
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 27 D’ABRIL DE 2021 

 
 
Acta núm. 17 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9.30 hores del dia 27 d’abril de 2021, sota la 
presidència de l’alcaldessa, Sra. Olga Arnau Sanabra es reuneixen a la 
videoconferència per Teams els senyors/es: 
 
 

Sra. Olga Arnau Sanabra 

Sra. M Blanca Alba Pujol 

Sra. Marta Jofra Sora  

Sr. Jordi Medina Alsina 

 
 
Secretari General 
Sr. Isidre Marti Sarda       
 
Interventor Municipal 
Sr. Cesar Rodriguez Sola     
   

 

Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera 
convocatòria. 

 

Excusen la seva assistència la Sra. Adelaida Moya Taules, el Sr. Enric Garriga Ubia 
el Sr. Antoni Palacios Asensio i el Sr. Francesc Xavier Serra Albet. 

 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixen també a la sessió la Sra. Conxi Martínez 
Sánchez, el Sr. Adrià Guevara Figueras, el Sr. Jaume Carnicer Mas i el Sr. Jaume 
Aliaga Huguet 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

1. Secretaria General. Fe Pública i Cartipàs 
Número: 16/2021 eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 16 CORRESPONENT A LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL DIA 20 D’ABRIL 2021. 

 
2. Secretaria General.  Assessoria Jurídica 

Número: 15/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET 36/2021, DE DATA 16 DE MARÇ DE 2021, 
DICTAT PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 13 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ORDINARI 16/2021 A INTERPOSAT 
PER VALORIZA, EN EL QUAL S’ARXIVA EL PROCEDIMENT PER 
SATISFACCIÓ EXTRAPROCESSAL 

 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 

Número: 63/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 1493/20121 (Secció 307/2021), DE 
DATA 29 DE MARÇ 2021 DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 
DE CATALUNYA, EN EL RECURS D’APEL·LACIÓ 527/2019, INTERPOSAT 
PEL SR. S.T.P., EN EL QUAL ES DESESTIMA L’ESMENTADA APEL·LACIÓ 

  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 

Número: 28/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER MASIA 
FREDERIC, 31, 2-1 

 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 

Número: 49/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER ÀUSIAS 
MARCH, 6-8, 4-3 

 
 
 
 
 
 



 

6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 150/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER MASIA 
FREDERIC,34, 1-1 

 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica  

Número: 303/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 303/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA 
I LA GELTRÚ, EN DATA 31/10/2020. 

  
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica  

Número: 322/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 322/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA 
I LA GELTRÚ, EN DATA 30/10/2020. 

  
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 

Número: 331/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 331/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA 
CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, SEGONS INFORME TÈCNIC DE 
DATA 25/11/2020. 

 
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 

Número: 343/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 343/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA 
I LA GELTRÚ, SEGONS INFORME DE DATA  25/11/2020. 

  
 
 
 
 
 
 



 

 
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 

Número: 351/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 351/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA 
I LA GELTRÚ, EN DATA 23/11/2020. 

  
12. Secretaria General. Assessoria Jurídica  

Número: 4/2021/eUES 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 4/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA 
I LA GELTRÚ, EN DATA 14/02/2020. 

 
13. Secretaria General. Assessoria Jurídica  

Número: 32/2021/eUES 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 32/2021/eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA 
CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 21/12/2020.  

 
14. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 

Número: 310/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DE L’ADHESIÓ AL LOT 3 DE L’ACORD MARC 
DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB DESTINACIÓ A LES 
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2017.01).  

  
15. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 

Número: 336/2020/eCONT. 
 
ACORDAR EL DESESTIMENT DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE 
SERVEIS DE DEFENSA JURÍDICA DAVANT JUTJATS I TRIBUNALS DE 
L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I DELS ENS DEL SECTOR 
PÚBLIC. 

 
 
 
 
 
 



 

16. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 362/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL 
SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT LLOGUER DE CASETES DE FUSTA 
PEL MERCAT DE NADAL I REIS, APLICANT CRITERIS AMBIENTALS (Núm. 
Exp. 019/2019-CONT). 

  
17. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 

Número: 394/2020/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
PER ALS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA UNITAT DE SERVEIS 
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

  
18. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 

Número: 131/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
D’ATENCIÓ AL PÚBLIC, VISITES I TALLERS EDUCATIUS AL CENTRE 
D’ART CONTEMPORANI LA SALA DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm. Exp. 
008/2018-CONT). 

  
19. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 

Número: 139/2021/eCONT 
 
APROVAR LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE 
MANTENIMENT I REPARACIÓ DELS RELLOTGES PÚBLICS DEL MUNICIPI 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm. Exp. 024/2019-CONT). 
  

20. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 145/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE L’AUTORITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ DEL 
DOMINI PÚBLIC MARÍTIMO-TERRESTRE I EXPLOTACIÓ DE LES 
ACTIVITATS A L’AIGUA A LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER LA TEMPORADA D’ESTIU 2021. 

  
21. Gestió Tributària i Recaptació.  

Número: 284/2021/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS PEL PAGAMENT DE L'IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES DE L'EXERCICI 2020 A PERSONES QUE CEDEIXEN EL SEU 
HABITATGE A LA BORSA DE LLOGUER SOCIAL O COMARCAL. 

  
 



 

 
22. Gestió Tributària i Recaptació.  

Número: 285/2021/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS AL PAGAMENT DE L'IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES DE L'EXERCICI 2020 PEL NIVELL DE RENDA DE LES 
PERSONES. 

  
23. Gestió Tributària i Recaptació.  

Número: 289/2021/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS EN EL PAGAMENT DE L'IMPOST SOBRE 
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES ENTITATS, DE L'EXERCICI 
2020. 

 
24. Intervenció.  

Número: 39/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN  LOCAL. 

 
25. Acció Social i Dependència.  

Número: 345/2021/eAJT 
 
AUTORITZAR I DISPOSAR, I RECONEIXER L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENTS 
DURANT VUIT MESOS CONSECUTIUS, EN CONCEPTE D’APORTACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA A CÀRITAS DIOCESANA SANT FELIU DE LLOBREGAT, 
PER A LA GESTIÓ DE L’ECONOMAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER 
DONAR RESPOSTA A L’INCREMENT D’USUARIS QUE HAN TINGUT COM 
A CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI SANITARIA GENERADA PER LA 
PANDEMIA DEL COVID-19. 

  
26. Treball IMET.  

 Número: 309/2021/eAJT. 
 
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ "INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL DER 
PERSONES AMB MALALTIES MENTALS" DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L'IMET. 

  
27. Treball IMET.  
 Número: 310/2021/eAJT. 
 

ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ “ELS SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ QUE 
UTILITZEN LA PLATAFORMA TELEMÀTICA XALOC” DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L'IMET. 

  



 

 
 
 
 
28. Espai Públic.  

Número: 3/2021/eCAA. 
 
APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS 
ABONATS DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM 
AMB REBUTS PENDENTS DE LIQUIDACIÓ. Exp. 3/2021/eCAA. 
  

29. Llicències i Disciplina.  
Número: 192/2019/eOBR. 
 
ACCEPTAR LA RENÚNCIA I DECLARAR PER DECAIGUTS ELS DRETS DE 
LA LLICENCIA URBANÍSTICA EXPs.1087/2019-OBR i 192/2019-eOBR, 
CONCEDIDA AL SR. A.S.M., SEGONS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 19 DE GENER DE 2021, PER A REFORMAR I AMPLIAR 
L’HABITATGE UNIFAMILIAR AMB L'ADDICIÓ DE DUES PLANTES PIS, 
SITUAT A LA RBLA. JOSEP TOMÀS VENTOSA, 2. 

 
30. Llicències i Disciplina.  

Número: 494/2020/eOBR. 
 
ATORGAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PRESENTADA 
PER D.B. PER A FER LA DIVISIÓ HORITZONTAL D'UN HABITATGE DE 
PB+2PP EN DOS ELEMNETS I FER LA REFORMA INTERIOR, AL C. JOSEP 
FREIXES, 10 (Exp.494/2020/eOBR) 

 
31. Llicències i Disciplina.  

Número: 70/2021/eOBR. 
 
ATORGAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PRESENTADA 
PER EDIFICACIONES VILANOVA, SL, PER A  INSTAL·LAR UNA GRUA 
TORRE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR, AL C. 
PERE RIUDOR, 3-5 (Exp. 70/2021/eOBR) 

 
32. Llicències i Disciplina.  

Número: 96/2021/eAJT. 
 
APROVAR L'HOMOLOGACIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE L'ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL "L’ESCATERET"  

  
 
 
 



 

 
33. Llicències i Disciplina.  

Número: 348/2021/eAJT. 
 
APROVAR L'HOMOLOGACIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE L'ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL "LA BALDUFA"  

 
Propostes urgents 
 
 
34. Urbanisme i Planejament 

Número: 35/2021/eURB  

RETORNAR A OBRES CLAVÉ LA QUANTITAT SATISFETA EN CONCEPTE 
DE SALDO DE LA REPARCEL·LACIÓ ECONÒMICA DINS L’ÀMBIT 
DENOMINAT “SÍNIA DE LES VAQUES”, AMB EL COBRAMENT DELS 
INTERESSOS LEGALS CORRESPONENTS, EN EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA 
NÚM. 486/19 DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTÍCIA DE CATALUNYA, RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 
2/2015, RECURS ORDINARI (AMB ACUMULACIÓ DEL NÚM. 68/2015), AIXÍ 
COM DE L’AUTO DEL MATEIX TRIBUNAL, DE DATA 19 DE NOVEMBRE DE 
2020. 

35. Promoció econòmica 
Número: 376/2021/eAJT 

APROVAR L’ENCÀRREC DE GESTIÓ PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 
DE CARÀCTER MATERIAL I TÈCNIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LAGELTRÚ I L’ENS E.P.E.L NEÀPOLIS, PER A LA GESTIÓ I 
EXECUCIÓ D’ACTUACIONS EN EL MARC DEL PROJECTE "TECH 
REVOLUTION", SUBVENCIÓ ATORGADA PEL PROGRAMA URBACT III AL 
SOCI PRINCIPAL (L'AJUNTAMENT DE BARNSLEY) I ELS SOCIS DEL 
PROJECTE, ENTRE ELS QUALS ES TROBA L’AJUNTAMETN DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ 

36. Llicències i Disciplina 
Número: 35/2021 eACT 

APROVACIÓ SI ESCAU DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL A 
L'EMPRESA ORYX STAINLESS ESPAÑA, SL, PER INSTAL.LAR UNA 
ACTIVITAT DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS NO PERILLOSOS, 
CAPACITAT < 100000 TN/any, A LA ZONA PORTUÀRIA 

 
 
PRECS I PREGUNTES 



 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió a les 9.30 h seguint 
l’ordre dels punts de l’ordre del dia 
 
1. Secretaria General. Fe Pública i Cartipàs 
Número: 16/2021 eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 16 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 20 D’ABRIL 2021. 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 

 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 15/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET 36/2021, DE DATA 16 DE MARÇ DE 2021, DICTAT 
PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 13 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ORDINARI 16/2021 A INTERPOSAT PER VALORIZA, EN EL 
QUAL S’ARXIVA EL PROCEDIMENT PER SATISFACCIÓ EXTRAPROCESSAL 
 
 
Es dona compte a la Junta de Govern Local del decret recaigut en el següent 
procediment:  

 

Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 13 
DE BARCELONA 

Núm. procediment  :  Ordinari 16/2021 A 

Núm. i data decret:                   36/2021, de 16 de març de 2021 

Part actora  : Valoriza  

Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Lletrat:                                      Isidre Martí i Sardà 

Objecte del procediment :      Desestimació presumpta de la reclamació de 
24/5/2019 en concepte d’interessos de demora en 
la quantia de 413411.02 euros per abonament 
endarrerit de les factures corresponents a 
l’execució contracte de neteja viària. 



