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Identificació de l’expedient 
Núm.  Exp.: 34/2020/eJGL 
 
 
NÚM.:   34 
ÒRGAN:   Junta de Govern Local 
SESSIÓ:   Ordinària 
DATA:   20 d'octubre de 2020 
HORA:   09:30 
DOCUMENT:  Acta 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, a la VIDEOCONFERÈNCIA MITJANÇANT SISTEMA TEAMS en 
1ª convocatòria. Comença la sessió a les 09:30 
 
 
ASSISTENTS 
 

Olga Arnau Sanabra    ERC 
Adelaida Moya Taules   ERC 
Marta Jofra Sora    CUP 
Enric Garriga Ubia    CUP 
Antoni Palacios Asensio   JxC 
Francesc Xavier Serra Albet   ERC 
Jordi Medina Alsina    ERC 
 
 
Isidre Marti Sarda 
Secretari General 
     
Cèsar Rodríguez Sola 
Interventor Municipal 

 
 
 
Excusen la seva absència els regidora:  
    
M Blanca Alba Pujol     JxC 
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ORDRE DEL DIA 
  
 
0. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 34/2020/eJGL  
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 34 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 13 D’OCTUBRE DE 2020. 
 
1. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 169/2019/eSEC.  
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 259/2020, DE 23 DE SETEMBRE DE 2020, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 17 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT 158/2019 F2 INTERPOSAT PER SEGUROS CATALANA 
OCCIDENTE, SA, DE SEGUROS Y REASEGUROS (EXP. 143/18-REC // 
144/2020/ESJ) 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 73/2020/eSEC.  
 
AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ EN RELACIÓ A LES 
FACTURES DE SERVEIS JURÍDICS 
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 9/2019/eSJ.  
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER FRANCESC MACIÀ, EL DIA 23 D'AGOST DE 
2019 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 39/2019/eSJ.  
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA EXPOSICIÓ, EL DIA 26 
D’AGOST DE 2019 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 47/2019/eSJ. 
 
ESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A 
LES VIES DEL TRENET DEL PARC DE RIBES ROGES, EL DIA 12 D'AGOST DE 2019 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 138/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000138/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 31/12/2019.  
 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 152/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000152/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, SEGONS INFORME TÈCNIC DE 
DATA 07/02/2020  
 
8. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 99/2020/eCONT. 
 
DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ELÈCTRIC I DE LAMPISTERIA PER A DUR A 
TERME EL MANTENIMENT DE LA XARXA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ  
 
9. Secretaria General. 
Número: 139/2020/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES 
CASETES METÀLIQUES PREFABRICADES AMB DIFERENTS EQUIPAMENTS DE 
SERVEIS SANITARIS  
 
10. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 185/2020/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DELS SERVEIS DE NETEJA EN ALGUNS 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA, PER TRAMITACIÓ 
D’EMERGÈNCIA, PER TAL DE REFORÇAR LES FREQÜÈNCIES DE NETEJA COM A 
MESURA PER EVITAR LA PROPAGACIÓ DE LA COVID-19  
 
11. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 199/2020/eCONT.  
 
DECRET DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 
LLICÈNCIES DE MICROSOFT MITJANÇANT SUBSCRIPCIÓ ONLINE.  
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12. Intervenció. 
Número: 97/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL  
 
13. Recursos Humans. 
Número: 1536/2020/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL D’UN/A TÈCNIC/A DE 
GRAU MITJÀ DE COORDINACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ JOVES 
TUTELATS I EXTUTELATS  
 
14. Participació. 
Número: 509/2019/eSUB. 
 
REDUIR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA L'ANY 2019 A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS FONDO SOMELLA  
 
15. Acció Social. 
Número: 558/2020/eAJT. 
 
AUTORITZAR I DISPOSAR, I RECONEIXER L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENTS 
DURANT QUATRE MESOS CONSECUTIUS (SETEMBRE, OCTUBRE, NOVEMBRE I 
DESEMBRE), EN CONCEPTE D’APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA A CÀRITAS 
DIOCESANA SANT FELIU DE LLOBREGAT, PER A LA GESTIÓ DE L’ECONOMAT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER DONAR RESPOSTA A L’INCREMENT D’USUARIS 
QUE HAN TINGUT COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI SANITARIA GENERADA 
PER LA PANDEMIA DEL COVID-19  
 
