
 
 

 
 
  
   
 

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

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

 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DEL DIA 1 DE JUNY DE 2021 
 
 
 
Acta núm. 22 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9.30 hores del dia 01 de juny de 2021, sota la 
presidència de l’alcaldessa, Olga Arnau Sanabra es reuneixen a la videoconferència 
per Teams els senyors/es: 
 

 

 

Sra. Olga Arnau Sanabra  

Sra. Blanca Albà Pujol 

Sra. Marta Jofra Sora   

Sra. Adelaida Moya Taules     

Sr. Enric Garriga Ubia        

Sr. Antoni Palacios Asensio      

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. 
 
Excusa la seva assistència el Sr. Francesc Xavier Serra Albet 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixien també a la sessió el Sr. Adrià Guevara 
Figueras, i el Sr. Jaume Aliaga Huguet 
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ORDRE DEL DIA 

 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 21/2021/eJGL. 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 21 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 25 DE MAIG DE 2021. 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 19/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER URGELL, 7, EL DIA 1 
DE JULIOL DE 2019 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 65/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER ÀUSIAS MARCH, 6-
8, 4-1 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 17/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER ESCOLAPIS, EL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2020 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 19/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT  
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER DOCTOR FLEMING, 
42, EL DIA 19 D’OCTUBRE DE 2020 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
  
   
 

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

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

 

6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 317/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 317/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 12/11/2020. 
 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 357/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 357/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 27/11/2020. 
 
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 371/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 371/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 30/11/2020. 
 
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 381/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 381/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 09/12/2020. 
 
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 3/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 3/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 14/12/2020. 
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11. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 6/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 6/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 09/12/2020. 
 
12. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 35/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 35/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 22/12/2020. 
 
13. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 53/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 53/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 30/03/2021. 
 
14. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 55/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 55/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 05/01/2021. 
 
15. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 65/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 65/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 31/01/2021. 
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16. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 71/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 71/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 10/12/2020. 
 
17. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 397/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ DE TRES ASCENSORS EN 
HABITATGES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A 
ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 
  
18. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 103/2021/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I INFORMACIÓ A LES 
PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
19. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 137/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS PER 
L’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DIÜRNA (XARXA DE 
CENTRES OBERTS) DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm. Exp. 020/2019-CONT) 
  
20. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 199/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIAL DIVERS PER A LES ACTUACIONS DE LA POLICIA LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
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21. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 224/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I  OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT PER 
SUBSCRIPCIÓ DE LLICÈNCIES DEL PROGRAMARI ADOBE PER ALGUNS 
SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
22. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 227/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DELEGAT DE 
PROTECCIÓ DE DADES  DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
23. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 622/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA 2021 PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS 
ECONÒMICS EN ELS TRIBUTS MUNICIPALS PER ATENDRE SITUACIONS 
ESPECIALS 
  
24. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 682/2021/eSUB. 
 
DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L'ACORD DE 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 23 DE MARÇ DE 2021 PEL QUAL ES CONCEDIA 
LA SUBVENCIÓ DEL 50% EN L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES I EN LA TAXA PER LA INTERVENCIÓ DE 
L'ADMINISTRACIÓ EN ACTIVITATS D'EDIFICACIÓ, ÚS DEL SOL, VIA PÚBLICA I 
MEDI AMBIENT, DE L'EXERCICI 2020. 
  
25. Cultura.  
Número: 1008/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA INCOACIÓ DEL PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA L’ANY 2020 A L’ENTITAT LA UNIÓ VILANOVINA 
L’ACORD I EL CORO 
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26. Participació.  
Número: 547/2020/eSUB. 
 
ARXIVAR L’EXPEDIENT DE REINTEGRAMENT DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE 
LA GELTRÚ 
  
27. Treball IMET.  
Número: 453/2021/eAJT. 
 
APROVACIÓ DE LA SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A 
LA REALITZACIÓ DELS PFI-PTT 2020-2023 
  
28. Salut Pública.  
Número: 553/2020/eSUB. 
 
APROVAR EL PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA  L'ANY  2020 A L'ENTITAT ACTIVAMNET CATALUNYA ASSOCIACIÓ 
  
29. Espai Públic.  
Número: 7/2021/eCAA. 
 
INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ. Exp. 7/2021/eCAA 
  
30. Habitatge.  
Número: 6/2021/ePAT. 
 
APROVAR LA MEMÒRIA D'ALCALDIA I SOL·LICITUD D'INFORME A LA DIRECCIÓ 
GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL PER A L'ALIENACIÓ DIRECTA D'UN SOLAR 
DEL PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL I HABITATGE DE L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, PARCEL·LA: RAMBLA PEP VENTURA/PLAÇA 
BORDEGASSOS/CARRER DEL BAGES. PLA PARCIAL LLIMONET, POLÍGON II 
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31. Llicències i Disciplina.  
Número: 37/2020/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACORD DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT 
SANCIONADOR NUM 37/2020/Edis, PER HAVER EXECUTAT OBRES DE 
REFORMA DE LOCAL INTERIOR, REFORMANT LA CUINA EXISTENT I LA 
CREACIÓ D'UNA OBERTURA EN UN DELS PARAMENTS VERTICALS, DEL LOCAL 
A LA RBLA. DE JOSEP ANTONI VIDAL, NÚM 20-22, SENSE DISPOSAR DEL TÍTOL 
ADMINISTRATIU HABILITANT I QUE SON LEGALITZABLES 
  
32. Llicències i Disciplina.  
Número: 7/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA A CARLTON  
CONONBALL MANAGEMENT, SL, PER A FER OBRES DE REFORMA PER EL 
CANVI D’ÚS DEL LOCAL COMERCIAL A HABITATGE I MODIFICACIÓ DE LES 
OBERTURES DE LA FAÇANA SITUAT EN LA PB DE L’EDIFICI EN TESTERA AL C. 
SANT GERVASI, 42 i ST. PAU, 28 (EXP. 7/2021/eOBR) 
 