 

Decisió  :  DECLARACIÓ DE TERMINACIÓ DEL 
PROCEDIMENT per satisfacció extraprocessal.                         

Sense condemna a costes. 

Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma i contra ella s’hi pot 
interposar  recurs de revisió. 

Acords: Que la Junta de Govern Local es doni per 
assabentada i conforme. 

   
   
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 63/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 1493/20121 (Secció 307/2021), DE DATA 29 
DE MARÇ 2021 DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 
CATALUNYA, EN EL RECURS D’APEL·LACIÓ 527/2019, INTERPOSAT PEL SR. 
S.T.P., EN EL QUAL ES DESESTIMA L’ESMENTADA APEL·LACIÓ 
  
Es dona compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 

Òrgan jurisdiccional:  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CATALUNYA 

Núm. procediment:  Apel·lació 527/2019  

Núm. i data sentència:          1493/2021 (secció 307/2021) 

Part actora: S.T.P. 

Part demandada:  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

Lletrat(s):                             Miquel Àngel Pigem de las Heras (Milà Advocats, 
SLP) 

Objecte del procediment:     Sentència desestimatòria 152/2019, de 22 de maig de 
2019, del Jutjat Contenciós Administratiu 11 de 
Barcelona, sobre el Procediment Ordinari 235/2017   
desestimatòria (expedient de protecció de la legalitat 
urbanística mitjançant l’enderroc de les obres de 
construcció d’una casa de fusta, en l’expedient 
27/2016-DIS) 

 

 

 

 



 

Decisió  :  SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA 

- Desestima el recurs d’apel·lació interposat. 

- Condemna a la part apel·lant a unes costes amb 
un límit de 2000 euros. 

Fermesa :  La resolució judicial no és ferma i es pot interposar 
recurs de cassació. 

Acords:                      Que la Junta de Govern Local es doni per 
assabentada i conforme. 

    
   
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 28/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER MASIA FREDERIC, 
31, 2-1 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
la senyora amb DNI 18388798 E, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 



 

de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
   
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 49/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER ÀUSIAS MARCH, 
6-8, 4-3 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

ACORD 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
l’advocat SR. Josep M. González García, en representació de Cia Línea Directa 
Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, contra l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
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. 
 



 

 
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 150/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER MASIA FREDERIC, 
34, 1-1 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per  
l’advocat Sr. Josep M. González García, en representació de Línea Directa 
Aseguradora Compañía de Seguros y reaseguros, SA, amb CIF A80871031 i de la 
senyora amb DNI 33876090 B, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
   
 
 
 
 



 

 
 
 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 303/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 303/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 31/10/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 43681020H la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 73.2 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient.  
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI 43681020H perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.  
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
 
Contra 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. 
 
   
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 322/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 322/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 30/10/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 77289040R la sanció de multa de 
tres-cents euros (300 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures per 
a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI 77289040R perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.  
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 



 

 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 331/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 331/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 25/11/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
 

ACORD 
 
 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI 47844131Z. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part interessada, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 



 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
   
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 343/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 343/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, SEGONS INFORME DE DATA  25/11/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 51808468W la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI 51808468W, per tal que s’ingressi a 
la caixa de l’Ajuntament l’import de la sanció imposada, en el termini de 20 dies hàbils 
a comptar des del dia següent d’haver rebut la notificació d’aquesta proposta. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 



 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 351/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 351/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 23/11/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per l’establiment 
titular del CIF B59170720. 
 
SEGON. IMPOSAR a l’establiment titular del CIF B59170720, la sanció de multa de 
quatre-cents cinquanta-euros (450 €) per infracció de l’article 25.5 de l’Ordenança de 
Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons 
consta a l’expedient. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 



 

 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
   
 
12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 4/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 4/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, 
EN DATA 14/02/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la societat titular del CIF A08721177 la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.3 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR a la societat titular del CIF A08721177, per tal que s’ingressi a 
la caixa de l’Ajuntament l’import de la sanció imposada, en el termini de 20 dies hàbils 
a comptar des del dia següent d’haver rebut la notificació d’aquesta proposta. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen. 
 
 
 



 

 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
  
13. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 32/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 32/2021/eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 21/12/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI 47634239C. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen 
 
 



 

QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
14. Secretaria General.  
Número: 310/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DE L’ADHESIÓ AL LOT 3 DE L’ACORD MARC DE 
SERVEIS I SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA (Exp. 2017.01)  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

ACORD 
 
PRIMER. PRORROGAR  l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al lot 3 de  
l’Acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en 
l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01), 
amb  l’empresa adjudicatària del lot esmentat, Alumbrados Viarios, SA, amb CIF 
A08523094, per un preu total de 149.490,93€ (IVA inclòs), amb una durada d’un any 
més, els serveis següents per a la infrastructura objecte del contracte (consistent en 
60 quadres de comandament de la xarxa de l’enllumenat públic i 5.101 ud. de punts 
de llum que pengen dels quadres de comandament): 
 
 



 

1. Manteniment preventiu, consistent en: 
 

a) Inspecció general- control visual de dia, amb periodicitat Trimestral. 
b) Inspecció general- control nocturn, amb periodicitat Mensual. 
c) Verificació de les característiques elèctriques del quadres e 

comandament i dels punts de llum, amb periodicitat Anual. 
d) Verificació del rellotge astronòmic, amb periodicitat Semestral. 
e) Verificació de les característiques fotomètriques, amb periodicitat Anual. 
f) Neteja de llumenera, amb periodicitat Anual. 

 
2. Manteniment correctiu, consistent en: 
 

a) S’aplicarà a les instal•lacions objecte del contracte la substitució de tot 
element de la instal•lació d’enllumenat amb funcionament anòmal. 

b) L’Adjudicatari estarà obligat a la reparació, al seu càrrec, de totes les 
avaries que es produeixin en els equips instal•lats per ell mateix 
independentment de les causes que les hagin motivat. 

c) Els períodes màxims de temps que disposarà el contractista per dur a 
terme les diverses reparacions seran els següents: 

a. Avaries que comportin perill elèctric o mecànic: immediatament 
b. Avaries que afecten a mes de 5 punts de llum consecutius: 24 hores. 
c. La resta d'avaries: 48 hores. 
d) En el cas d'avaries que requereixin un termini mes llarg per a la seva 

reparació definitiva, l’adjudicatari ha de justificar i informarà 
immediatament al l’entitat local destinatària. 

 
3. Servei de guàrdia i emergència les 24 hores del dia, 365 dies l’any. 
 
 
SEGON. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 52.1650.22799 Contracte Manteniment Enllumenat Públic del 
pressupost vigent i les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis 
econòmics que afectin a la durada del contracte. 
 
La despesa prevista per l’any 2021 serà, en previsió que comenci el contracte l’1 de 
juliol de 2021, de 61.773,11€, més 12.972,35€ corresponent al  21% d’IVA, que fan 
un total de  74.745,46€. 
 
La despesa prevista per l’any 2022 serà, en previsió que finalitzi el contracte el 30 de 
juny 2022, de 61.773,11€, més 12.972,35€ corresponent al 21% d’IVA, que fan un 
total de  74.745,46€. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
 



 

 
 
TERCER. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat 
públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01), així com 
l’oferta del contractista que s’hi integra.  
 
QUART. D’acord amb la clàusula 56 del PCAP, el contractista ve obligat a lliurar els 
següents informes amb la periodicitat indicada: 

• Informe d'inspeccions, incidències rebudes i actuacions – periodicitat 
diària 

• Informe agrupat d'incidències i actuacions, amb valoració econòmica – 
periodicitat mensual 

 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en  
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL 
(preferentment per e-Notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o 
per correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius d’acord amb la LCSP. 
 
SISÈ. ESTABLIR que la formalització de la pròrroga del contracte s’efectuarà 
mitjançant la signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució 
d’adjudicació. 
  
SETÈ. El responsable del contracte serà el Cap de Servei d’Espai Públic i Mobilitat. 
 
VUITÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i 
al Perfil del Contractant.  
 
NOVÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats 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. 
  
 
15. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 336/2020/eCONT. 
 
ACORDAR EL DESESTIMENT DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
DE DEFENSA JURÍDICA DAVANT JUTJATS I TRIBUNALS DE L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I DELS ENS DEL SECTOR PÚBLIC 
  
la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 

ACORD 
 
 
PRIMER. DONAR COMPTE de la resolució 90/2021, de 25 de març, del Tribunal 
Català de Contractes que en el seu apartat d’acords estableix: 
 

“1.- Estimar el recurs especial en matèria de contractació presentat per la 
senyora C.C.H. en nom i representació de GRUPO UNIVE JURÍDICOS, SL, 
contra els plecs que han de regir la licitació del contracte de serveis de defensa 
jurídica davant jutjats i tribunals de l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ i dels ens del sector públic, licitat pel l’AJUNTAMENT DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ (exp. 336/2020/eCONT), en el sentit exposat en els fonaments 
de dret. 

2.- Aixecar la suspensió del procediment de contractació acordada per aquest 
Tribunal en data 14 de gener de 2021. 

3.- Declarar que no s’aprecia la concurrència de temeritat o mala fe en la 
interposició del recurs, per la qual cosa no escau la imposició de la sanció 
prevista en l’article 58.2 de la LCSP. 

4.- Indicar a l’òrgan de contractació que, d’acord amb l’article 57.4 de la LCSP, 
ha de donar coneixement a aquest Tribunal de les actuacions que adopti per 
complir aquesta resolució. 

5.- Notificar aquesta resolució a totes les parts”. 

 



 

 

 

 
SEGON. DESISTIR de la licitació del servei de defensa jurídica davant Jutjats i 
Tribunals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i dels ens del sector públic 
(organismes autònoms dependents, EPELs i Societats Anònimes Municipals i ens 
adscrits). 
 
TERCER. NOTIFICAR el present acord a totes les empreses licitadores i al TCCSP. 
 
QUART. PUBLICAR el present acord al Perfil del Contractant. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
i de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar 
els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en el perfil del 
contractant, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que 
el recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2 
de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 
30 dies a comptar del dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil del 
contractant. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat 
amb els arts 8 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s’estimi 
pertinent. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
16. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 362/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL 
SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT LLOGUER DE CASETES DE FUSTA PEL 
MERCAT DE NADAL I REIS, APLICANT CRITERIS AMBIENTALS (NÚM. EXP. 
019/2019-CONT) 
  
la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. PRORROGAR per mutu acord de les parts el 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 2021 i fins el 30 de juny de 
2022, 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 10.754,48 € (deu 
mil set-cents cinquanta-quatre  euros amb quaranta-vuit cèntims d’euro). 
 