16. Llicències i Disciplina. 
Número: 670/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD D’OBRES PRESENTADA PER PROMOBEST ADARRO, 
SL, PER A ENDERROCAR UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, AL 
C.NAVEGANTS, 2  
 
17. Llicències i Disciplina. 
Número: 653/2020/eOBR. 
 
APROVARL LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
INICIATIVAS MACER, SL, PER A ENDERROCAR L’EDIFICI I CONSTRUIR UN 
EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP, AMB 3 HABITATGES, AL 
CA. MANUEL TOMÀS, 19  
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18. Habitatge. 
Número: 817/2019/eSUB. 
 
APROVAR LA RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LES SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DEL PROGRAMA DE LLOGUER JOVE DEL 
MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
 
 
Proposicions urgents 
 
19. Promoció Ciutat. 
Número: 15/2020/eDES. 
 
APROVAR L'ESTABLIMENT DE 2 DIES ADDICIONALS D'OBERTURA AL 
CALENDARI 2021 DE FESTIUS AMB OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA A 
VILANOVA I LA GELTRÚ.  
 
20. Servei de Projectes i Obres. 
Número: 34/2020/ePUR. 
 
APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D'OBRES D'ENLLUMENAT PÚBLIC 
PROVISIONAL I A PRECARI DEL CAMÍ FONDO DE SANT GERVASI ENTRE EL 
TORRENT DE SANT JOAN, ESCOLA LLEBETX I PAS SOTA VIA POBLAT D'ADARRÓ  
 
 
 
PRECS I PREGUNTES  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
0. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número:  34/2020/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 34 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 13 D’OCTUBRE DE 2020. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària 34 de la Junta de Govern Local del dia 13 d’octubre 
de 2020. 
 
 
1. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 169/2019/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 259/2020, DE 23 DE SETEMBRE DE 2020, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 17 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT 158/2019 F2 INTERPOSAT PER SEGUROS CATALANA 
OCCIDENTE, SA, DE SEGUROS Y REASEGUROS (EXP. 143/18-REC // 
144/2020/ESJ) 
 
 
Es dona per assabentada  la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el 
següent procediment:  
 
 

Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 17 DE  

BARCELONA 

Núm. procediment  :  Abreujat 158/2019 F2 

Núm. i data interlocutòria:         259/2020, de 23 de setembre de 2020 

  

Part actora  : Seguros Catalana de Occidente, SA, de Seguros y 
Reaseguros  

Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Lletrat:                                        Jordi Sellarés i Valls 
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Objecte del procediment :     Resolució de data 27 de febrer de 2019 que desestima 
la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys 
al vehicle SEAT IBIZA amb matrícula 4914 BWV, 
propietat del Sr. FRANCISCO FERREIRO HERNAN, 
ocasionats per la caiguda d’una branca d’un arbre al 
carrer Urgell, 23, entre els dies 16 i 17 de gener de 2018 
(exp. 143/18-REC // 144/2020/esj). 

Decisió  :  DESESTIMAR la causa d’inadmissió al·legada. 

ESTIMAR la demanda presentada. 

ANUL·LAR la resolució objecte del procediment. 
CONDEMNAR a l’ajuntament a pagar 707.77 euros 
més interessos meritats dels del 20/9/2019. 

                                                   Sense costes. 

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

 

Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per 
assabentada i conforme. 
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2. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 73/2020/eSEC. 
 
 
AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ EN RELACIÓ A LES 
FACTURES D SERVEIS JURÍDICS 
  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
 
 
PRIMER. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l’obligació en relació a les 
següents factures, en concepte de serveis de jurídics derivats d’actuacions davant de 
procediments judicials:  
 

 
 
 
 
SEGON. DISPOSAR la incorporació a l’expedient de la factura corresponent com a 
requisit per a procedir al pagament. 
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TERCER. Aquestes factures aniran a càrrec de les següents partides pressupostàries:  

 

 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. Contra la 
resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos 
mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la 
seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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3. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 9/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER ANYS 
PER CAIGUDA AL CARRER FRANCESC MACIÀ, EL DIA 23 D'AGOST DE 2019 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
  

ACORD 
    
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 38406917-E, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. Contra la 
resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos 
mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la 
seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
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4. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 39/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA EXPOSICIÓ, EL DIA 26 
D’AGOST DE 2019 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
  
   
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DN 36491921-Y, 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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5. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 47/2019/eSJ. 
 
ESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A 
LES VIES DEL TRENET DEL PARC DE RIBES ROGES, EL DIA 12 D'AGOST DE 2019 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
  
PRIMER. ESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per AFEVI 
amb NIF G 58819707, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, reconeixent una 
indemnització al seu favor per un total de 3.597,00€ (TRES MIL CINC-CENTS 
NORANTA-SET EUROS). 
 
SEGON. ORDENAR el pagament de la quantitat de 3.597,00€ en concepte de 
indemnització a favor del reclamant. 
 
D’aquests, 1500 € (MIL CINC-CENTES EUROS) aniran a càrrec de la partida 07 9203 
2260401 de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La resta, 2097 € (DOS MIL NORANTA-
SET EUROS) anirà a càrrec de la companyia asseguradora Zurich Insurance PLC. 
 
TERCER. RECLAMAR aquest import, mitjançant acció de repetició en el procediment 
administratiu que correspongui, a la Mancomunitat Tegar del Garraf com a responsable 
directe dels danys causats a l’interessat. 
 
QUART. COMUNICAR aquest acord a la part interessada i a la Mancomunitat Tegar del 
Garraf. 
 
CINQUE.  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 
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seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 138/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000138/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 31/12/2019. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 52216976F la sanció de multa de tres-
cents euros (300 €) per infracció de l’article 25 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 l’activitat titular del DNI 52216976F, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. La manca de pagament 
de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a través del 
procediment administratiu de constrenyiment.  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:  
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. Contra la 
resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos 
mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la 
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seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
   
 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 152/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000152/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, SEGONS INFORME TÈCNIC DE 
DATA 07/02/2020 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. DESESTIMAR les al·legacions presentades per la persona titular del DNI 
39358599X, per incompliment del requeriment en el termini concedit. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del 39358599X la sanció de multa de mil cinc-
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança municipal sobre la 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. IMPOSAR a la persona titular del 39358599X la sanció de multa de setcents 
cinquanta-un euros (751 €), segons consta a l’expedient. 
L’import total de les sancions imposades ascendeix a la quantitat de dos mil dos-cents 
cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
QUART. REQUERIR la persona titular del DNI 39358599X, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. La manca de pagament 
de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a través del 
procediment administratiu de constrenyiment. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
SISÈ. 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 publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
8. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 99/2020/eCONT. 
 
DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ELÈCTRIC I DE LAMPISTERIA PER A DUR A 
TERME EL MANTENIMENT DE LA XARXA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE  
VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER.  EXCLOURE l’empresa NOVELEC GARPE, SL, de la licitació, per no ajustarse 
la seva oferta als requeriments dels plecs. 
 
SEGON. DECLARAR deserta la licitació per a la contractació del subministrament de 
material elèctric i de lampisteria per a dur a terme el manteniment de la xarxa de 
l’enllumenat públic de Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER. DEIXAR sense efecte l’autorització de despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 52.1650.21002 Instal·lacions elèctriques ciutat del pressupost de 2020, 
efectuada en l’operació comptable A-22020/10539 i per la quantitat de 67.056,22€. 
 
QUART. PUBLICAR la present resolució al 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.  
   
9. Secretaria General.  
Número: 139/2020/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES 
CASETES METÀLIQUES PREFABRICADES AMB DIFERENTS EQUIPAMENTS DE 
SERVEIS SANITARIS  
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
 

ACORD 
   
 
PRIMER. ADJUDICAR a l’empresa ALQUIBALAT, S.L., el contracte del 
subministrament i instal·lació de tres casetes metàl·liques prefabricades amb diferents 
equipaments de serveis sanitaris, amb un termini d’un mes de lliurament des de la 
formalització del contracte, pels següents preus: 
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SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost vigent següents, i en les 
quantitats indicades:  
 

 
 
TERCER.- NOTIFICAR l’adjudicació a l’empresa adjudicatària per tal que formalitzi el 
contracte en el termini no superior a 15 dies hàbils següents a aquell en què rebi la 
notificació de l’adjudicació del contracte. 
 