33. Llicències i Disciplina.  
Número: 556/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA A LA SRA. AMB DNI 
NÚMERO: 52.916.100-T, PER A ENDERROCAR EDIFICI DE PB, MAGATZEM I 
GALLINES, AL C. RASOT, 5 (EXP. 556/2021/eOBR)  
 
 
Propostes entrades d’urgència 
 
 
34. Cultura 
Número: 304/2021/eAJT 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D’AJUTS PER A 
L'ORGANITZACIÓ DE FESTIVALS I TROBADES NACIONALS DE 
CULTURAPOPULAR I TRADICIONAL DE L'OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA 
CULTURAL 
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35. Cultura 
Número: 305/2021/eAJT 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D’AJUTS PER A 
PROGRAMACIONS ESTABLES D’ACTIVITATS CULTURALS DE CARÀCTER 
PROFESSIONAL EN L’ÀMBIT DE LES ARTS VISUALS DE L'OFICINA DE SUPORT A 
LA INICIATIVA CULTURAL 
 
36. Infància i Joventut 
Número 443/2021 eSUB 
 
APROVAR L'ATORGAMENT PROVISIONAL DE LES SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES ALS INFANTS, ADOLESCENTS I 
JOVES DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA PARTICIPACIÓ I INCLUSIÓ EN 
ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE A L'ESTIU 2021 
 
37. Espai Públic 
Número 467/2021/eAJT 
 
APROVAR L’ESTUDI PER LA IMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS 
MUNICIPALS PORTA A PORTA AL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
38. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número 255/2021/eCONT 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’ESPECTACLE 
PIROTÈCNIC DE LA FESTA MAJOR DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
PRECS I PREGUNTES.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió a les 9.30 h seguint 
l’ordre del dia. 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 21/2021/eJGL. 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 21 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 25 DE MAIG DE 2021. 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 19/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER URGELL, 7, EL DIA 1 
DE JULIOL DE 2019 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
INTER PARTNER ASSISTANCE SERVICIOS ESPAÑA, SA en representació de la 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER URGELL, 7, amb NIF H63781223, 
contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
   
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 65/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER ÀUSIAS MARCH, 6-
8, 4-1 
  
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 JUAN ANTONIO DE LEMUS OTERO, en representació de la senyora amb 
DNI 52428929 S, 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. 



 
 

 
 
  
   
 

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

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

 

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. 
   
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 17/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER ESCOLAPIS, EL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2020 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada de la 
senyora amb DNI 46032892 W, 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.  
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També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
   
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 19/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER DOCTOR FLEMING, 
42, EL DIA 19 D’OCTUBRE DE 2020 
 
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 
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 317/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 317/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 12/11/2020. 
 
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 77281080E. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE la sanció de cent cinquanta euros (150 €) 
imposada a la persona titular del DNI 77281080E en la proposta de resolución de data 
25 de març de 20021, atenent a les circumstàncies extraordinàries acreditades i a la 
mínima rellevància del perjudici causat. 
 
TERCER. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador. 
  
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
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 
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sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
   
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 357/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 357/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 27/11/2020. 
 
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 43437858N, per no haver quedat acreditada la responsabilitat dels fets. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
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 
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sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 371/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 371/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 30/11/2020. 
  
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 52420382R. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
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sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
   
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 381/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 381/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 09/12/2020. 
 
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 47107080K. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
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 
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sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 3/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 3/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 14/12/2020. 
 
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 
NIE X6997619F. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
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 
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sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
   
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 6/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 6/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 09/12/2020. 
  
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 47635651Y. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present 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 
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sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 35/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 35/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 22/12/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 35040662R 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 35040662R, 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 al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
   
13. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 53/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 53/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 30/03/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE X4443278T la sanció de multa de tres-
cents euros (300 €) per infracció de l’article 45 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 NIE X4443278T, 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. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
   
14. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 55/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 55/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 05/01/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 37761985X la sanció de multa de tres-
cents euros (300 €) per infracció de l’article 25.4.a) 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 persona titular del DNI 37761985X, 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: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
15. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 65/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 65/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 31/01/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 52426219L la sanció de multa de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de de Mesures per 
a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI 52426219L, 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 
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QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
16. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 71/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 71/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 10/12/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 52218606G 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 52218606G, 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. 
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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.  
 
   
17. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 397/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ DE TRES ASCENSORS EN 
HABITATGES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A 
ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 
8 de novembre de contractes del sector públic, d’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert, i els plecs de clàusules tècniques i 
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administratives particulars que s’adjunten respectivament com annexos I i II per a les 
obres d’instal·lació de tres ascensors ubicats als edificis d’habitatges de titularitat 
municipal. 
 
SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert d’acord amb l’article 156 de la 
LCSP, per una quantitat de 51.000,00€, més 10.710,00€ corresponent a l’IVA del 21%, 
que fan un total de 61.710,00€ (SEIXANTA-UN MIL SET-CENTS DEU EUROS), amb 
els terminis següents: 
 
- 15 dies per a la instal·lació de cada ascensor, fent un total de 45 dies naturals a 
comptar des de la data de l’acta de comprovació del replantejament, que s’haurà 
d’efectuar en un termini màxim de 10 dies des de la data de formalització del 
contracte. 
 
- 2 anualitats de manteniment inclòs per part de l’empresa instal·ladora, coincident 
amb el termini de vigència de la garantia a comptar des de la data de l’acta formal de 
recepció de les obres. 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 50.3270.62204 del pressupost de 
2021. La quantitat prevista pel 2021, preveient l’inici del contracte el juny de 2021,  
serà de de 51.000,00€, més 10.710,00€ corresponent a l’IVA del 21%, que fan un total 
de 61.710,00€. 
 