El preu unitari màxim de licitació s’estableix per l’import unitari anual següent: 
 

 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a la partida pressupostaria 10.4320.2260201 Foment i accions 
promoció ciutat 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 la pròrroga 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. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
    
 
17. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 394/2020/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS PER 
ALS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA UNITAT DE SERVEIS MUNICIPALS DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. DECLARAR deserts els lots 5 i 9 del contracte del subministrament de 
materials per als serveis de manteniment de la Unitat de Serveis Municipals de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. ADJUDICAR els restants lots del contracte del subministrament de 
materials per als serveis de manteniment de la Unitat de Serveis Municipals de 



 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un període d’un any, prorrogable dos anys 
més, per períodes anuals, de la següent manera: 
 

 
 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 52.9121.22111 Contracte 
subministrament utillatge del pressupost vigent. La despesa prevista per als anys 
2021 i 2022, atenent a la previsió d’inici del contracte el mes de maig de 2021, serà: 
 

 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat 
i suficient. 
 
 
QUART. NOTIFICAR l’adjudicació a totes les empreses licitadores. 
 



 

CINQUÈ. PUBLICAR l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant, al Diari 
Oficinal de la Unió Europea i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya. 
  
SISÈ. NOMENAR responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 2.19 
del Plec de Clàusules Administratives particulars, Cap de Servei d’Espai Públic, Sr. 
Abel Lora Ordaz. 
 
SETÈ. APROVAR les minutes dels corresponents contractes que s’adjunten com a 
Annexos. 
 
VUITÈ. FACULTAR a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
NOVÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
i de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar 
els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en el perfil del 
contractant, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que 
el recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  
de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic  - lletres c) d) e) o f) – en què serà 
de 30 dies a comptar del dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil del 
contractant. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius  de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat 
amb els arts 8 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 131/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI D’ATENCIÓ 
AL PÚBLIC, VISITES I TALLERS EDUCATIUS AL CENTRE D’ART 
CONTEMPORANI LA SALA DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm. exp. 008/2018-
CONT) 
  
la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

  
ACORD 

 
PRIMER. PRORROGAR per mutu acord de les parts, el contracte del servei d’atenció 
al públic, visites i tallers educatius al Centre d’Art Contemporani La Sala del municipi 
de Vilanova i la Geltrú, amb ARC Gestió Cultural, S.L., NIF B66069014, per un any 
més, per un import anual de 12.980 €  més 2.725,80 € corresponent al 21% d’IVA, 
que fan un total de 15.705,80 € (quinze mil set-cents cinc euros amb vuitanta cèntims 
d’euro). 
 
La despesa prevista per l’any 2021 a partir de l’1 d’agost  serà de 5.408,33€ de base 
imposable i 1.135,75€ corresponent al 21% d’IVA que fan un total de 6.544,08€. 
 
La quantitat prevista pel 2022 serà de 7.571,67€ de base imposable i 1.590,05€ 
corresponent al 21% d’IVA que fan un total de 9.161,72€. 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a la partida pressupostaria 31.3340.2260901 Suport a la 
creació del pressupost vigent i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers 
exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. 
 
Per als propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, aquest es 
finançarà amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries que s’habilitin. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
TERCER. NOTIFICAR aquest acord a ARC Gestió Cultural, SL 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. 
 
SISÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
  
19. Secretaria General. Contractació i Patirmoni 
Número: 139/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE 
MANTENIMENT I REPARACIÓ DELS RELLOTGES PÚBLICS DEL MUNICIPI DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ (NÚM. EXP. 024/2019-CONT) 
  
la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

  
ACORD 

 
PRIMER. PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte dels serveis de 
manteniment i reparació dels rellotges públics del municipi de Vilanova i la Geltrú, 
amb Rifer Sistemes de Sonorització, SL, amb NIF B17483447, per un període de d’un 



 

any més, per import anual de 2.530,00€, més 531,30€ corresponents al 21% d’IVA, 
que fan un total de 3.061,30€ (tres mil seixanta un euros amb trenta cèntims d’euro). 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a la partida pressupostaria 02.9200.2279901 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. 
 
La previsió de despesa, tenint en compte que s’inicia la pròrroga del contracte el dia 
1 d’agost de 2021, és tal com segueix: 
 
Any Base            IVA                Total___ 
2021 720,83€ 151,37€    872,20€ 
2022 1.809,17€ 379,93€ 2.189,10€ 
 
 
TERCER. NOTIFICAR l’acord a Rifer Sistemes de Sonorització, SL i assenyalar que 
d’acord amb allò establert a l’art.159.6.g) de la LCSP, la formalització del mateix 
s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació per part del contractista de la 
resolució de la pròrroga. 
 
QUART. PUBLICAR la pròrroga del contracte al Perfil del Contractant i al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
  
 



 

  
20. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 145/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE L’AUTORITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ DEL DOMINI 
PÚBLIC MARÍTIMO-TERRESTRE I EXPLOTACIÓ DE LES ACTIVITATS A L’AIGUA 
A LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER LA 
TEMPORADA D’ESTIU 2021 
  
la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. APROVAR l’inici d’un procediment per a l’autorització de l’ocupació del 
domini públic marítimo-terrestre i explotació de les activitats a l’aigua a les platges 
del terme municipal de Vilanova i la Geltrú per la temporada d’estiu 2021. 
 
SEGON. APROVAR el plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives 
particular que regiran la concessió, que s’incorpora com a annex únic del present 
acord.  
 
TERCER. CONVOCAR licitació per procediment obert simplificat abreujat, d’acord 
amb l’article 159.6 de la LCSP, pel període corresponent a la temporada d’estiu 2021, 
improrrogable, amb un cànon mínim per temporada d’estiu de 1.000€ per al Lot 1 
(Platja d’Adarró) i 4.000€ per al Lot 2 (Platja del Far de sant Cristòfol). 
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
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. 
 
 
21. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 284/2021/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS PEL PAGAMENT DE L'IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES DE L'EXERCICI 2020 A PERSONES QUE CEDEIXEN EL SEU 
HABITATGE A LA BORSA DE LLOGUER SOCIAL O COMARCAL 
  
la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. CONCEDIR els ajuts següents per un total de 19.322,69 Euros, per ajuts 
al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (borsa lloguer social) de l’exercici 
2020, previstos a l’apartat B).b) de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió 
d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en 
data 2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol 
de 2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de 
juny de 2020: 

 
 

Nº NIF            Import____ 
 
1 39317306W 200,05 
2 46332685J 127,91 
3 25527592F 106,59 
4 52423778Q 136,18 
5 35053218E 268,94 
6 44020163A 132,18 
7 52215298P 139,51 
8 74975782Z 144,74 
9 52425889B 128,32 
10 52422301B 309,74 
11 52422373Z 124,10 
12 52422731G 135,71 
13 35039224N 247,06 
14 52219937R 283,91 
15 52423417T 184,21 
16 22648428Y 143,00 



 

17 38062076C 134,93 
18 76171358G 256,15 
19 38546801C 350,92 
20 52428488B 238,88 
21 52217701L 281,45 
22 37589625N 137,45 
23 77252322Z 215,23 
24 77252493R 193,85 
25 36757562C 186,85 
26 G64442254 175,66 
27 G64442254 114,79 
28 G64442254 174,61 
29 36986338S 132,18 
30 52211208N 177,76 
31 52213177A 125,36 
32 52213177A 114,36 
33 18902267Q 181,64 
34 37360011F 173,63 
35 38521235F 224,43 
36 38521235F 224,43 
37 47634152W 273,09 
38 47634152W 226,31 
39 52212323T 206,83 
40 37624922G 291,85 
41 77252685D 135,48 
42 37589684W 91,58 
43 52211694S 175,33 
44 77267067Q 166,07 
45 15946116D 178,73 
46 52218541P 145,02 
47 52218541P 188,10 
48 52423013X 192,35 
49 76596626W 151,70 
50 76596626W 151,70 
51 38438275P 290,13 
52 37589582S 373,34 
53 38250028Q 158,29 
54 38250028Q 158,29 
55 38250028Q 158,29 
56 38059618T 200,63 
57 27146193Y 197,42 
58 52429095C 247,73 
59 52211976K 261,81 
60 15339502C 282,82 
61 23999595S 201,98 
62 38083333W 168,12 



 

63 52420587E 316,12 
64 35021927B 131,65 
65 35021927B 145,38 
66 52395696V 360,97 
67 38028714P 176,63 
68 37651315Q 177,44 
69 36736294G 204,85 
70 52203409X 244,39 
71 29944533M 127,19 
72 38166918M 148,28 
73 52212134H 138,35 
74 77251690A 101,89 
75 18855440V 129,75 
76 38040515X 110,76 
77 52424350J 219,20 
78 52219349B 108,52 
79 38250489V 200,17 
80 52420189S 141,26 
81 A58008970 290,04 
82 A58008970 287,21 
83 A58008970 236,95 
84 77076064M 221,31 
85 37664911L 131,59 
86 37664911L 131,59 
87 38032649X 195,61 
88 38712053V 143,37 
89 75447677H 188,22 
90 47634611R 156,08 
91 77053350S 159,54 
92 77053350S 245,48 
93 38040393A 220,97 
94 52212263D 106,59 
95 77096774S 240,74 
96 46680271T 252,04 
97 13700244H 236,10 
98 36513423A 200,49 
99 31625299T 169,56 
100 35011775W 232,29 
101 52423039J 194,42 
 
    19.322,69 
 
Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal vigent. 
 



 

SEGON. NOTIFICAR el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 
d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a 
que vingui obligat. 

 
TERCER. TRASLLADAR el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
QUART. PEU DE 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. 
 