QUART.- NOTIFICAR l’adjudicació a totes les empreses licitadores, publicar-la al Perfil 
del Contractant i comunicar la formalització del contracte al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ.- NOMENAR responsable del contracte, tal i com preveu la clàusula 2.17  del 
Plec de clàusules administratives particulars a l’Arquitecte Tècnic Municipal, Sr. 
Alejandro Galofré Rodríguez. 
 
SISÈ.- APROVAR la minuta del corresponent contracte que s’adjunten com a Annex 1. 
 
SETÈ.- FACULTAR a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
VUITÈ.-  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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. 
 
   
10. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 185/2020/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DELS SERVEIS DE NETEJA EN ALGUNS 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA, PER TRAMITACIÓ 
D’EMERGÈNCIA, PER TAL DE REFORÇAR LES FREQÜÈNCIES DE NETEJA COM A 
MESURA PER EVITAR LA PROPAGACIÓ DE LA COVID-19 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
 
PRIMER.- ADJUDICAR a SELSA, amb CIF B66069014, el contracte del servei de neteja 
en alguns equipaments municipals de pública concurrència, per tal de reforçar les 
freqüències de neteja com a mesura general per evitar la propagació de la Covid-19, per 
un període de tres mesos, improrrogable, amb un pressupost de CINQUANTA-UN MIL 
SIS-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO (51.602,88€) més 
DEU MIL VUIT-CENTS TRENTA-SISI EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS D’EURO 
(10.836,60€), corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de SEIXANTADOS MIL 
QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO 
(62.439,48€). 
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El preu màxim per hora de servei, s’estableix en: 

   
 
L’oferta s’ha presentat en valors unitaris, en concepte de preu/hora de netejadora en 
horari laborable diürn. L’Ajuntament podrà demanar el servei fins a un màxim de les 
hores que consten en la memòria justificativa, però no està obligat a sol·licitar-les totes. 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà   
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.9200.2270000 (neteja edificis) del pressupost 
vigent. L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit 
adequat i suficient. 
 
TERCER.- NOTIFICAR l’adjudicació a l’empresa adjudicatària 
 
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 memòria 
justificativa del contracte, el Cap del Servei de Compres i Serveis Generals.  
 
SISÈ.- APROVAR la minuta del contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
SETÈ.- FACULTAR a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
VUITÈ.-  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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. 
  
   
11. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 199/2020/eCONT. 
 
DECRET DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 
LLICÈNCIES DE MICROSOFT MITJANÇANT SUBSCRIPCIÓ ONLINE. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
ÚNIC. RATIFICAR el Decret d’Alcaldessa, núm. 3583-2020, de data 7 d’octubre de 
2020, que transcrit literalment diu: 
 

“DECRET DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 
DE LLICÈNCIES DE MICROSOFT MITJANÇANT SUBSCRIPCIÓ ONLINE. 
NUM. EXP. 199/2020/ECONT 
 
Relació de fets 
 
Primer.- En data 30 d’abril de 2019, la Junta de Govern Local va acordar 
adjudicar el contracte de subministrament de llicències Microsoft mitjançant 
subscripció online, a ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L, NIF B59104612, 
el contracte de subministrament de llicències de Microsoft mitjançant 
subscripció Online, per un període d’1 any, prorrogable per 2 anys més per 
períodes anuals, per un import anual de 22.552,08€, més4.735,94€ 
corresponen al 21% d’IVA, que fan un total de 27.288,02€ (VINT-I-SET MIL 
DOSCENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS D’EURO). El 
contracte es va formalitzar en data 3 de maig de 2019.  
 
Segon.- En data 25 de febrer de 2020, la Junta de Govern Local va acordar la 
pròrroga del contracte, formalitzada per les parts el 6 de març de 2020. 
 