L’adjudicació del contracte restarà condicionada a l’aprovació d’un expedient de 
modificació de crèdits que disposi l’existència de crèdit suficient i adequat per la 
realització de la despesa. 
 
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. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
  
18. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 103/2021/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I INFORMACIÓ A LES 
PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ADJUDICAR a l’ Associació EDULIS, amb CIF G64771876, el contracte per 
al servei de vigilància i informació a les platges de Vilanova i la Geltrú, per un import 
de 21.694,22 €, exempt d’IVA.  
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest subministrament es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 53.1711.2270100. L’autorització o 
realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
La data d’inici de la prestació del servei queda fixada en la clàusula 4 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars.  
 
TERCER. NOTIFICAR l’adjudicació a totes les empreses licitadores. 
 
QUART. PUBLICAR l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
  
CINQUÈ. NOMENAR responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 2.19 
del Plec de Clàusules Administratives particulars, el Cap d’Espai Públic Serveis 
Generals.  
 
SISÈ. ASSENYALAR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 



 
 

 
 
  
   
 

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

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

 

SETÈ.- PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
19. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 137/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA PRIMERA PRÒRROGA  DEL CONTRACTE DELS SERVEIS PER 
L’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DIÜRNA (XARXA DE 
CENTRES OBERTS) DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm. exp. 020/2019-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 per a 
l’organització i gestió dels serveis d’atenció diürna (Xarxa de Centres Oberts) de 
Vilanova i la Geltrú, a ACTUA SCCL, NIF F61826053, per un curs més, des de l’1 de 
setembre de 2021 i fins el 31 de juliol de 2022, per un import anual de 364.859,11 € 
(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS 
AMB ONZE CÈNTIMS D’EURO), exempts d’IVA. 
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SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 09.3278.2269901 Centre Obert del pressupost 
vigent, i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics 
que afectin a la durada de la pròrroga, distribuïdes de la  següent manera: 
 
- La despesa prevista pel 2021 serà de 132.676,04 € (4 mesos). 
- La despesa prevista pel 2022 serà de 232.183,07 € (7 mesos). 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
TERCER. NOTIFICAR l’acord a ACTUA SCCL 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 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. 
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20. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 199/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIAL DIVERS PER A LES ACTUACIONS DE LA POLICIA LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert simplificat abreujat, els plecs de clàusules 
tècniques i administratives particulars que s’incorporen respectivament com a Annex 1 
i Annex 2 per a la contractació del subministrament de material divers per a les 
actuacions de la Policia Local de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert simplificat abreujat amb un únic 
criteri d’adjudicació, i per preu unitari, d’acord amb els articles 145, 146, 159,6 i 
concordants de la LCSP, per un període d’un any, prorrogable 2 anys més per 
períodes anuals, i amb un pressupost base de licitació anual de 5.572,00 euros més 
1.170,12 corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 6.742,12 euros anuals, 
distribuïts en els següent quatre lots: 
 

• Lot 1. Subministrament de 300 kg de Sepiolita anuals, amb un pressupost base 
de licitació de 120,00€ més 25,20 corresponents a l’IVA, que fan un total de 
145,20€. 

 
• Lot 2. Subministrament de 5.000 metres de Cinta Policial de “Policia Local” i 

5.000 metres de cinta Policial de “Policia Local . No passeu” anuals, amb un 
pressupost base de licitació de 500,00€ més 105,00 corresponents a l’IVA, que 
fan un total de 605,00€. 

 
• Lot 3. Subministrament de 140 unitats de kits de tests multidrogues en fluid oral 

d’un sol ús anuals, amb un pressupost base de licitació de 2.702,00€ més 567,42 
corresponents a l’IVA, que fan un total de 3.269,42€. 

 
• Lot 4. Subministrament de 300 talonaris multicòpia de 30 denúncies municipals; 

100 talonaris multicòpia de 30 denúncies drogues i 100 talonaris multicòpia de 30 
denúncies alcoholèmia anuals, amb un pressupost base de licitació de 2.250,00€ 
més 472,50 corresponents a l’IVA, que fan un total de 2.722,50€. 
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TERCER. En atenció a la previsió d’inici del contracte el mes de juliol de 2021, les 
obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a la partida 
05.1301.2200000 del pressupost de 2021 i a les aplicacions  pressupostàries 
successives, i es distribuiran de la següent manera durant la vigència del contracte: 
 

 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i    
suficient. 
 
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 
35.1.g) LCSP.  
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant i el Diari Oficial de 
la Unió Europea. 
 
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 estimi 
pertinent. 
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21. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 224/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT PER 
SUBSCRIPCIÓ DE LLICÈNCIES DEL PROGRAMARI ADOBE PER ALGUNS 
SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert simplificat abreujat, el plec de prescripcions 
tècniques particulars i el plec de clàusules administratives particulars (respectivament, 
annexos 1 i 2 del present acord), per a la contractació subministrament per subscripció 
de llicències del programari Adobe per alguns serveis de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert simplificat abreujat d’acord amb 
el que estableixen els articles 145, 146, 159.6 i concordants de la LCSP,  per un 
període d’un (1) any, amb la possibilitat de prorrogar-lo tres anys més per períodes 
anuals, amb un pressupost base de licitació de 6054,28 euros més 1.271,40 euros 
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 7.325,68 euros (SET MIÑ TRES-
CENTS VINT-I-CINC EUROS SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO), dividit en dos lots 
distribuïts com segueix: 
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TERCER.  L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest subministrament 
es contraurà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost vigent en les 
quantitats establertes en el quadre següent, i a les diferents aplicacions que s’habilitin 
en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte.  
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L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
La despesa prevista per al 2021 serà en un pagament únic en atenció al 
subministrament complet de les llicències i al règim de pagament anual establert en la 
clàusula 2.5 del PCAP. 
 