 
22. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 285/2021/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS AL PAGAMENT DE L'IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES DE L'EXERCICI 2020 PEL NIVELL DE RENDA DE LES PERSONES 
  
la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. CONCEDIR els ajuts següents per un total de 16.507,02 Euros, per ajuts 
al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (nivell de renda) de l’exercici 2020, 
previstos a l’apartat A).a) de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts 
econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de 



 

juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i 
segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de juny de 
2020: 
 
Nº NIF Import 
1 48041833P 147,78 
2 77252258L 106,50 
3 47842250L 120,64 
4 37593753T 84,75 
5 36484963V 219,48 
6 24762340B 87,25 
7 43689378G 71,34 
8 48028478Q 151,11 
9 26430464Z 168,23 
10 52212305M 263,15 
11 36908923H 141,38 
12 37621015F 155,11 
13 77293934L 114,33 
14 75666609J 78,85 
15 36107311W 126,12 
16 38045464Z 53,29 
17 77281175W 149,79 
18 52429185H 215,24 
19 22681862K 77,85 
20 36458301N 26,56 
21 77267025C 98,33 
22 36759527F 92,69 
23 36976612H 107,42 
24 47718969H 177,96 
25 24804947E 233,84 
26 77266130E 173,22 
27 77053899N 93,05 
28 38253432Q 251,20 
29 38050786T 57,88 
30 77252204B 112,93 
31 77090629B 170,19 
32 43495261F 70,01 
33 38378623H 119,53 
34 72871868W 157,32 
35 77293874M 71,91 
36 36764925T 109,00 
37 37627350V 64,10 
38 38261349K 92,55 
39 46630049X 93,55 
40 80025564P 75,89 
41 77266082C 92,15 



 

42 37297149G 100,55 
43 37206029X 160,65 
44 30425561B 165,49 
45 77268047F 97,41 
46 38454897R 154,83 
47 36736469H 204,30 
48 37610949S 94,11 
49 52423729J 189,78 
50 38066699C 95,78 
51 31819034Y 91,60 
52 37119360M 163,08 
53 52210220J 103,51 
54 22351816W 94,23 
55 52211875N 37,84 
56 47635288B 123,72 
57 39576503N 128,97 
58 35008520J 99,28 
59 47636144Q 77,12 
60 37589752R 168,47 
61 05048616R 92,43 
62 38045253X 151,75 
63 38046173X 143,69 
64 13040843G 242,15 
65 37259116J 120,47 
66 52217192Q 163,08 
67 37675202Y 265,98 
68 37253029K 53,29 
69 37654971S 82,46 
70 07812593E 112,21 
71 47635070T 113,69 
72 52425124M 91,13 
73 52426388G 127,03 
74 30448387K 192,98 
75 44000725T 118,78 
76 Y0521845N 52,64 
77 36466923D 153,84 
78 31812647J 79,77 
79 36504274P 45,79 
80 77096742Y 216,89 
81 77259574K 101,85 
82 52423927G 141,88 
83 37273396X 191,11 
84 22493001J 155,62 
85 38128562J 80,26 
86 77096654X 100,99 
87 37632703B 150,65 



 

88 38043182D 65,86 
89 40951587H 88,73 
90 37593985W 104,85 
91 77281038A 105,83 
92 50924290J 118,05 
93 52214916V 209,66 
94 37147884D 77,94 
95 08548681H 104,79 
96 47633921R 157,41 
97 37260006Y 129,03 
98 77295197V 215,69 
99 37678971A 47,99 
100 76214007B 149,29 
101 37781420X 58,74 
102 08684764X 138,60 
103 77299137R 129,35 
104 06956540Y 118,62 
105 37764616L 93,70 
106 35030578Z 100,59 
107 46991497J 58,20 
108 52214947W 106,76 
109 52427880R 97,91 
110 77284719G 88,19 
111 52216264P 139,98 
112 38050279E 79,56 
113 77293819L 133,34 
114 38028738D 117,61 
115 37360411Q 266,27 
116 38167014D 138,83 
117 47635008F 78,57 
118 36541363K 81,89 
119 39070375E 105,68 
120 13286855P 67,02 
121 45032893C 69,64 
122 52200772H 216,23 
123 36510464B 101,85 
124 77252537E 54,94 
125 05603575Q 231,37 
126 12992979A 136,38 
127 77277088D 193,47 
128 36757162B 137,70 
129 77779588M 121,17 
130 35048283D 177,48 
131 77266994N 154,90 
132 37589192Q 170,76 
 



 

            16.507,02 
 
Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal vigent. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 
d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a 
que vingui obligat. 
 
TERCER. TRASLLADAR el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
QUART. PEU DE 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
23. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 289/2021/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS EN EL PAGAMENT DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES 
DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES ENTITATS, DE L'EXERCICI 2020 
 
la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
 
PRIMER. CONCEDIR els ajuts següents a Mancomunitat Tegar del Garraf, 
P0800354C, per un total de 3.017,72 Euros, per ajuts al pagament de l’Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica (Entitats) de l’exercici 2020, previst a l’Acord de Ple de 
l’Ajuntament en data 7 de maig de 2001: 
 
 
 

  
    
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal vigent. 
 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 
d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a 
que vingui obligat. 
 
 
TERCER. TRASLLADAR el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
 
 
 



 

 
QUART. PEU DE 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.” 
  
 
24. Intervenció.  
Número: 39/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
 
la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la relació de factures número F/2021/6.  
 
Factures inferiors a 10.000€ 
 



 

 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
  



 

 
 
 



 

 
 



 

 



 

 



 

 
 
 
  



 

 



 

 

Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Factures superiors a 50.001€ 
 

 

 
 
 
Resum total facturació 
 

 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2021/6. 
 
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. 
  
 
25. Acció Social i Dependència.  
Número: 345/2021/eAJT. 
 
AUTORITZAR I DISPOSAR, I RECONEIXER L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENTS 
DURANT VUIT MESOS CONSECUTIUS, EN CONCEPTE D’APORTACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA A CÀRITAS DIOCESANA SANT FELIU DE LLOBREGAT, PER 
A LA GESTIÓ DE L’ECONOMAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER DONAR 
RESPOSTA A L’INCREMENT D’USUARIS QUE HAN TINGUT COM A 
CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI SANITARIA GENERADA PER LA PANDEMIA DEL 
COVID-19. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

ACORD 
 
PRIMER. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 44.000,00 € (quaranta-quatre 
mil euros) i RECONÈIXER l’obligació de pagament de 5.500,00 € (cinc mil cinc-cents 
euros) mensuals, durant vuit mesos consecutius a partir del mes de maig fins 
desembre de 2021, en concepte d’aportació extraordinària a Càritas Diocesana Sant 
Feliu de Llobregat, amb CIF R0801973I, per a la gestió de l’Economat de Vilanova i 
la Geltrú per donar resposta a l’increment d’usuaris que han tingut com a 
conseqüència de la crisi sanitària generada per la pandèmia del COVID-19.  
 
L’import anterior serà carregat a l’aplicació pressupostària 35.2315.48004 Conveni 
Càritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat del pressupost de despeses vigent. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a Càritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 



 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la recepció de la 
seva notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis 
mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
26. Treball IMET.  
Número: 309/2021/eAJT. 
 
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ "INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL DER PERSONES 
AMB MALALTIES MENTALS" DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ENCÀRREC A 
MITJÀ PROPI A L'IMET 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

ACORD 
 
PRIMER. ACCEPTAR l’acord de la Diputació de Barcelona de data 11 de març de 
2021, en el qual s’aprova la concessió del fons de prestació “Integració sociolaboral 
de persones amb malalties mentals”, amb codificació 21/Y/299621, així com la 
concessió del recurs econòmic de trenta-sis mil cent cinquanta euros amb nou 
cèntims  36.150,09.- € a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb un import a justificar 
de 48.200,12.€. 
 
SEGON. ENCARREGAR a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET, com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta causa i 
desenvolupa les polítiques actives d’ocupació, a realització del següent servei, 
objecte de a proposta de recurs econòmic rebut de la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 
el qual s’adjunta a continuació : 
 



 

ENCÀRREC A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE 
PRESTACIÓ “Integració sociolaboral de persones amb malalties 
mentals”, amb codificació 21/Y/299621 PER UN VALOR DE 
SUBVENCIÓ DE 36.150,09.- EUROS 
 
REUNITS 
 
D’una part, la senyora OLGA ARNAU SANABRA, alcaldessa de Vilanova 
i la Geltrú, per Acord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en 
sessió extraordinària de data 15 de juny de 2019, de constitució del 
Consistori del Mandat Corporatiu 2019-2023. 
 
I d’una altra part, la senyora MARIA MERCÈ MATEO OLIVARES, 
vicepresidenta de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), en virtut 
del Decret de la Presidència de l’IMET núm. 230-2019 de data 28 d’agost 
de 2019 de delegació de competències. 
 
EXPOSEN 
 
I. Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 
de gener de 2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos 
inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona 
i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 
 
II. Que l’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió 
i gestió dels fons de prestació, en els quals s’especifica que es concediran 
pel procediment de concessió directa amb concurrència (article 5.6) i que 
no requeriran de sol·licitud (article 11.1). 
 
III. Que en el Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 s’inclou el fons “Integració sociolaboral de persones 
amb malalties mentals”, per mitjà del qual es dona suport econòmic  a les 
actuacions desenvolupades per les oficines tècniques laborals (OTL), 
amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral de persones amb un 
diagnòstic acreditat de trastorn de salut mental, preferent ment en el 
mercat ordinari, o bé la millora de la seva ocupació. 
 
IV. Que atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en 
sessió de data 11 de març de 2021 va aprovar la concessió del fons de 
prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, en 
el marc del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, atorgant a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú una subvenció 



 

de 36.150,09.- €, amb un import a justificar de 48.200,12.- €, amb codi 
21/Y/299621. 
 
V. Que atès que per acord de Ple de data 7 de juliol de 2008, es 
constitueix l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) com organisme 
autònom de caràcter administratiu de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
que, com a ens instrumental depenent de l’Ajuntament, es va constituir 
de conformitat a allò que disposen els articles 85.2.A) b) i 85 bis de la Llei 
Reguladora de les Bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril per a la 
gestió directa dels serveis públics d’educació, formació i treball. 
 
VI. Que atès que l’IMET porta causa i desenvolupa les polítiques actives 
d’ocupació i que té subscrit un conveni de col·laboració amb la Diputació 
de Barcelona per a la seva adhesió a la Xarxa d’Oficines Tècniques 
Laborals. 
 
VII. Que atès que és voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball, en la seva condició 
de mitjà propi, la gestió del fons de prestació “Integració sociolaboral de 
persones amb malalties mentals” per un valor de subvenció de 
36.150,09.- €, amb un import a justificar de 48.200,12.- €, amb codi 
21/Y/299621. 
 
VIII. Que atès que l’Institut Municipal d’Educació i Treball disposa 
de mitjans propis per al desenvolupament d’aquest encàrrec i compta 
amb una àmplia experiència en la realització de projectes en els àmbits 
esmentats en els punts anteriors.  
 
IX. Que aquest encàrrec, formulat de conformitat amb l’establert a l’article 
32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
no té la consideració de contracte.  
 
X. Que ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament capacitat 
suficient per a l’atorgament del present document i convenen la celebració 
d’aquest encàrrec a un mitjà propi personificat, que es regirà per les 
següents:  
 
PRESCRIPCIONS 
 
PRIMERA.- Objecte de l’encàrrec  
  
L’objecte del present encàrrec és la gestió per part de l’Institut Municipal 
d’Educació i Treball del fons de prestació “Integració sociolaboral de 
persones amb malalties mentals”, amb codificació 21/Y/299621. 
 



 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú serà propietari dels documents 
resultants del present encàrrec, disposant de tots els drets inherents que 
li siguin d’aplicació, inclòs el dret de modificació i/o publicació posterior.  
 
Aquest encàrrec no suposa cessió de titularitat de les competències ni 
dels elements substantius del seu exercici.  
 
SEGONA.- Contraprestació  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú satisfarà a l’Institut Municipal 
d’Educació i Treball la quantitat màxima de TRENTA-SIS MIL CENT 
CINQUANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS  36.150,09.- € 
 
TERCERA.- Execució 
 
L’execució d’aquest fons de prestació serà ANUAL, essent el seu període 
entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021. 
 
