a modificació del Projecte Bàsic. Igualment per poder començar les obres cal 
aportar a aquest Ajuntament el Projecte d’Execució. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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la part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

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

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

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

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

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

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

 
CONDICIONS DE LLICÈNCIA I PREVIA A LA SEVA OBERTURA (ACTIVITATS) 
 
1. Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació elèctrica 

emesa pel departament d’indústria de la Generalitat. 

2. 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. 

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
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“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.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, 
reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò 
previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 
desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil següent a 
la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 
impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar, a partir que finalitzi l’estat d’alarma 
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12. Llicències i Disciplina.  
Número: 001352/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRESENTADA PER M. C. P., PER A FER 
LA DIVISIÓ HORITZONTAL DE L'EDIFICI DE PB+2PP AMB 4 ELEMENTS: EN PLANTA 
BAIXA UN LOCAL COMERCIAL I UN MAGATZEM, EN PLANTA PRIMERA UNA 
OFICINA I EN PLANTA PRIMERA I SEGONA UN HABITATGE a RBLA. SALVADOR 
SAMA,   33. (Exp.001352/2019-OBR) 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
ACORD:   
 
 
PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  M. C. P.,  NIFXXXXXX, per a 
DIVISIÓ HORITZONTAL DE L'EDIFICI DE PB+2PP AMB 4 ELEMENTS: EN PLANTA 
BAIXA UN LOCAL COMERCIAL I UN MAGATZEM, EN PLANTA PRIMERA UNA 
OFICINA I EN PLANTA PRIMERA I SEGONA UN HABITATGE, a RBLA. SALVADOR 
SAMA,   33, d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables amb les següents condicions particulars i generals:  
1. Un cop feta la divisió horitzontal els elements resultants són: 

i. Entitat 1: Local de 97,50 m2, a planta baixa. 
ii. Entitat 2: Magatzem de 10,51 m2, a planta baixa. 
iii. Entitat 3: Oficina de 39,44 m2, en planta primera 
iv. Entitat 4: Habitatge de 110,94 m2, en planta primera i planta segona 

 
2. Les connexions a les xarxes de serveis que s’hagin de modificar a conseqüència 

de la variació de parcel·lació aniran a càrrec del propietari. 

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

 
CONDICIONS GENERALS DE PARCEL·LACIONS I DIVISIONS HORITZONTALS 

 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

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

2. No s’entendrà concedida la llicència fins el moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’ajuntament. 
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SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, 
reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò 
previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 
desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil següent a 
la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 
impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 

 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar, a partir que finalitzi l’estat d’alarma.”. 
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13. Llicències i Disciplina.  
Número: 001381/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER A. P. R., 
PER A  REHABILITAR I AMPLIAR UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES I 
CONSTRUIR UNA PISCINA  A C. MIQUEL GUANSE,   10 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
ACORD:   
 
PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  A. P. R., per a  REHABILITAR 
I AMPLIAR UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES I CONSTRUIR UNA 
PISCINA, a C. MIQUEL GUANSE,   10, (Exp.001381/2019-OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) 

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

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

Ús 
Cota 
(msnm) 

Alçada (m) 
Elevació 

(msnm) 

Edificació 24,00 8,00 32,00 

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

3. L’incompliment dels punts anteriors que comprometin la seguretat i/o afectin a 
la regularitat de les operacions de l’aeroport de Barcelona, suposarà la 
revocació i la pèrdua de la validesa i legitimitat de la present autorització i 
comportarà la corresponent responsabilitat continguda a la Llei 21/2003, de 7 
de juliol, de Seguretat Aèria, i es podrà incoar, en el seu cas, el corresponent 
expedient sancionador. 
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4. AESA podrà inspeccionar les servituds aeronàutiques i l’acompliment dels 
acords d’autorització en matèria de servitud aeronàutica, d’acord amb el que 
estableix l’article 22 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria i 
l’article 33.4 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques, 
modificat pel RD 297/2013, de 26 d’abril. 