Tercer.- En data 28 d’abril de 2020, la Junta de Govern acordà modificar el 
contracte de subministrament de llicències Microsoft mitjançant subscripció 
online en el sentit d’incrementar el número de llicències a subministrar per 
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necessitats del servei, i quantificant-se la modificació en un 6,56% del preu 
inicial i restant així el preu del contracte en 29.079,00€ (VINT-I-NOU MIL 
SETANTA-NOU EUROS), quantitat que inclou totes les despeses necessàries 
i impostos. La modificació es va formalitzar en data 5 de maig de 2020. 
 
Quart.- En data 21 de setembre de 2020, la Cap del Servei de TIC, Sra. Carina 
Sörensen, va emetre un informe que conforma els antecedents i fonaments que 
motiven l’inici de l’expedient de modificació del contracte mencionat, justifica la 
necessitat de modificació del contracte per raons imprevisibles i l’adequació de 
la mesura proposada amb relació a la finalitat del contracte. Informe que es 
transcriu a continuació: 
 
“El passat 19 de febrer de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient 
000005/2019-CONT, de contractació per al subministrament de les següents 
llicències Microsoft Online: 
 
5 llicències del producte “Microsoft Office 365 Business Premium”.  
70 llicències del producte “Microsoft Office 365 Entreprise E1”. 
200 llicències del producte “Microsoft Exchange Online Kiosk”.  
430 llicències del producte “Microsoft Exchange Online Plan 1”. 
 
La licitació fou adjudicada, per acord de Junta de Govern Local, en data 30 
d’abril de 2019, a l’empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS S.L., per un 
preu de 22.552,08€  anuals (IVA exclòs); el contracte fou formalitzat en data 3 
de maig de 2019. El 25 de febrer de 2020, la Junta de Govern Local acordar 
prorrogar el contracte, d’acord amb la clàusula 8.2 del PCAP, i l’esmentada 
pròrroga es formalitzà en data 6 de març de 2020. 
 
El contracte es va prorrogar un any més amb una ampliació del 6,56%. El preu 
del contracte va passar de ser de 27.288,02 € anuals a 29.079 euros anuals 
(IVA inclòs). Les ampliacions van ser: 
 
20 llicències del producte “Microsoft Exchange Online Kiosk”. 35 llicències del 
producte “Microsoft Exchange Online Plan 1”. 
 
La crisi del covid-19 ha canviat la forma de relació entre els treballadors i la 
utilització de forma massiva de videoconferències. Des de març de 2020, amb 
el decret d’estat d’alarma i el confinament domiciliari es fa totalment necessari 
proveir una solució tecnològica per poder realitzar videoconferències i 
desenvolupar el teletreball en tota l’organització. Degut a que l’empresa ja 
utilitza els productes de Office 365, es va activar el producte Teams, que 
Microsoft va oferir de forma gratuïta durant 6 mesos fins el 30 de setembre de 
2020. La utilització de Teams com a programari de col·laboració i 
videoconferència requereix l’assignació de la llicència “Business Basic” o “E1” i 
no està disponible en la llicència “Exchange Online Plan 1”. Després de 6 
mesos, els treballadors han incorporat aquesta eina en el desenvolupament de 
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les seves funcions i es totalment necessari canviar 410 llicències “Exchange 
Online Plan 1” a una modalitat de llicència que incorpori la utilització de Teams. 
La modificació del contracte està subjecta a les condicions que s’exposen en 
l’apartat b de l’article 205 LCSP, amb les següents justificacions: 
  
• La crisi del covid-19 i la implantació del teletreball no estava prevista. La 

utilització durant 6 mesos de forma satisfactòria del producte Teams, que 
Microsoft ha ofert de forma gratuïta durant aquest període, requereix de 
la modificació de les llicències existents per continuar utilitzant el 
producte. 

• No s’altera la naturalesa del contracte perquè es fa un canvi de les 
llicències “Exchange Online Plan 1” a llicències de Office 365 que 
inclouen les mateixes funcionalitats que les anteriors, i les necessàries 
com la utilització de Teams. 

• La quantia de la modificació no supera el 50% del preu inicial. 
 