QUARTA - Justificació 
 
El període de justificació voluntària finalitzarà el 15 de novembre de 2021 
i la justificació final s’haurà de realitzar entre el 2 de gener de 2022 i el 30 
d’abril de 2022. 
 
CINQUENA.- Despesa elegible 
 
La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost 
de depeses dels ens destinataris. 
 
L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 
públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa 
finalitat, no pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas 
que s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el 
reintegrament de l'import que correspongui. 
 
Es poden justificar despeses indirectes, fins al 15 % de les despeses 
directes imputades. 
 
Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la 
Diputació i d’altres administracions.  
 
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest encàrrec per 
duplicat en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.  

 
 



 

SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a l’Institut Municipal d’Educació i Treball i a 
la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER. PUBLICAR aquest encàrrec a mitjà propi al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
i de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar 
els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2 de la Llei 
19/2017 - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la 
recepció de la seva notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, 
de conformitat amb els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
 
 
27. Treball IMET.  
Número: 310/2021/eAJT. 
 
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ “ELS SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ QUE 
UTILITZEN LA PLATAFORMA TELEMÀTICA XALOC” DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L'IMET 
  
la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
 
PRIMER. ACCEPTAR l’acord de la Diputació de Barcelona de data 11 de març de 
2021, en el qual s’aprova la concessió del fons de prestació “Els serveis locals 
d’ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica XALOC”, amb codificació 



 

21/Y/299645, així com la concessió del recurs econòmic de trenta-dos mil tres-cents 
quaranta-cinc euros amb noranta-tres cèntims  (32.345,93.- €) a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, amb un import a justificar de 43.127,91.- €. 
 
SEGON. ENCARREGAR a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET, com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta causa i 
desenvolupa les polítiques actives d’ocupació, a realització del següent servei, 
objecte de a proposta de recurs econòmic rebut de la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 
el qual s’adjunta a continuació : 
 

ENCÀRREC A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ 
“Els serveis locals d’ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica 
XALOC”, amb codificació 21/Y/299645 PER UN VALOR DE SUBVENCIÓ 
DE 32.345,93.- EUROS 
 
REUNITS 
 
D’una part, la senyora OLGA ARNAU SANABRA, alcaldessa de Vilanova i 
la Geltrú, per Acord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió 
extraordinària de data 15 de juny de 2019, de constitució del Consistori del 
Mandat Corporatiu 2019-2023. 
 
I d’una altra part, la senyora MARIA MERCÈ MATEO OLIVARES, 
vicepresidenta de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), en virtut del 
Decret de la Presidència de l’IMET núm. 230-2019 de data 28 d’agost de 
2019 de delegació de competències. 
 
EXPOSEN 
 
I. Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de 
gener de 2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos 
inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona i 
el seu règim regulador (AJG 13/2021). 
 
II. Que l’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió i 
gestió dels fons de prestació, en els quals s’especifica que es concediran pel 
procediment de concessió directa amb concurrència (article 5.6) i que no 
requeriran de sol·licitud (article 11.1). 
 
III. Que en el Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 s’inclou el fons “Els serveis locals d’ocupació que utilitzen la 
Plataforma Telemàtica XALOC”, per mitjà del qual es dona suport a les 



 

estructures bàsiques per al funcionament dels serveis locals d’ocupació 
(SLO) que utilitzen la Plataforma Telemàtica XALOC, amb l’objectiu de 
dinamitzar el mercat de treball en l’àmbit local. 
 
IV. Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 
data 11 de març de 2021 va aprovar la concessió del fons de prestació “Els 
serveis locals d’ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica XALOC”, en 
el marc del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, atorgant a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú una subvenció de 
32.345,93.- €, amb un import a justificar de 43.127,91.- €, amb codi 
21/Y/299645. 
 
V. Que atès que per acord de Ple de data 7 de juliol de 2008, es constitueix 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) com organisme autònom de 
caràcter administratiu de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que, com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament, es va constituir de conformitat a allò 
que disposen els articles 85.2.A) b) i 85 bis de la Llei Reguladora de les 
Bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril per a la gestió directa dels serveis 
públics d’educació, formació i treball. 
 
VI. Que atès que l’IMET porta causa i desenvolupa les polítiques actives 
d’ocupació i que té subscrit un conveni de col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona per a la seva adhesió a la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals. 
 
VII. Que atès que és voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball, en la seva condició de 
mitjà propi, la gestió del fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació que 
utilitzen la Plataforma Telemàtica XALOC” per un valor de subvenció de 
32.345,93.- €, amb un import a justificar de 43.127,91.- €, amb codi 
21/Y/299645. 
 
VIII. Que atès que l’Institut Municipal d’Educació i Treball disposa de 
mitjans propis per al desenvolupament d’aquest encàrrec i compta amb una 
àmplia experiència en la realització de projectes en els àmbits esmentats en 
els punts anteriors.  
 
IX. Que aquest encàrrec, formulat de conformitat amb l’establert a l’article 32 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, no té la 
consideració de contracte.  
 
X. Que ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament capacitat 
suficient per a l’atorgament del present document i convenen la celebració 
d’aquest encàrrec a un mitjà propi personificat, que es regirà per les 
següents:  
 
 



 

PRESCRIPCIONS 
 
PRIMERA.- Objecte de l’encàrrec  
  
L’objecte del present encàrrec és la gestió per part de l’Institut Municipal 
d’Educació i Treball del fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació que 
utilitzen la Plataforma Telemàtica XALOC”, amb codificació 21/Y/299645. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú serà propietari dels documents 
resultants del present encàrrec, disposant de tots els drets inherents que li 
siguin d’aplicació, inclòs el dret de modificació i/o publicació posterior.  
 
Aquest encàrrec no suposa cessió de titularitat de les competències ni dels 
elements substantius del seu exercici.  
 
SEGONA.- Contraprestació  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú satisfarà a l’Institut Municipal d’Educació 
i Treball la quantitat màxima de TRENTA-DOS MIL TRES-CENTS 
QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (32.345,93.-
€) 
 
TERCERA.- Execució 
 
L’execució d’aquest fons de prestació serà ANUAL, essent el seu període 
entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021. 
 
QUARTA - Justificació 
 
El període de justificació voluntària finalitzarà el 15 de novembre de 2021 i 
la justificació final s’haurà de realitzar entre el 2 de gener de 2022 i el 30 
d’abril de 2022. 
 
CINQUENA.- Despesa elegible 
 
La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost 
de depeses dels ens destinataris. 
 
L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 
públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, 
no pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que 
s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament 
de l'import que correspongui. 
 
Es poden justificar despeses indirectes, fins al 15 % de les despeses directes 
imputades. 



 

 
Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la 
Diputació i d’altres administracions.  
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest encàrrec per 
duplicat en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.  

 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a l’Institut Municipal d’Educació i Treball i a 
la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER. PUBLICAR aquest encàrrec a mitjà propi al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
i de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar 
els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2 de la Llei 
19/2017 - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la 
recepció de la seva notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, 
de conformitat amb els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28. Espai Públic.  
Número: 3/2021/eCAA. 
 
APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS 
DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ. Exp. 3/2021/eCAA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

ACORD 
 
PRIMER. AUTORITZAR, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits 
i notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb 
rebuts pendents de liquidació:  
 
B65811440 AV/ FRANCESC MACIA, 3, ENT 
X4057730R RB/ PRINCIPAL, 98, LO 
36568047W AV/ FRANCESC MACIA, 10, ENT, 3 
B66879107 PL/ SOLER I CARBONELL, 38, 1º, B 
35036313E PL/ SOLER I CARBONELL, S/N Edif. MERCAT, LO, 25 
35034292W PL/ SOLER I CARBONELL, S/N Edif. MERCAT, LO, 44 
52915509F PL/ SOLER I CARBONELL, S/N Edif. MERCAT, LO, 05 
39164878H PL/ SOLER I CARBONELL, 12, LO 
77293806Y RB/ SALVADOR SAMA, 49, LO 
B58676214 RB/ SALVADOR SAMA, 62, LO, ES 
47631803E RB/ SALVADOR SAMA, 58, LO, 2 
B67387662 RB/ PRINCIPAL, 30, LO 
B66790452 RB/ PRINCIPAL, 24, 2º 
B66637513 RB/ PRINCIPAL, 16, LO 
23934207Q CR/ AIGUA, 64, LO 
Y1665603A CR/ AIGUA, 57, LO 
52420213Q CR/ AIGUA, 71 
X9021233N CR/ AIGUA, 109, LO, 3 
49886511V AV/ FRANCESC MACIA, 71, MG, ES 
49767095V CR/ JOSEP COROLEU, 103, LO, DR 
38482488S CR/ CASTELLET, 2, LO 
Y1660501F AV/ FRANCESC MACIA, 105, MG, DR 
46727504Z CR/ EL GRECO, 23, LO 
X3598025C AV/ FRANCESC MACIA, 123, LO, DR 
Y2852941N AV/ FRANCESC MACIA, 125, LO, 3 
36977239R AV/ FRANCESC MACIA, 125, LO, 1 
79290140D AV/ FRANCESC MACIA, 145, LO, DR 
J67523126 CR/ BRUC, 60-62, LO, ES 
47630374L CR/ TIRES, 1, LO 



 

B64383680 CR/ PICAPEDRERS, 39 
49879991Y CR/ SANT FRANCESC, 2-A 
Y5782828K CR/ MANUEL DE CABANYES, 4, LO 
X7424267M PL/ NEUS, 6, LO, DR 
49879596W CR/ SANT PERE, 50, 2º 
46772281X CR/ COMERÇ, 11, 1º, 1 
39178463X CR/ COMERÇ, 4, LO, DR 
52420434F CR/ SANT PERE, 34, LO, 2 
46775116Q CR/ MAJOR, 34, 3º, 1 
X3574271W PL/ CUBILOT, 1, MG, ES 
X6372490H CR/ TARRAGONA, 2, LO, ES 
39178463X CR/ ORDI, 25 
B66608076 PL/ CASERNES, 15, LO, 3 
B67194258 CR/ OLESA DE BONESVALLS, 5, LO, 4 
46773662B RD/ IBERICA, 77, LO, ES 
52423933X CR/ CASERNES, 43, LO 
52425979D CR/ PADUA, 4, ENT, 1 
B62269311 PL/ COLS, 3, LO 
35100409V PL/ COLS, 12, LO 
B65093957 CR/ SANT PAU, 5 
36454204D CR/ CAPUTXINS, 23, LO 
G66864208 CR/ SANTA MADRONA, 25, LO 
B65373722 CR/ SANT JOAN, 16 
09782824G CR/ PADUA, 42, 1º, 1 
35123130Z CR/ SANT GERVASI, 36 
N2501753D CR/ SANT GERVASI, 54, 1º 
E67057604 CR/ SANT GERVASI, 64, LO, 8 
52216854T CR/ SANT GERVASI, 74, 1º 
B67292128 CR/ SANT SEBASTIA, 19, LO 
37593544K CR/ SANT SEBASTIA, 9, LO 
17272460N PL/ MIRO DE MONTGROS, 8, MG, ES 
17272460N PL/ MIRO DE MONTGROS, 8, MG, DR 
48136460J PL/ MIRO DE MONTGROS, 9, LO 
77092715G PL/ MIRO DE MONTGROS, 10, LO 
Y1598313B CR/ UNIO, 3, MG 
A58092412 CR/ SOGUES, 19, MG, DR 
Y4589901N CR/ ALBERT SALVANY I BERTRAN, 2, LO, 1 
B66863515 CR/ BARCELONA, 21 
52426360E RB/ PRINCIPAL, 75, 3º 
47634750W RB/ PRINCIPAL, 42, 1º, 2 
X9488671K RB/ PRINCIPAL, 38, 1º, 1 
36950976G AV/ FRANCESC MACIA, 10, 3º, 1 
49767081A AV/ FRANCESC MACIA, 12, 1º 
77266145Z AV/ FRANCESC MACIA, 45, 1º 
H58731449 RB/ SALVADOR SAMA, 62, NET 
54680330S AV/ FRANCESC MACIA, 59, 4º, 1 