 
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. 
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22. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 227/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DELEGAT DE 
PROTECCIÓ DE DADES  DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert simplificat, els plecs de clàusules tècniques 
i administratives particulars que s’incorporen respectivament com a Annex I i Annex II 
per a la contractació dels serveis de delegat de protecció de dades de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert simplificat, no subjecte a 
regulació harmonitzada i no és susceptible de recurs especial en matèria de 
contractació, d’acord amb els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP, per un 
període de 2 anys, prorrogable 3 anys més per períodes anuals, i amb un pressupost 
base de licitació de 24.000 € més 5.040 € corresponents al 21% d’IVA, que fan un total 
de 29.040 € (VINT-I-NOU MIL QUARANTA EUROS), pel 2 any de durada del 
contracte. 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a   l’aplicació  “Rúbrica extra pressupostària 20140” 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 queda condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient per a cada exercici pressupostari.  
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 
 



 
 

 
 
  
   
 

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

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

 

CINQUÈ. APROVAR la continuïtat en la prestació del servei per part de l’empresa 
OBJETIVO TARSYS, SL, NIF B65101149, fins l’adjudicació del nou contracte. 
 
SISÈ. NOTIFICAR el present acord a l’empresa OBJETIVO TARSYS, SL. 
 
SETÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
23. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 622/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA 2021 PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS 
ECONÒMICS EN ELS TRIBUTS MUNICIPALS PER ATENDRE SITUACIONS 
ESPECIALS 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. APROVAR LA Convocatòria 2021 per a la Concessió d’Ajuts Econòmics en 
els Tributs Municipals per Atendre Situacions Especials, que consta en l’annex I. Les 
bases que regulen aquesta convocatòria són les aprovades pel Ple de data 2 de juliol 



 
 

 
 
  
   
 

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

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

 

de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 12 de juliol 
de 2018. 
 
SEGON. Aquests ajuts econòmics tindran la consideració de despeses públiques i se 
satisfaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20.9320.46102 de l’exercici 2022, de 
200.000€. 
 
TERCER. PUBLICAR aquesta convocatòria al BOPB i a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS). 
 
 
24. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 682/2021/eSUB. 
 
DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L'ACORD DE 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 23 DE MARÇ DE 2021 PEL QUAL ES CONCEDIA 
LA SUBVENCIÓ DEL 50% EN L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES I EN LA TAXA PER LA INTERVENCIÓ DE 
L'ADMINISTRACIÓ EN ACTIVITATS D'EDIFICACIÓ, ÚS DEL SOL, VIA PÚBLICA I 
MEDI AMBIENT, DE L'EXERCICI 2020. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. DESESTIMAR el Recurs de de Reposició interposat per la senyora amb DNI 
número  52428394D contra l’acord de Junta de Govern Local de data 23-03-2021 pel 
qual es concedia la subvenció del 50% en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres i en la  Taxa per la intervenció de l’administració en activitats d’edificació, ús del 
sol, via pública i medi ambient, de l’exercici 2020. 
SEGON. NOTIFICAR el present acord als interessats. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats Contenciós 
Administratiu de Barcelona, 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. 
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25. Cultura.  
Número: 1008/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA INCOACIÓ DEL PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA L’ANY 2020 A L’ENTITAT LA UNIÓ VILANOVINA 
L’ACORD I EL CORO 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. INCOAR procediment de revocació parcial de la subvenció atorgada a 
l’entitat LA UNIÓ VILANOVINA L’ACORD I EL CORO amb CIF G58302712. Es revoca 
la part de la subvenció que no s’ha pogut justificar, per import de 354,58€. De manera 
que la subvenció final queda establerta en 739,42€. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats perquè en un termini de 15 
dies, a comptar a partir del dia següent a la notificació de la present, pugui presentar 
al·legacions o els documents que consideri oportuns.  
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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26. Participació.  
Número: 547/2020/eSUB. 
 
ARXIVAR L’EXPEDIENT DE REINTEGRAMENT DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE 
LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ARXIVAR l’expedient de reintegrament de la subvenció concedida l’any 2020 
per haver realitzat, l’Associació de Veïns de la Geltrú amb CIF G5939168-0, la 
devolució dinerària en data 3 de maig de 2021 per import de 1.526,44€ 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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27. Treball IMET.  
Número: 453/2021/eAJT. 
 
Aprovació de la segona addenda al Conveni de col·laboració per a la realització dels 
PFI-PTT 2020-2023 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

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

SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER A LA REALITZACIÓ DE 
PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ ORGANITZATS EN LA MODALITAT PLA 
DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT), PER A JOVES QUE HAN FINALITZAT 
L’ENSENYAMENT OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT/DA EN 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA   
   
Pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan Lluís 
Espinós Espinós, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de 
Règim Especial, nomenat pel Decret 75/2018, de 07 de juny (DOGC núm. 7639, d’11 de 
juny de 2018), i actuant en virtut de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de 
delegació de competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament (DOGC 
núm. 5930, de 28 de juliol de 2011).  
  
Per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la Il·lustríssima senyora Olga Arnau Sanabra, 
alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, fent ús de les facultats que li són reconegudes a 
l’article 53 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
  
En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal 
suficient per formalitzar aquest acte i  
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EXPOSEN  
  
1.Que en data 19 de desembre de 2019 es va signar el conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Educació i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la realització de 
programes de formació i inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT).  
 