Per tal d’oferir la funcionalitat necessària, cal modificar el tipus de llicències; en 
el quadre inferior, quantifiquem la necessitat de modificació en les modalitats 
pertinents: 
 

 
 
 
La primera modificació, formalitzada en data 5 de maig de 2020, acorda la 
modificació del contracte per donar-se els supòsits objectius que fan variar les 
prestacions del contracte, suposant un augment del preu del 6,56% del preu 
inicial del contracte i es va fixar en 29.079 euros (IVA inclòs) 
La modificació de les llicències d’aquest informe suposa un augment del 
15,65% del preu inicial del contracte. L’augment acumulat, amb l’ampliació de 
la pròrroga, serà del 22,22%. 
 
El preu del contracte un cop aprovada la modificació passarà a ser de 29.079 
€ anuals a 33.350,78 € anuals (IVA inclòs). 
 
El responsable del contracte proposa la modificació del contracte en els termes 
definits en aquest informe”. 
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Cinquè.- En data 21 de setembre de 2020, es traslladà l’informe esmentat en 
el punt anterior a ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L, l’empresa 
contractista, i s’obrí un tràmit d’audiència per a les seves consideracions, 
d’acord amb allò establert en la clàusula 23 del PCAP. 
 
Quart.- En 25 setembre de  2020, l’empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, 
S.L, mitjançant escrit consignat al Registre General d’Entrada d’aquest 
Ajuntament amb el número 2020030028 accepta la proposta de modificació i 
comunica aquesta decisió al Servei de Contractació i Patrimoni de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú 
 
Cinquè.- Consta a l’expedient informe emès en  data 30 de setembre de 2020, 
per M. Pilar Traver Marqués, Assessora jurídica del Servei de Contractació i 
Patrimoni,   adscrita a Secretaria General de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, on s’informa favorablement de la modificació del contracte per donar-se 
els supòsits legals per causes imprevisibles que fan variar les prestacions del 
contracte tal i com ha quedat justificat en el informe tècnic, la qual cosa suposa 
un augment de preu del 15,65% del preu inicial del contracte que queda fixat 
en 33.350,78€. 
 
Fonaments de dret 
 

I. La clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives particulars i els 
articles 203 a 207 LCSP, en relació a la possibilitat de modificació del 
contracte. 

II. La Disposició Addicional Segona del LCSP, que atorga a l’Alcaldessa les 
competències en matèria de contractació, si bé aquestes han estat 
delegades a la Junta de Govern Local per Decret de data 25 de juny de 
2019, publicat en el BOPB de data 3 de juliol de 2019, en relació a la 
competència de l’òrgan. 

III. Atès l’article desè de la llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, Règim Jurídic del Sector Públic, sobre l’avocació de 
competències. 

 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER.- Avocar la competència delegada de la Junta de Govern Local en 
matèria de contractació, en concret i exclusivament per aquest acte, en allò que 
fa referència a l’aprovació de la modificació del contracte de subministrament 
de llicències de Microsoft mitjançant subscripció Online. 
 
SEGON.- MODIFICAR el contracte de subministrament de llicències  Microsoft 
mitjançant subscripció online amb l’empresa ABAST SYSTEMS & 
SOLUTIONS, S.L, amb NIF B59104612, en el sentit de modificar el tipus de 
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llicències per tal d’oferir les funcionalitats necessàries a l’organització, com és 
la utilització de Teams. La distribució dels tipus de llicències es quantifica en el 
quadre que segueix: 
 

 
 
 
Aquesta modificació del contracte suposa un augment de preu del 15,65% del 
preu inicial del contracte,  que queda fixat en 33.350,78€ (TRENTA-TRES MIL 
TRESCENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS) anuals, 
quantitat que inclou totes les despeses necessàries i impostos, i serà efectiva 
a partir del primer d’octubre. 
 

 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions 
pressupostaries  21.9204.20601(Renting pla renovació ordinadors) i 
21.9204.21601 (Manteniment equips informàtics) del pressupost vigent, i a les 
futures que s’habilitin per exercicis següents i les quantitats indicades a 
continuació: 
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QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa ABAST SYSTEMS & 
SOLUTIONS, S.L. La formalització de la modificació del contracte es produirà 
d’acord amb allò establert en l’article 153 de la LCSP. 
 
CINQUÈ.-  Publicar el present acord amb allò previst en l’article 63 i 207 de la 
LCSP. 
 
SISÈ.- Ratificar aquesta resolució per la Junta de Govern Local per la següent 
sessió. 
 