 

47636855Z CR/ PARE GARI, 75, 2º, 1 
46801087C RB/ PRINCIPAL, 1-B, AT, 2 
52423969T CR/ TEATRE, 2, 1º, 1 
46336479N CR/ AIGUA, 62, 2º 
47636433Y PL/ CATALUNYA, 10, 3º, 6 
16144935Q CR/ PARE GARI, 53, 2º, 2 
04585289D CR/ RECREO, 57, 1º, 2 
X4041749M CR/ MANUEL TOMAS, 41, 1º 
52427918Q CR/ JARDI, 47, 1º 
X8749279X CR/ JARDI, 42, 3º, 4 
36577552P CR/ TEATRE, 31, 2º, 2 
47635162T CR/ JARDI, 3, 3º, 1 
40831671R CR/ JARDI, 3, 1º, 2 
45182015X CR/ LLEIDA, 9, AT 
40043259Y CR/ LLEIDA, 11, 1º, 2 
X0254650V CR/ LLEIDA, 12, 4º, 2 
38505191V CR/ DOCTOR FLEMING, 6, 4º, 2 
H59750703 CR/ DOCTOR FLEMING, 2, COM, GENERAL 
37749311D CR/ DOCTOR FLEMING, 2, 1º, 2 
37680226Q CR/ AIGUA, 111, 1º, 4 
47630665B CR/ AIGUA, 111, 4º, 4 
X7687315W CR/ AIGUA, 111, 2º, 1 
52421978X CR/ AIGUA, 113, 5º, 1 
52422517C CR/ AIGUA, 113, 5º, 2 
49909041F CR/ AIGUA, 113, 3º, 2 
52216169M CR/ XORIGUER, 7, BX, 1 
52420409M CR/ XORIGUER, 11, 1º, 2 
X9436154J CR/ JARDI, 82, 4º 
47639709Q CR/ DOCTOR FLEMING, 5, Esc: I, 3º, 2 
39150851K CR/ JARDI, 76, 6º, 4 
43519187J CR/ JARDI, 76, 8º, 5 
77277030C CR/ JARDI, 70, 2º 
X6898380J CR/ XORIGUER, 17, 1º, 2 
48189671W CR/ XORIGUER, 17, 1º, 1 
05056549E CR/ XORIGUER, 4, 2º, 1 
X4379883Q CR/ JOSEP COROLEU, 71, 3º, 1 
46353951G CR/ RECREO, 98, 4º 
76596626W CR/ DOCTOR FLEMING, 15, 2º, 3 
37384155R CR/ DOCTOR FLEMING, 20, 2º, 1 
47640300D CR/ DOCTOR FLEMING, 22, 1º, 2 
36736697Q CR/ RECREO, 99, 1º, 2 
38252713X CR/ RECREO, 101, 1º, 2 
52426049X CR/ JOSEP COROLEU, 89, 1º, 3 
47837031K CR/ PELEGRI BALLESTER, 48, 1º, 2 
47841254N CR/ PELEGRI BALLESTER, 17, 2º, 2 
36764660B CR/ RAMON Y CAJAL, 8, 6º, 1 



 

25579070B CR/ RAMON Y CAJAL, 6, 4º, 1 
26617307M CR/ EL GRECO, 12, 1º, 1 
47631695Y CR/ CASTELLET, 5, BX, 1 
52170643L CR/ CASTELLET, 9, 2º, 1 
52428740X CR/ CANYELLES, 2, 5º, 1 
38007696N CR/ JOSEP COROLEU, 76, 1º, 2 
33822818F CR/ EL GRECO, 17, 2º, 1 
52424963M AV/ FRANCESC MACIA, 125, 1º, 1 
37678016Z CR/ RAMON Y CAJAL, 20, BX, 1 
08548374X AV/ FRANCESC MACIA, 124, 3º, 2 
48028500S AV/ FRANCESC MACIA, 118, 4º, 1 
X3786596Z AV/ FRANCESC MACIA, 120, 4º, 2 
X4062575Q AV/ FRANCESC MACIA, 98, 2º, 1 
38353329R CR/ AIGUA, 137, 1º, 2 
Y2986847N CR/ BRUC, 68, 1º, 2 
30622219L CR/ AIGUA, 143, 5º, 1 
52424121Z CR/ LEPANT, 70, 1º, 3 
49501801M CR/ BAILEN, 75, 1º, 2 
38073945K CR/ AIGUA, 151, 2º 
52214951Y CR/ JOAN LLAVERIAS, 12, 4º, 2 
47630374L CR/ JOAN LLAVERIAS, 16, BX, 1 
52217315R CR/ ESTUDIS, 6 
47635436K CR/ ESTUDIS, 16, BX 
47630155F CR/ ESTUDIS, 13, 2º 
47637766M CR/ PICAPEDRERS, 50 
46964231W CR/ ECONOMIA, 40, AT, 2 
52212681J CR/ TARONGER, 5, 3º, 3 
48182751M CR/ PARE GARI, 43, 2º, 1 
X5826467S CR/ SANT ONOFRE, 28, 2º 
47632944J CR/ SANT ONOFRE, 17, 1 
52217183F CR/ SANT FRANCESC, 27, 1º, 2 
48184834H CR/ MANUEL DE CABANYES, 4, 1º 
36454566A CR/ MANUEL DE CABANYES, 16, Esc: A, 2º, 3 
26182312D CR/ MANUEL DE CABANYES, 16, Esc: A, 1º, 1 
Y1788385B CR/ BOMBA, 3, 1º 
47895084E CR/ COMERÇ, 5, 1º, 1 
B61438529 CR/ SANT PERE, 22, 2º 
47762866P CR/ SANT PERE, 32, 1º 
52426778A CR/ SANT PERE, 34, 2º 
47836548K CR/ NOU, 20 
Y1660501F CR/ ESGLESIA, 5, 2º, 2 
37368525B CR/ ESGLESIA, 5, BX 
36521893D CR/ ESGLESIA, 5, 1º 
46337500K CR/ PREMSES, 5 
47634726R CR/ JOAQUIM MIR, 14, 1º, 2 
X8783373H CR/ MAJOR, 41, 3º 



 

47634517E CR/ MAJOR, 46, 2º, 3 
X7484678H CR/ MAJOR, 46, 2º, 4 
49881796V CR/ JOSEP ANTON MARQUES, 1, 2º, 4 
X4499582T CR/ HORTS, 9, 2º, 2 
51809242V CR/ SANT JOSEP, 14, 2º 
48105117L CR/ SANT JOSEP, 15, Blq: 17, Esc: IN, 1º, 3 
46713046T CR/ HORTS, 25, 1º, 2 
49503641M CR/ SANT MAGI, 29, 2º 
B59437095 CR/ SANT ROC, 3, 3º 
B59437095 CR/ SANT ROC, 3, 2º 
B59437095 CR/ SANT ROC, 3, 1º 
51806697W RD/ IBERICA, 139, 1º, 6 
52429961N RD/ IBERICA, 139, 1º, 2 
52429406D RD/ IBERICA, 151, 1º, 2 
48020105S CR/ CA L'ESCODA, 11, 1º, 5 
46980739L CR/ CA L'ESCODA, 12, 4º, 2 
48189154Z CR/ SANT MAGI, 14, 1º 
47630891F CR/ MIQUEL GUANSE, 3, 1º, 3 
52428786X CR/ MIQUEL GUANSE, 37, 2º, 3 
47838140A CR/ TARRAGONA, 45, Esc: B, BX, 3 
52219990P PL/ ERA, 1, 4º, 4 
X3447850N PL/ CASERNES, 15, 3º, 4 
40927243P CR/ MASIA EN FREDERIC, 12, 3º, 2 
46237851P CR/ MASIA EN FREDERIC, 16, 1º, 1 
52429323H CR/ OLESA DE BONESVALLS, 15, 2º, 2 
46597636G RD/ IBERICA, 73-A, 4º, 6 
52203676R RD/ IBERICA, 73-B, 1º, 2 
38085567M RD/ IBERICA, 73-B, 4º, 1 
44423978F RD/ IBERICA, 75, 3º, 3 
YB683100 RV/ SANTA MAGDALENA, 19, 2º, 1 
52212339Q CR/ CASERNES, 31, 4º 
46181335A CR/ CASERNES, 35, 3º, 4 
55276333L CR/ JOSEP FREIXES, 4, 1º 
47835518A CR/ JOSEP FREIXES, 12, BX, 1 
H65698516 CR/ MAJOR, 6, COM, GENERAL 
B63655914 CR/ MAJOR, 6, 1º, 5 
53075729D CR/ MAJOR, 22, 3º, 1 
47632251X PL/ LLARGA, 18, 1º, 1 
36763735Y CR/ PALMERAR, 8 
47619078Q PL/ PEIXATERIA, 17, 1º, 2 
49880164H PL/ PEIXATERIA, 19, 1º, 1 
77096607D PL/ COLS, 12, 2º, 2 
77096607D PL/ COLS, 12, 2º, 1 
77096607D PL/ COLS, 12, 1º 
B63222665 CR/ SANT PAU, 6, DR 
46651905Q CR/ SANT PAU, 7 



 

X4065232M CR/ CAPUTXINS, 26, 1º 
47630807S CR/ CAPUTXINS, 33, 2º, 1 
53325043A CR/ SANTA MADRONA, 37, 2º, 2 
37614575F CR/ SANTA MADRONA, 34, 2º 
47632402T CR/ SANTA MADRONA, 20, 1º 
Y7391210J CR/ SANTA MADRONA, 15, 1º 
37615158S CR/ SANTA MADRONA, 13, ENT 
36759988P CR/ SANTA MADRONA, 11, 2º, 2 
43447490F CR/ SANT JOAN, 7, ENT 
Y1503564E CR/ PADUA, 30, BX, 1 
46552073G CR/ PADUA, 31, 3º, 1 
37587929H CR/ SANT JOAN, 42, 3º 
46653895M CR/ SANT GERVASI, 64, ENT, E 
Y1676146N CR/ MERCE, 6, 1º 
47637249V CR/ COL·LEGI, 33, 1º, 1 
52421866J CR/ SANT FELIP NERI, 18, 2º, 1 
53399544F CR/ CORREU, 1, 1º 
47633387L CR/ COL·LEGI, 24, ENT 
Y3876586L CR/ UNIO, 3, 3º, 2 
36746751L CR/ UNIO, 13, 1º, 5 
Y4395251B CR/ UNIO, 33, 3º 
52423531E PD/ CINTO, 2, AT, 1 
48029739N PD/ CINTO, 6, 3º 
X2348751Z CR/ CASTELL, 1 
52215325N CR/ ARQUEBISBE ARMANYA, 8, 2º, 2 
47641898C CR/ SOGUES, 7, 2º 
49500480H CR/ ALBERT SALVANY I BERTRAN, 5, 3º, 4 
52210233A RV/ SANTA MAGDALENA, 4, 4º, 2 
X7935379B CR/ SANTA MAGDALENA, 38 
52425893S CR/ SANTA MAGDALENA, 13 
47642080H CR/ DE LES SINIES, 5, BX, B 
49881385C CR/ CREU, 4 
 
 
 
SEGON. FACULTAR l’Il·lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 
Això no obstant, la Junta de Govern Local decidirà allò que cregui més adient per als 
interessos municipals. 
(...) 
 