2.Que en data 24 de març de 2021 es va signar la primera addenda al conveni per tal 
d’actualitzar l’adreça on es fa la formació dels mòduls generals dels programes d’auxiliar 
de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques i d’auxiliar de muntatge i 
manteniment d’equips informàtics.  
 
3.Que les parts han acordat modificar el conveni signat en el sentit de disminuir el 
nombre de grups a impartir, es deixa de fer el programa d’auxiliar de fabricació mecànica 
i instal·lacions electrotècniques, a partir  de l’1 de setembre de 2021.  
 
4.Que cal incorporar en aquest conveni les obligacions derivades de la Resolució 
EDU/377/2021, de 8 de febrer, per la qual s'estableix l'organització i la gestió de la 
modalitat de Plans de Transició al Treball dels programes de formació i inserció i es 
deixa sense efecte, a partir del curs 2021-2022, l'apartat 8 de la Resolució 
ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i 
inserció.  
  
Amb aquesta finalitat, les parts acorden la formalització de la present addenda, de 
conformitat amb les següents  
 
CLÀUSULES 
   
Primera  
L’objecte d’aquesta addenda és disminuir el nombre de grups a impartir, es deixa de fer 
el programa d’auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques, a partir  de 
l’1 de setembre de 2021.  
  
Els programes objecte d’aquest conveni es realitzen mitjançant l’Institut de referència 
Joaquim Mir de Vilanova i la Geltrú.  
  
Segona  
Modificar la clàusula segona del conveni de col·laboració, que quedarà redactada de la 
manera següent:   
  
“Amb aquesta finalitat, s'adoptaran les mesures següents:  
  
a)L'organització de 2 PFI, en la modalitat PTT, dels perfils d’auxiliar de vendes, oficina i 
atenció al públic i d’auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics, d’acord a les 
Resolucions que estableixen els PFI i en regulen la seva estructura i continguts.  
 
b)El desenvolupament de la formació corresponent, d’acord als  currículums establerts 
per als PFI, que inclouen  mòduls de formació general  i mòduls de formació professional 
(segons cada perfil) corresponents a qualificacions professionals de nivell 1, amb 
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l’objectiu de millorar les possibilitats d'ocupació i/o de continuïtat formativa dels joves que 
hi participen. Així mateix, s’inclouran les accions d'orientació i seguiment individualitzats 
adreçades a definir i aplicar l’itinerari professional i formatiu de cada jove, així com 
l’acompanyament en el seu procés d’inserció laboral o formativa en finalitzar el 
programa.  
 
c) L’orientació i la derivació dels joves, sempre que les parts implicades ho considerin 
necessari, a altres  accions formatives adequades existents a la ciutat o fora d'ella, si 
s'escau.”  
  
Tercera  
Modificar la clàusula tercera del conveni de col·laboració, que quedarà redactada de la 
manera següent:   
  
“Per tal de dur a terme les mesures enunciades, les parts implicades aporten els 
recursos següents:  
  
a) El Departament d'Educació  
  
1.Un professor/a funcionari/ària, de carrera o interí/na del Departament d’Educació, 
assignat/da específicament al Pla de Transició al Treball amb la finalitat de dur a terme 
l’orientació, la formació bàsica i la tutoria del joves, així com participar en les reunions de 
treball de xarxa impulsat pel Departament d’Educació. 
 
2.Els recursos pedagògics i metodològics que el Departament d’Educació posa a 
disposició del professorat que intervé en els programes objecte del present conveni, així 
com l'assessorament més directe de l’equip que realitza les funcions de coordinació 
general i territorial del Programa de Transició al Treball des del Departament d’Educació.  
 
3.La pòlissa d’assegurances de mort o invalidesa per accidents personals que la 
Generalitat de Catalunya té subscrita  per tal de cobrir aquests riscos.  
 
4.El material necessari pel desenvolupament de la formació corresponent als mòduls de 
formació professional del programa d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic, 
objecte del present conveni.  
 
5.Els professionals per impartir la formació corresponent als mòduls de formació 
professional del programa d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic, amb càrrec al 
pressupost del Departament d’Educació.  
 
6.El reconeixement de la formació rebuda pels joves, mitjançant el certificat acadèmic i 
professional establert per als programes de formació i inserció.  
  
b) L’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú   
  
1.Un/a professor/a funcionari/ària o contractat/da directament per l’Ajuntament per al 
desenvolupament d’aquest programa, que farà les funcions de tutor/a del grup.  
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2.El material fungible necessari per a la formació corresponent als mòduls de formació 
general  dels programes de formació i inserció-PTT objecte d’aquest conveni.  
 
3.El material necessari pel desenvolupament de la formació  corresponent als mòduls de 
formació professional del programa objecte del present conveni: auxiliar de muntatge i 
manteniment d’equips informàtics.  
 
4.Els professionals per impartir la formació corresponent als mòduls de formació 
professional del programa d’auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics.  
 
5.El suport dels tècnics municipals.  
 
6.El suport administratiu necessari per al desenvolupament dels programes de formació i 
inserció objecte d’aquest conveni.  
  
A més, cadascuna de les administracions nomenarà una persona que realitzarà la 
coordinació i que serà la responsable del funcionament d’aquests programes.  
  
Els professionals a que fan referència els apartats b)1. i b)4. impartiran les hores de 
formació corresponents, i participaran tant en les reunions setmanals d’equip com en les 
periòdiques de xarxa territorial que convoca el Departament d’Educació.  
  
La realització de les funcions del personal al que fan referència els apartats b)1. i b)4. no 
generarà més compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas produirà 
obligacions pròpies d’un contracte laboral o nomenament administratiu entre aquest 
personal i el Departament d’Educació.  
  