 
SETÈ.- Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la 
seva 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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12. Intervenció.  
Número: 97/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la relació de factures número F/2020/26 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures superiors a 50.001€ 
 

 
 

 
 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2020/26. 
 
TERCER. Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
poden interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des d la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu d 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 de 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 l desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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13. Recursos Humans.  
Número: 1536/2020/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA  I OFERTA DE TREBALL D’UN/A TÈCNIC/A DE 
GRAU MITJÀ DE COORDINACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ JOVES 
TUTELATS I EXTUTELATS. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. APROVAR la convocatòria i l’Oferta de Treball del lloc de treball laboral 
temporal d’ un/a Tècnic/a de grau mitjà de coordinació del Programa Treball i Formació 
joves tutelats i extutelats 
 
SEGON. PUBLICAR la convocatòria i l’Oferta de Treball d’ un/a Tècnic/a de grau mitjà 
de coordinació del Programa Treball i Formació joves tutelats i extutelats al web 
municipal. 
  
TERCER. La viabilitat econòmica d’ aquesta actuació estarà parcialment subvencionada 
per l’ Acció de Coordinació i suport del Programa Treball i Formació Joves tutelats i 
extutelats, que atorga una subvenció de 34.822,86 €. La diferència de sous meritada a 
l’exercici 2020, anirà a càrrec de la partida 15.2410.16210 – Complements sous Plans 
d’ocupació. La diferència de sou meritada a l’exercici 2021, el cost de la indemnització 
per finalització de totes les contractacions i la paga de productivitat, aniran a càrrec de 
les partides de Capítol I de sou i salari de cada servei que incorpori el personal 
contractat.  
 
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 
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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. 
 
   
14. Participació.  
Número: 509/2019/eSUB. 
 
REDUIR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA L'ANY 2019 A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE  
VEÏNS FONDO  SOMELLA 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
   

ACORD 
 

PRIMER. REDUIR la subvenció atorgada per acord de la Junta de Govern Local de data 
30 de juliol de 2019 a l’entitat Associació de Veïns Fondo Sumella amb CIF G60905775, 
pel projecte “Apropament de l’associació als veïns” per import de 1.765€. La reducció 
serà de 938,05€, quedant la subvenció realment concedia en 826.95€, just la quantitat 
que han justificat.  
 
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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15. Acció Social.  
Número: 558/2020/eAJT. 
 
AUTORITZAR I DISPOSAR, I RECONEIXER L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENTS 
DURANT QUATRE MESOS CONSECUTIUS (SETEMBRE, OCTUBRE, NOVEMBRE I 
DESEMBRE), EN CONCEPTE D’APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA A CÀRITAS 
DIOCESANA SANT FELIU DE LLOBREGAT, PER A LA GESTIÓ DE L’ECONOMAT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER DONAR RESPOSTA A L’INCREMENT D’USUARIS 
QUE HAN TINGUT COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI SANITARIA GENERADA  
PER LA PANDEMIA DEL COVID-19 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 

ACORD 
   
PRIMER. AUTORITZAR I DISPOSAR de 120.000,00 € (CENT VINT MIL EUROS) i 
reconèixer l’obligació de pagament de 30.000,00 € (TRENTA MIL EUROS) mensuals, 
durant quatre mesos consecutius (setembre, octubre, novembre i desembre), en 
concepte d’aportació extraordinària a Càritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat, amb 
CIF R0801973I, per a la gestió de l’Economat de Vilanova i la Geltrú per donar resposta 
a l’increment d’usuaris que han tingut com a conseqüència de la crisi sanitària generada 
per la pandèmia del COVID-19.  
 
L’import anterior serà carregat a l’aplicació pressupostària 35.2315.48004 Conveni 
Càritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat del pressupost de despeses vigent. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a Càritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat. 
 

TERCER. PEU DE RECURS 
 

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

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

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació corresponent. 
 