 
 
 
 



 

TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
  
29. Llicències i Disciplina.  
Número: 192/2019/eOBR. 
 
ACCEPTAR LA RENÚNCIA I DECLARAR PER DECAIGUTS ELS DRETS DE LA 
LLICENCIA URBANÍSTICA EXPs.1087/2019-OBR i 192/2019-eOBR, CONCEDIDA 
AL SR. A.S.M., SEGONS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 19 
DE GENER DE 2021, PER A REFORMAR I AMPLIAR L’HABITATGE UNIFAMILIAR 
AMB L'ADDICIÓ DE DUES PLANTES PIS, SITUAT A LA RBLA. JOSEP TOMÀS 
VENTOSA, 2 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ACCEPTAR la sol·licitud de renúncia de la llicència Exp. 1087/2019-OBR i 
192/2019/eOBR, atorgada per la Junta de Govern Local del dia 19 de gener de 2021, 
a favor del Sr. A.S.M., per a reformar i ampliar l’habitatge unifamiliar entre mitgeres 
de PB+1PP, amb l’addició de 2 plantes pis, situat a Rbla. Josep Tomàs Ventosa, 2), 
i DECLARAR decaiguts els drets de dita llicència d’obres. 
 



 

SEGON. NOTIFICAR aquest acord al Sr. A.S.M., així com al departament municipal 
de gestió tributària, als efectes de que faci la devolució, si s’escau, dels imports que 
correspongui de la carta de pagament abonada pel sol·licitant amb número de 
referència comptable TXUR-AU-202720637 
 
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. 
 
 
 
30. Llicències i Disciplina.  
Número: 494/2020/eOBR. 
 
ATORGAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PRESENTADA PER D. 
B. PER A FER LA DIVISIÓ HORITZONTAL D'UN HABITATGE DE PB+2PP EN DOS 
ELEMNETS I FER LA REFORMA INTERIOR, AL C. JOSEP FREIXES, 10 (Exp. 
494/2020/eOBR) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER-  ATORGAR la llicència sol·licitada per D.B., va sol·licitar llicència per a fer 
la divisió horitzontal de un habitatge en dos elements i fer la reforma interior, al C. 
Josep Freixes, 10 (Exp. 494/2020/eOBR), d'acord amb la documentació presentada 
i amb els informes tècnic i jurídic favorables amb les següents condicions particulars 
i generals:  



 

 
1. Després de la divisió horitzontal la descripció de l’edifici és la següent: 

• ENTITAT 1: habitatge en planta baixa de 81,30 m2, construïts amb 
façana al carrer Josep Freixes. 

• ENTITAT 2: habitatge en planta primera i segona de 194,99 m2, 
construïts amb façana al carrer Josep Freixes. 

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

3. 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. 

 
 
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. 
 
 
31. Llicències i Disciplina.  
Número: 70/2021/eOBR. 
 
ATORGAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PRESENTADA PER 
EDIFICACIONES VILANOVA, SL, PER A  INSTAL·LAR UNA GRUA TORRE PER A 
LA CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR, AL C. PERE RIUDOR, 3-5 (Exp. 
70/2021/eOBR) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

ACORD 
 
PRIMER. ATORGAR la llicència d’obres sol·licitada per EDIFICACIONES Vilanova, 
SL., va sol·licitar llicència d’obres per a  instal·lar una grua torre per a la construcció 
de l’edifici plurifamiliar, al C. Pere Riudor, 3-5 (exp. 70/2021/eOBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 

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

• 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                     6,50                16,25             22,75 

Grua-torre                    6,50          40,70            47,20 
 

• 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. 

• 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. 

• 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. Una vegada muntada la grua, caldrà aportar la següent documentació: 
 

• Certificat final de la instal·lació, signat pel tècnic i visat pel seu 
Col·legi professional. 

• Models GR-1, (autorització) i GR-2 (final d’instal·lació), 
degudament diligenciats i segellats per una Entitat d’Inspecció i 
Control. 

 

3. El muntatge, maniobrabilitat i condicions de treball de la grua, s’ajustarà a 
tot el que està regulat en el Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, pel que 
s’aprova el “Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues 
torre per a obres o altres aplicacions”. 

4. Abans del muntatge de la grua, cal aportar la pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil vigent per al període de transcurs d’obra. 

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



 

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

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

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

8. 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. 

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

10. 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. 

11. 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. 

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

 



 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

 
 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
   
32. Llicències i Disciplina.  
Número: 96/2021/eAJT. 
 
APROVAR L'HOMOLOGACIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE L'ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL "L’ESCATERET"  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR i HOMOLOGAR el Pla d’Autoprotecció corresponent a Escola 
Bressol Municipal l’Escateret. 
 



 

SEGON. 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 
  
 
 
33. Llicències i Disciplina.  
Número: 348/2021/eAJT. 
 
APROVAR L'HOMOLOGACIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE L'ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL "LA BALDUFA"  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR i HOMOLOGAR el Pla d’Autoprotecció corresponent a l’Escola 
Bressol Municipal La Baldufa. 
 
SEGON. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 



 

 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent 
 
 
 
 
 
 
 
Proposicions urgents 
 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure a l’ordre del dia els següents assumptes: 
 
 
El secretari fa constar, en relació amb aquest punt, que no ha pogut ser objecte 
d’estudi pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb el RD 128/2018, de 16 de març, i a l’efecte del que disposa l’article 
92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat dels casos en què porti incorporat 
l’informe jurídic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33. Urbanisme i Planejament.  
Número: 35/2021/eURB. 
 
RETORNAR A OBRES CLAVÉ LA QUANTITAT SATISFETA EN CONCEPTE DE 
SALDO DE LA REPARCEL·LACIÓ ECONÒMICA DINS L’ÀMBIT DENOMINAT 
“SÍNIA DE LES VAQUES”, AMB EL COBRAMENT DELS INTERESSOS LEGALS 
CORRESPONENTS, EN EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA NÚM. 486/19 DE LA SALA 
TERCERA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, RECURS 
CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 2/2015, RECURS ORDINARI (AMB 
ACUMULACIÓ DEL NÚM. 68/2015), AIXÍ COM DE L’AUTO DEL MATEIX 
TRIBUNAL, DE DATA 19 DE NOVEMBRE DE 2020. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. RETORNAR a Obres Clavé, S.A, la quantitat de 35.744,44 € en concepte 
de saldo de la reparcel·lació econòmica, ingressats el 29 de maig de 2019, amb 
interessos legals calculats des de la data en a que es va efectuar el pagament fins el 
dia en que es produeixi el reintegrament, en execució de sentència núm. 486/19 de 
la Sala 3ª del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recurs contenciós-
administratiu 2/2015, recurs ordinari (amb acumulació del núm. 68/2015), així com de 
l’Auto del mateix Tribunal, de data 19 de novembre de 2020. 
 
SEGON. ABONAR els interessos legals meritats des de la data de pagament fins al 
30 d’abril de 2021 per import de 2.062,41 €, segons el càlcul especificat a l’apartat 5 
de la Relació de fets de la present resolució. Aquesta quantitat es farà efectiva amb 
càrrec a la partida 90.010.35200 del vigent Pressupost municipal. 
 
TERCER. NOTIFICAR el present acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipals, 
així com als interessats en l’expedient i a la secció 3ª de la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
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. 
 
34. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 376/2021/eAJT. 
 
APROVAR L’ENCÀRREC DE GESTIÓ PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE 
CARÀCTER MATERIAL I TÈCNIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I L’ENS E.P.E.L NEÀPOLIS, PER A LA GESTIÓ I EXECUCIÓ 
D’ACTUACIONS EN EL MARC DEL PROJECTE "TECH REVOLUTION", 
SUBVENCIÓ ATORGADA PEL PROGRAMA URBACT III AL SOCI PRINCIPAL 
(L'AJUNTAMENT DE BARNSLEY) I ELS SOCIS DEL PROJECTE, ENTRE ELS 
QUALS ES TROBA L’AJUNTAMETN DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’encàrrec de gestió per la realització d’activitats de caràcter 
material i tècnic entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’ens E.P.E.L Neàpolis, 
per a la gestió i execució d’actuacions en el marc del projecte "Tech Revolution", 
subvenció atorgada pel programa URBACT III al soci principal (l'Ajuntament de 
Barnsley) i els socis del projecte, entre els quals es troba l'Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
L’encàrrec a complir per part de Neàpolis, s’efectua en els següents termes: 
 
1er.- Objecte de l’encàrrec 
1.1. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú demana a l’ens E.P.E.L. Neàpolis l’execució 
de les actuacions incloses en el marc del projecte "Tech Revolution" aprovat pel 
programa URBACT III de la Comissió Europea.  
 
1.2. Aquest acord no comporta cessió de titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici, i és responsabilitat de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú dictar els actes o les resolucions de caràcter jurídic necessaris en l’activitat 
material objecte d’aquest acord. 
 
 



 

2n.- Execució de les actuacions 
Aquest programa té per objecte la prestació de cooperació econòmica per tal que els 
ens destinataris duguin a terme actuacions d’intercanvi de coneixements i bones 
pràctiques entre ciutats i altres nivells de govern. L’objectiu és promoure un 
desenvolupament sostenible integrat i millorar l’eficàcia de la política regional i de 
cohesió.  
 
L’ens que farà l’execució restarà obligat a realitzar les actuacions derivades de l’acord 
dins les anteriors línies d’actuació, i d’acord amb el Pla d’Acció presentat i el que 
s’estableix a l’article 12 del règim aprovat. 
 
3er.- Obligacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
3.1.Supervisar l’activitat per tal que les actuacions realitzades per Neapolis es 
desenvolupin en el marc competencial i normatiu vigent. 
 
3.2.Facilitar la difusió de la informació necessària per a donar a conèixer aquest acord 
a la seva ciutadania i a les empreses. 
 