Quarta  
Modificar la clàusula cinquena del conveni de col·laboració, que quedarà redactada de la 
manera següent:   
  
El Pla de Transició al Treball disposarà dels espais i equipaments següents:  
  
a)Per al desenvolupament dels mòduls de formació general del programa d’auxiliar de 
vendes, oficina i atenció al públic:  
  
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitarà les aules i equipaments necessaris en 
l’IMET, en el carrer Unió, 81, edifici CFO La Paperera de Vilanova i la Geltrú, adients per 
desenvolupar les accions formatives objecte d’aquest conveni. L’Ajuntament  manifesta 
que les instal·lacions compleixen els requisits per al seu ús com a espai docent.  
 
Per al desenvolupament dels mòduls de formació general del programa d’auxiliar 
muntatge i manteniment d’equips informàtics:  
  
El Departament d’Educació facilitarà els serveis i aules disponibles a l’Institut Joaquim 
Mir, a l’avinguda de Vilafranca, s/n de Vilanova i la Geltrú amb l'equipament estructural 
necessari per a l'execució del programa, pel període de gener a juny de cada curs 
escolar.  
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b)Per al desenvolupament dels mòduls de formació professional del programa d’auxiliar 
de vendes, oficina i atenció al públic:  
  
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitarà les instal·lacions i equipaments necessaris 
que té disponibles en l’IMET, en el carrer Unió, 81, edifici CFO La Paperera, així com al 
Centre Cívic Tacó, en l’avinguda Vilafranca del Penedès, 26 de Vilanova i la Geltrú, 
adients per desenvolupar les accions formatives objecte d’aquest conveni.  L’Ajuntament 
manifesta que aquestes instal·lacions compleixen els requisits per al seu ús com a espai 
docent.  
  
Per al desenvolupament dels mòduls de formació professional del programa d’auxiliar de 
muntatge i manteniment d’equips informàtics:   
  
El Departament d’Educació facilitarà els serveis i aules disponibles a l’Institut Joaquim 
Mir, a l’avinguda de Vilafranca, s/n de Vilanova i la Geltrú amb l'equipament estructural 
necessari per a l'execució del programa, pel període de gener a juny de cada curs 
escolar.  
   
Perquè així consti, i com a prova de conformitat, les parts signen aquesta addenda.  

  
  
SEGON. COMUNICAR aquest Acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya i a l’Institut Municipal d’Educació i Treball de Vilanova i la Geltrú (IMET). 
 
TERCER. PEU DE 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. 
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28. Salut Pública.  
Número: 553/2020/eSUB. 
 
APROVAR EL PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA L'ANY 2020 A L'ENTITAT ACTIVAMNET CATALUNYA ASSOCIACIÓ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. REVOCAR la subvenció concedida a l’entitat ACTIVAMENT CATALUNYA 
ASSOCIACIÓ amb CIF G6567182-8 pel Programa de Tallers de Contacte Social  per 
import de 1.500,36€. 
 
SEGON. INCOAR procediment de reintegrament de la part de la subvenció cobrada i 
no justificada per l’entitat ACTIVAMENT CATALUNYA ASSOCIACIÓ amb CIF 
G6567182-8, que ascendeix a 900,21€. 
 
TERCER. COMPENSAR l’import a reintegrar a l’ajuntament per l’entitat ACTIVAMENT 
CATALUNYA ASSOCIACIÓ (900,21€) amb el import que té pendent de cobrar la 
mateixa entitat (418,00€) per la subvenció justificada del Programa Integral de Suport 
Mutu, Capacitació i Empoderament per l'Autogestió i la Inclusió. De forma que la 
quantitat a retornar a aquest Ajuntament de 482,21€€, més els interessos de demora 
que procedeixin. 
 
QUART. REQUERIR a l’entitat perquè ingressi l’import del principal no justificat 
482,21€  mitjançant ingrés al compte número és : ES 37 0081 0050 17 0001267035. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats perquè en un termini de 15 
dies, a comptar a partir del dia següent a la notificació de la present, pugui presentar 
al·legacions o els documents que consideri oportuns. 
 
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. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
    
29. Espai Públic.  
Número: 7/2021/eCAA. 
 
INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ. Exp. 7/2021/eCAA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. AUTORITZAR, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i 
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 
  
La relació és la que s’adjunta a continuació: 
 
37219070X CR/ JOSEP COROLEU, 27, LO, DR 
B60544129 CR/ JOSEP COROLEU, 6, LO, ES 
36501318L CR/ SANTA MAGDALENA, 10, 1º 
38251155Q CR/ CORREU, 63 
35025926P CR/ SANT FRANCESC, 17 
77266999V CR/ BAILEN, 9-A 
52218472P CR/ ROQUES, 3 
52215385A CR/ ATZAVARES, 14 
46501027H AV/ CUBELLES, 41, 4º, 2 
37619518M CR/ CUBA, 4, 3º, 1 
B65639528 CR/ SANT FELIP NERI, 7 
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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. 
    
30. Habitatge.  
Número: 6/2021/ePAT. 
 
APROVAR LA MEMÒRIA D'ALCALDIA I SOL·LICITUD D'INFORME A LA DIRECCIÓ 
GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL PER A L'ALIENACIÓ DIRECTA D'UN SOLAR 
DEL PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL I HABITATGE DE L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, PARCEL·LA: RAMBLA PEP VENTURA/PLAÇA 
BORDEGASSOS/CARRER DEL BAGES. PLA PARCIAL LLIMONET, POLÍGON II 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la Memòria d’Alcaldia en relació a la alienació directa de la finca 
següent: Parcel·la RP 10, originada en el Projecte de reparcel·lació urbanística del 
Polígon-2, del Pla Parcial Llimonet. Finca registral núm. 61024 de 1.170m2 de 
superfície per import de 2.231.666,78 euros. 
 