2. L’actuació a la façana caldrà que compleixi amb els requeriments marcats a 
l’ordenança de colors en quan a material i colors, tant pels paraments com per les 
fusteries i serralleries. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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

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

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

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

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

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

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

8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar 
els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 
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9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 

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

 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, 
reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò 
previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 
desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil següent a 
la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 
impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar, a partir que finalitzi l’estat d’alarma.”. 
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14. Llicències i Disciplina.  
Número: 001421/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRESENTADA R. R. M., per a la 
PARCEL·LACIÓ D'UN SOLAR EN DOS PARCELES INDEPENDENTS AL C. 
MORERES,   21 A i b. (Exp.001421/2019-OBR) 
 
 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent  
 
ACORD:    
 
“”PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  R. R. M.,  NIFXXXXXX, per a 
PARCEL·LACIÓ D'UN SOLAR EN DOS PARCELES INDEPENDENTS, a C. MORERES,   
21 A i B, d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables amb les següents condicions particulars i generals:  
1. La finca inicial consta de 1330 metres quadrats amb façana al carrer de les 

Moreres. 

2. Una vegada feta la parcel·lació els solars són els següents: 

i. Finca A de 648 metres quadrats amb façana al carrer de les Moreres. 

ii. Finca B de 682 metres quadrats amb façana al carrer de les Moreres. 

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

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

 
CONDICIONS GENERALS DE PARCEL·LACIONS I DIVISIONS HORITZONTALS 

 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

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

2. No s’entendrà concedida la llicència fins el moment en què no es faci efectiu l’import 
de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de l’ajuntament. 
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SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar l’estat 
d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la Disposició 
Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per interposar recursos en via 
administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i 
arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del 
que puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del 
dia hàbil següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que 
hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de 
l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial Decret 
463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processals des de la 
declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins que aquest estat finalitzi. 

 

En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar, a partir que finalitzi l’estat d’alarma.”. 
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15. Llicències i Disciplina.  
Número: 001431/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER E. F. R., 
PER A  REFORMAR L'HABITATGE UNIFAMILIAR AMB AFECTACIÓ ESTRUCTURAL,  
AL C. ECONOMIA,   45 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
ACORD:    
 
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  E. F. R., per a  REFORMAR 
L'HABITATGE UNIFAMILIAR AMB AFECTACIÓ ESTRUCTURAL, a C. ECONOMIA,   
45, (Exp.001431/2019-OBR) 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. Les plaques hauran d’anar amb la mateixa inclinació de la coberta inclinada on es 

col·loquen. 

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

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

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

5. Un cop finalitzades les obres caldrà aportar entre d’altra documentació el 
certificat final d’obra signat per la direcció facultativa i visat pel col·legi 
professional. 

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 
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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. 

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 
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Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
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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.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, 
reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò 
previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 
desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil següent a 
la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 
impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 

 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar, a partir que finalitzi l’estat d’alarm.”. 
 
 
   
16. Llicències i Disciplina.  
Número: 001441/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
ALQUILERES ALEJANDRE, SL, PER A  CONSTRUIR NAU INDUSTRIAL DE PB + 1 
PP SENSE ÚS DEFINIT A LA  AV. EDUARD TOLDRA,   34A 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
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ACORD:   

  
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  ALQUILERES 
ALEJANDRE, SL, per a  CONSTRUIR NAU INDUSTRIAL DE PB + 1 PP SENSE ÚS 
DEFINIT, a AV. EDUARD TOLDRA,   34A, (Exp.001441/2019-OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 

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

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

Ús 
Cota 

(ms
nm) 

Alçada 
(m) 

Elevació 
(msn

m) 

Edificació 15,10 10,00 25,10 

Grua 
móvil 

15,10 15,00 30,10 

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

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

4. AESA podrà inspeccionar les servituds aeronàutiques i l’acompliment dels 
acords d’autorització en matèria de servitud aeronàutica, d’acord amb el que 
estableix l’article 22 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria i 
l’article 33.4 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds 
aeronàutiques, modificat pel RD 297/2013, de 26 d’abril. 
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2. L’efectivitat de la llicència restarà sotmesa a l’aportació dels assumeixos de la 
direcció facultativa així com del projecte de seguretat i salut en les obres. 

3. La llicència s’atorga per a una nau sense ús definit per la qual cosa quan es 
pretengui portar a terme una activitat concreta caldrà tramitar la corresponent 
llicència d’activitats on es determinarà si dita activitat es possible i quins son els 
condicionants específics per a dur-la a terme. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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

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

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

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

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

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, 
reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò 
previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 
desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil següent a 
la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 
impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar, a partir que finalitzi l’estat d’alarma.”. 
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Precs i preguntes  

 
 
-. 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:40 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
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