4rt.- Obligacions de l’ens E.P.E.L. Neàpolis 
4.1. L’ens E.P.E.L. Neàpolis es compromet a executar les actuacions objecte del 
present encàrrec d’acord amb el règim regulador del Programa URBACT III - Transfer 
Networks, els criteris tècnics establerts per la Comissió Europea al document 
“URBACT III Programme Manual”, així com s'estableix en el document d'acord (Joint 
Convention) signat entre l'Ajuntament de Barnsley (lider del projecte) i els socis del 
projecte, entre els quals es troba l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
4.2. Durant la realització de l’encàrrec, l’ens E.P.E.L. Neàpolis es compromet a 
justificar a l’Ajuntament la relació de despeses realitzades vinculades a l’execució de 
les accions executades en el marc del projecte "Tech Revolution" per l’import 
transferit, així com un certificat expedit per un auditor extern. Les justificacions es 
faran complint els terminis de certificació de despeses descrits en el document 
d'acord (Joint Convention) signat entre l'Ajuntament de Barnsley (líder del projecte) i 
els socis del projecte, entre els quals es troba l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
4.3. L’ens E.P.E.L. Neàpolis es compromet a conservar els documents justificatius de 
l’aplicació dels fons rebuts per un període no inferior als sis anys, comptadors des de 
la finalització del termini de presentació de les justificacions. 
 
5é.- Entrada en vigor i vigència 
El present acord d’acord entrarà en vigor a partir de la seva signatura i serà vigent 
fins al 31/06/2022, data de finalització de l’execució del Projecte "Tech Revolution". 
No obstant, aquesta vigència s’estendrà fins a la seva total justificació i el pagament 
dels compromisos econòmics establerts. 
 
 
 



 

6é.- Financiació de l’encàrrec 
Pel compliment dels objectius establerts en el present acord, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú es compromet a transferir a l’ens E.P.E.L. Neàpolis, l’import de 
52.058,00 € corresponent a l’import rebut de l'Ajuntament de Barnsley (líder del 
projecte) per poder dur a terme les actuacions objecte d’aquest acord. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú satisfarà a l’ens E.P.E.L. Neàpolis la quantitat 
màxima de 52.058,00 € corresponent a les actuacions incloses en el document 
d'acord (Joint Convention) signat entre l'Ajuntament de Barnsley (líder del projecte) i 
els socis del projecte, entre els quals es troba l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
L’import a ingressar dependrà de les certificacions formalitzades per un auditor extern 
i es farà arribar a Neàpolis en el moment en que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
hagi rebut de l'Ajuntament de Barnsley l’import certificat a la Comissió Europea - 
programa operatiu de cooperació territorial europea URBACT III (CCI n ° 
2014TC16RFIR003) -, i d'acord amb les necessitats de tresoreria de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
7é.- Comissió de seguiment i avaluació 
En el termini d’un mes des del moment de l’aprovació de l’acord, si escau, es crearà 
una Comissió de seguiment per a la interpretació i resolució dels problemes o 
incidències que puguin plantejar-se durant l’execució de les actuacions. Aquesta 
Comissió estarà formada per un representant de cada entitat signatària. 
 
8é.- Marc jurídic 
8.1 La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
8.2 Les actuacions derivades de l’acord s’han d’adequar al previst en el document 
d'acord (Joint Convention) signat entre l'Ajuntament de Barnsley (líder del projecte) i 
els socis del projecte, entre els quals es troba l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
així com també als acords que es puguin adoptar de conformitat amb el previst a la 
clàusula segona. 
 
8.4 El present marc jurídic es completa de forma subsidiària amb el previst a la 
normativa de règim local i en concret, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local (arts. 28, 57) i pel 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. 
 
9é.- Protecció de dades de caràcter personal 
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen 
a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de 
dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i de garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones 
de les que per l’acompliment de l’objecte del present conveni es tractin dades 
personals, seran informades del tractament de les seves dades per tots els 



 

responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions 
derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del RGPD. 
 
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 
 
10é.- Extinció i Causes d’extinció 
L’encàrrec s’extingirà pel compliment total i finalització de les actuacions objecte de 
l’acord. 
 
A més, podran ser causes d'extinció del present acord: 
a) Mutu acord de les parts. 
b) Impossibilitat manifesta, legal o material, de complir els pactes. 
c) Incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades. 
d) Denúncia de qualsevol de les parts, amb comunicació escrita a l’altra, amb 1 mes 

d’anticipació a la data prevista per deixar sense efecte el present acord. 
 
11é.- Titularitat de la documentació generada durant la vigència de l’acord 
Correspon a ambdues entitats l’explotació de la documentació derivada del present 
encàrrec o la que resulti de l’elaboració d’informes, estudis o qualsevol altre tipus de 
contingut que es pugui elaborar dins del seu àmbit territorial. 
 
En tota la documentació hi constarà el logotip del Programa URBACTIII i del projecte 
"Tech Revolution" d’acord amb les normes disponibles en el document d'acord (Joint 
Convention) signat entre l'Ajuntament de Barnsley (líder del projecte) i els socis del 
projecte, entre els quals es troba l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Es podrà fer 
constar també la titularitat municipal, el logotip i la imatge corporativa. 
 
12é.- Difusió de les activitats acordades 
Ambdues parts acorden la possibilitat de donar informació pública de la formalització 
d’aquest acord d’acord en la que hi podran incloure: títol, contingut i termini de 
realització. Es permet al lider del projecte fer ús d’aquesta possibilitat d’informació i 
difusió pública. 
 
Quan una de les parts faci ús de la imatge corporativa de l’altre, es seguiran les 
instruccions sobre imatge corporativa que puguin establir-se al respecte per 
cadascuna de les parts. 
 
13é.- Jurisdicció, resolució de controvèrsies i responsabilitats  
Aquest acord té naturalesa administrativa, quedant fora de l'àmbit d'aplicació de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, regint-se per a la seva interpretació i 
desenvolupament, per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l'ordenament 
jurídic administratiu. 
 



 

La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i 
execució d’aquest acord, hauran de solucionar-se per mutu acord de les parts 
expressat en el si de la Comissió de seguiment i avaluació. 
 
Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest acord que no poguessin 
ser resoltes per la Comissió de seguiment i avaluació, restaran sotmeses a la 
jurisdicció contenciós administrativa. 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest acord correspon a l’ens executor 
material de les actuacions. 
 
SEGON. TRANSFERIR a l’ens E.P.E.L. Neàpolis, l’import de 52.058,00€ 
corresponent a l’ajut rebut de l'Ajuntament de Barnsley (líder del projecte) per poder 
dur a terme les actuacions objecte d’aquest encàrrec de gestió. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú satisfarà a l’ens E.P.E.L. Neàpolis la quantitat 
màxima de 52.058,00 € corresponent a les actuacions incloses en el document 
d'acord (Joint Convention) signat entre l'Ajuntament de Barnsley (líder del projecte) i 
els socis del projecte, entre els quals es troba l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
L’import a ingressar dependrà de les certificacions formalitzades per un auditor extern 
i es farà arribar a Neàpolis en el moment en que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
hagi rebut de l'Ajuntament de Barnsley l’import certificat a la Comissió Europea - 
programa operatiu de cooperació territorial europea URBACT III (CCI n ° 
2014TC16RFIR003) -, i d'acord amb les necessitats de tresoreria de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER. NOTIFICAR la present resolució a l’E.P.E.L. Neàpolis. 
 
QUART. FORMALITZAR l’encàrrec i PUBLICAR aquest acord al web municipal, al 
Registre de Convenis de Cooperació i Col·laboració de la Generalitat, al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i al Portal de Transparència. 
 
CINQUÈ. AUTORITZAR a la senyora Olga Arnau i Sanabra, alcaldessa de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per a la signatura de l’acord recollit al punt primer. 
 
SISÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el termini de dos 
mesos, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, 
des de la seva data de publicació. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
   



 

35. Llicències i Disciplina.  
Número: 35/2021/eACT. 
 
APROVACIÓ SI ESCAU DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL AMBIENTAL A 
L'EMPRESA ORYX STAINLESS ESPAÑA, SL, PER INSTAL.LAR UNA ACTIVITAT 
DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS NO PERILLOSOS, CAPACITAT < 100000 
TN/any, A LA ZONA POTUÀRIA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ATORGAR la llicència ambiental municipal a l’empresa Oryx Stainless 
España, SL, amb CIF B01793389 per a l’exercici de l’activitat de valorització de 
residus no perillosos, capacitat 100000 Tn/any, classificada a l’annex II de la LPCAA, 
codi 10.7,  a la Zona Portuària, d’acord amb la documentació presentada i certificat 
tècnic de data 28 de gener de 2021 signat per l’enginyer químic i industrial senyor 
Oriol Vilaseca; així com amb l’informe de l’Agència de Residus de Catalunya i 
l’informe de la tècnica municipal, detallats en la part expositiva d’aquesta resolució. 
 
 SEGON. Condicions de la llicència: 

• Compliment del Reglament de seguretat contra incendis en els establiments 
industrials. 

• Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SU i DB SI. 

• Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió. Disposar de la 
legalització de la instal·lació elèctrica. 

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

• Compliment de la Llei de Normalització Lingüística, pel que fa referència a la 
retolació del local. 

• Compliment de les condicions establertes en l’informe emès de l’Agència de 
Residus de Catalunya. 

• Inscripció en el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya. 
 

Documentació perceptiva: 
 
• Informe favorable de l’Agència de Residus de Catalunya. 
• Concessió de Ports de la Generalitat 
• Certificat compatibilitat urbanística. 

 
 
 
 



 

TERCER. Per  a l’exercici de l’activitat caldrà presentar  la documentació següent: 
 

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

• Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 
d’acord la llicència concedida. 

• Acta inspecció favorable emesa per una Entitat de control. 
 
QUART. Atenent al Títol VIII, Sistema de Control, de la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l’establiment haurà de 
dur a terme els controls que s’estableixen a continuació i en els terminis especificats. 
 
Control ambiental inicial 
 
El control inicial l’ha de dur a terme una entitat col·laboradora de l’administració vigent 
ambiental, llevat els casos que l’ajuntament encomani els controls inicials als serveis 
tècnics municipals. 
 
El control inicial s’ha de fer durant el període de posada en marxa de l’activitat, aquest 
període es considerarà com a període de funcionament en proves. La data d’inici 
d’aquest període s’inicia en el moment que s’acorda amb l’administració la data en 
que es portarà a terme el control, i no pot superar el termini d’un mes. 
 
Finit el període de posada en marxa de l’activitat, si no s’ha dut a terme el control 
inicial de l’activitat o ha tingut un resultat desfavorable, el funcionament de l’activitat 
ha de cessar. 
La llicència ambiental caduca quan l’activitat no se sotmet a un control inicial en el 
termini establert per la llicència ambiental. 
 
Control ambiental periòdic 
 
L’establiment haurà d’efectuar els controls periòdics, si s’escau, segons estableix la 
normativa  
 
CINQUÈ. La llicència ambiental caduca quan l’activitat no se sotmet a un control 
inicial en el termini establert per la llicència ambiental. 
 
SISÈ. El cessament definitiu o temporal de les activitats en règim de llicència 
ambiental s’ha de comunicar a l’administració competent. 
 
SETÈ. NOTIFICAR aquesta resolució en la forma prevista a la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.” 



 

 
VUITÈ.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
 
Precs i preguntes  
 
Sense precs i preguntes 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.45 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