SEGON. APROVAR la proposta de forma de pagament, sens perjudici del que s’acordi 
amb motiu de la resolució d’adjudicació és: 
 
• El beneficiari haurà d’abonar l’import de la compra del solar (2.231.666,78€ + 21% 

IVA) de la següent manera: 
 

� 2.125.473€ +21 IVA (és a dir, 2.571.822,33€) mitjançant pagament fraccionat, 
que es durà a terme de la següent manera: 

 

a) Pagament de 200.000 € (IVA inclòs) en el moment de la 
signatura del contracte en un termini de 3 mesos a comptar 
des de la data de notificació de l’adjudicació directa. 

b) Pagament del 60% de l’import restant (1.423.093,40€, IVA 
inclòs) a 31/12/2021 

c) Pagament de la resta de l’import (948.728,93€, IVA inclòs) 
l’any 2022, en el moment en què es compleixi un any natural 
des de la data de signatura del contracte. 

 
� 106.193,78 euros + 21% IVA s’abonarà mitjançant permuta, fent entrega d’un 

habitatge d’aquesta promoció, que passarà a ser de titularitat municipal. 
 
L’autorització o realització del contracte queda condicionada a la realització de tots els 
pagaments. 
 
TERCER. SOL·LICITAR informe a la Direcció General d’Administració Local, aportant 
la documentació següent: 
 

1. Memòria de l'Alcaldia aprovada.  

2. Informe de l’interventor sobre els recursos ordinaris del pressupost vigent de 
l’Ajuntament, provinents d’operacions corrents,  amb exclusió de les operacions 
de crèdit, les de capital i les procedents de contribucions especials, de quotes 
urbanístiques i de subvencions finalistes, així com  quin percentatge suposa la 
valoració de la finca objecte d’alienació. 
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3. Certificat del secretari de la corporació, acreditatiu que la finca figura inscrita a 
l'Inventari de Béns de la corporació amb la qualificació de patrimonial. S’ha de 
certificar si la finca integra el patrimoni municipal de sòl i d’habitatge. 

4. Certificat o nota simple del Registre de la Propietat de la finca objecte 
d’alienació 

5. Informe jurídic del secretari de la corporació sobre l’operació projectada. 

6. Informe detallat de l'arquitecte municipal en el qual es faci constar el següent: 

a) Qualificació urbanística i ús assignat a la finca objecte d’alienació. 

b) Valoració pericial detallada de la parcel·la objecte de l’operació 
projectada efectuada d’acord amb la normativa de valoracions vigent i 
aplicable. 

 
Que l’esmentada parcel·la no està compresa en cap pla d’ordenació, reforma o 
adaptació que la faci necessària a l’ens local actualment ni en el futur 
 
QUART. L’acord d’adjudicació aprovarà les prescripcions, condicionats i requisits que 
seran, entre d’altres, els relatius a les condicions de venda, construcció i adjudicació 
dels habitatges. 
 
L’acord d’adjudicació i el document públic en què consti la transmissió de béns dels 
patrimonis públics de sòl i d’habitatge ha d’establir, les prescripcions anteriors, la 
destinació final dels béns transmesos, el termini per a fer-la efectiva i les altres 
limitacions i condicions que l’administració o entitat transmetent consideri convenients, 
que constaran com a condició resolutòria. 
 
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 
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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: 37/2020/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACORD DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT 
SANCIONADOR NUM 37/2020/Edis, PER HAVER EXECUTAT OBRES DE 
REFORMA DE LOCAL INTERIOR, REFORMANT LA CUINA EXISTENT I LA 
CREACIÓ D'UNA OBERTURA EN UN DELS PARAMENTS VERTICALS, DEL LOCAL 
A LA RBLA. DE JOSEP ANTONI VIDAL, NÚM 20-22, SENSE DISPOSAR DEL TÍTOL 
ADMINISTRATIU HABILITANT I QUE SON LEGALITZABLES 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER.  IMPOSAR  a l’ínteressada ASESORIA DE GESTIONES EMPRESARIALES 
Y ADMINISTRATIVAS, SA , NIF A53370032, una sanció de multa de TRES CENTS 
EUROS (300 €),  en relació a l’expedient sancionador núm 37/2020/eDIS,  de 
conformitat amb els antecedents que consten transcrits a la part expositiva de la 
present resolució.  
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ínteressada  i al servei de Recaptació  
 
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. 
 



 
 

 
 
  
   
 

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

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

 

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: 7/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA A CARLTON 
CONONBALL MANAGEMENT, SL, PER A  FER OBRES DE REFORMA PER EL 
CANVI D’ÚS DEL LOCAL COMERCIAL A HABITATGE I MODIFICACIÓ DE LES 
OBERTURES DE LA FAÇANA SITUAT EN LA PB DE L’EDIFICI EN TESTERA AL C. 
SANT GERVASI, 42 i ST. PAU, 28 (EXP. 7/2021/eOBR) 
 
 
 Relació de fets 
 
1. El dia 28 de desembre de 2020, CARLTON CANONBALL MANAGEMENT, SL, 
va sol·licitar llicència d’obres per a FER OBRES DE REFORMA PER EL CANVI D’ÚS 
DEL LOCAL COMERCIAL A HABITATGE I MODIFICACIÓ DE LES OBERTURES DE 
LA FAÇANA SITUAT EN LA PB DE L’EDIFICI EN TESTERA AL C. SANT GERVASI, 
42 i ST. PAU, 28 (EXP. 7/2021/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 CARLTON CANONBALL 
MANAGEMENT, SL, per a  fer obres de reforma per el canvi d’ús del local comercial a 
habitatge i modificació de les obertures de la façana situat en la pb de l’edifici en 
testera al C. SANT GERVASI, 42 i ST. PAU, 28 (EXP. 7/2021/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. Abans de l’inici de l’obra cal aportar el projecte visat pel corresponent Col·legi 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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

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

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

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

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

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

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

8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar 
els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 
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9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
    
33. Llicències i Disciplina.  
Número: 556/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA A LA SRA. AMB DNI 
NÚMERO: 52.916.100-T, PER A ENDERROCAR EDIFICI DE PB, MAGATZEM I 
GALLINES, AL C. RASOT, 5 (EXP. 556/2021/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 la Sra. amb DNI número: 
52.916.100-T, per a enderrocar edifici de pb, magatzem i galliner, al C. RASOT, 5 
(EXP. 556/2021/eOBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
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CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 

1. En cas de tenir elements de fibrociment amb amiant, caldrà que aquests treballs 
es realitzin per una empresa especialitzada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 
 
  
   
 

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

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

 

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

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

 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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Proposicions urgents 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes   
 
El secretari fa constar, en relació amb aquests punts, que no has 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. 
 
34. Cultura.  
Número: 304/2021/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D’AJUTS PER A 
L'ORGANITZACIÓ DE FESTIVALS I TROBADES NACIONALS DE CULTURA 
POPULAR I TRADICIONAL DE L'OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.  ACCEPTAR la concessió de l’ajut econòmic de 30.000,00 euros (trenta mil 
euros) de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, 
corresponent al recurs amb codi BDNS 550304, “Subvenció per a l'organització de 
festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional” CLT042 per a l’exercici 
2021. 
 
SEGON.  NOTIFICAR el present acord a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
 
35. Cultura.  
Número: 305/2021/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D’AJUTS PER A 
PROGRAMACIONS ESTABLES D’ACTIVITATS CULTURALS DE CARÀCTER 
PROFESSIONAL EN L’ÀMBIT DE LES ARTS VISUALS DE L'OFICINA DE SUPORT A 
LA INICIATIVA CULTURAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. ACCEPTAR la concessió de l’ajut econòmic de 11.740,00 euros (onze mil 
set-cents quaranta euros) de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat 
de Catalunya, corresponent al recurs amb codi BDNS 551470, “Programacions 
estables d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals” 
CLT055 per a l’exercici 2021. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
    
36. Infància i Joventut.  
Número: 443/2021/eSUB. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT PROVISIONAL DE LES SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES ALS INFANTS, ADOLESCENTS I 
JOVES DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA PARTICIPACIÓ I INCLUSIÓ EN 
ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE A L'ESTIU 2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’atorgament provisional de les subvencions destinades als 
infants i adolescents de Vilanova i la Geltrú per a la participació i inclusió en activitats 
d'educació en el lleure a l'estiu 2021, a les persones de la llista següent: 
 



 
 

 
 
  
   
 

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

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

 

 



 
 

 
 
  
   
 

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

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

 

 
 



 
 

 
 
  
   
 

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

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

 

 
 



 
 

 
 
  
   
 

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

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

 

 
 



 
 

 
 
  
   
 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
  
   
 

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

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

 

 
 
 
SEGON. DENEGAR provisionalment de les subvencions destinades als infants i 
adolescents de Vilanova i la Geltrú per a la participació i inclusió en activitats 
d'educació en el lleure a l'estiu 2021, a les persones de la llista següent: 
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TERCER. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 78.678,55 € i RECONÈIXER 
L’OBLIGACIÓ del 60% un cop aprovada la resolució definitiva per part de la Junta de 
Govern Local i el 40% restant un cop justificada, per part de les entitats,  la participació 
de l’infant en l’activitat subvencionada. Aquest pagament es realitza amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 09.3278.48203 Beques activitats estiu de CAP IV a les 
entitats col·laboradores que es relacionen a continuació:   
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QUART. TRASLLADAR la present resolució als departaments d’Intervenció i 
Tresoreria Municipal als efectes oportuns. 
 
CINQUÈ. PUBLICAR aquesta resolució provisional a la seu electrònica de 
l’ajuntament. Si  en el termini de 10 dies a partir de l'endemà de la seva publicació al 
Taulell d'Edictes de la Corporació no s'han presentat al·legacions, la present aprovació 
tindrà el caràcter de definitiva, circumstància que s'acreditarà mitjançant un certificat 
del Secretari. 
 
SISÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs. 
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37. Espai Públic.  
Número: 467/2021/eAJT. 
 
APROVAR L’ESTUDI PER LA IMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS 
MUNICIPALS PORTA A PORTA AL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’Estudi per a la implantació de la recollida de residus municipals 
porta a porta al municipi de Vilanova i la Geltrú, i que està incorporat als següents 
enllaços:    
 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353
3603036272544221 
 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353
3602254023476477 
 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353
3603014277766045 
 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353
3602733525745145 
 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353
3603361076661167 
 
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 
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termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
    
38. Secretaria General.  
Número: 255/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’ESPECTACLE 
PIROTÈCNIC DE LA FESTA MAJOR DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert, els plecs de clàusules tècniques i 
administratives particulars que s’incorporen respectivament com a Annex I i Annex II 
per a la contractació dels serveis d’espectable pirotècnic de la Festa Major del municipi 
de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert, no subjecte a regulació 
harmonitzada i no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, 
d’acord amb els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP, per un període 
de 2 mesos, i amb un pressupost base de licitació de 20.661,16 € més 4.338,84 € 
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 25.000 € (VINT-I-CINC MIL EUROS). 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a   l’aplicació  pressupostària 31.3380.2260904 Cultura popular i 
tradicional del pressupost vigent. 
 
L’autorització o realització del contracte queda condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient per a cada exercici pressupostari.  
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 
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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. 
 
 
 
Precs i preguntes  
 
Sense precs i preguntes 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les  9.39 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