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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16. Llicències i Disciplina.  
Número: 670/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD D’OBRES PRESENTADA PER PROMOBEST ADARRO, 
SL, PER A  ENDERROCAR UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, AL C. 
NAVEGANTS, 2  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER.   CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per PROMOBEST ADARRO, SL, 
va sol·licitar llicència d’obres per a  ENDERROCAR UN HABITATGE UNIFAMILIAR 
AÏLLAT, al C. Navegants, 2 (Exp. 670/2020/eOBR)d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 

1. Un cop finalitzades les obres caldrà presentar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament el certificat final d’obra signat per la direcció 
facultativa i visat pel col·legi professional. 

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

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

4. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. 
Com a requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat 
i Salut en el treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà 
de comunicar al Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de 
coordinar la seva implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir 
l’esmentada llicència, a l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de 
vehicles o de vianants, l’afectació 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. 
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5. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal 
sobre la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de 
domini públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici 
que l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol 
habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per 
incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

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

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

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

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

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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.” 
  
  17. Llicències i Disciplina.  
Número: 653/2020/eOBR. 
 
APROVARL LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
INICIATIVAS MACER, SL, PER A  ENDERROCAR L’EDIFICI I CONSTRUIR UN 
EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP, AMB 3 HABITATGES, AL 
CA. MANUEL TOMÀS, 19 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER.  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  INICIATIVAS MACER, SL, va 
sol·licitar llicència d’obres PER A  ENDERROCAR L’EDIFICI I CONSTRUIR UN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP, AMB 3 HABITATGES, AL CA. 
MANUEL TOMÀS, 19 (EXP 653/2020/EOBR) d'acord amb la documentació presentada 
i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 

incorporat a l’expedient, aquesta llicència queda condicionada a:  
 
1. Els valors d’alçada i elevació indicats a la taula inclosa a la part expositiva del 

referit acord per a l’edifici d’habitatges plurifamiliar (i la grua torre), inclosos tots 
elements com ara  antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire condicionat, 
caixes d’ascensor, cartells, elements decoratius (cartells, il·luminacions, etc.,) 
o qualsevol altre afegit, així com els mitjans auxiliars que puguin ser necessaris 
durant la instal·lació de la grua torre. Aquests valors d’alçada i elevació són els 
següents: 
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Ús           Cota (msnm) Alçada (m) Elevació (msnm) 
 
Edificació 18,63                   13,00         31,63 

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

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

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

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

 

2. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat d’eficiència energètiques de 
l’edifici acabat d’acord amb el Real Decreto 253/2013 de 5 d’abril. 

3. Segons l’article 5.3 de l’”Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de 
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis”, per l’obtenció 
de la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu cas, de la 
llicència o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de comprovació 
favorable d’aquesta, és condició necessària la presentació de: 

- Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de l’apèndix 
06.1 del RITE, i especificacions tècniques de la instal.lació. 

- Contracte de manteniment de la instal.lació solar subscrit amb una 
empresa autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la 
instal.lacio cada dos anys.  La subscripció d’aquest contracte és un deure 
dels subjectes obligats per aquesta Ordenança.   Com a mínim durant el 
primer any de la instal.lació, el propietari de l’immoble i/o titular de l’activitat 
haurà de presentar a l’Ajuntament informe del manteniment realitzat, amb 
les possibles incidències, anomalies  o aspectes de la instal.lació que 
s’hagin d’haver reparat. 

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

5. En cas que el sector no dipsosi de xarxa de clavegueram separatiu l’edificació haurà 
de contemplar interiorment la separació de la recollida d’aigües pluvials respecte de 
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les residuals i aquestes hauran de ser coincidents en la mateixa arqueta per a la 
seva connexió a la xarxa de clavegueram. 

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

7. Tal i com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells de 
climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels 
edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades 
arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana. 

8. Per obtenir la llicència de primera ocupació s’haurà d’aportar a aquest Ajuntament 
un certificat de la Direcció Provincial d’Inspecció de Telecomunicacions on s’acrediti 
que s’ha presentat el projecte tècnic que empara les infraestructures de 
telecomunicacions i el Butlletí d’instal·lació o certificat final que aquestes 
instal·lacions s’ajunten al projecte tècnic. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 
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13. 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. 

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

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 
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4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 

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

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

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

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

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

 
 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
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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. 
  
   
18. Habitatge.  
Número: 817/2019/eSUB. 
 
APROVAR LA RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LES SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DEL PROGRAMA DE LLOGUER JOVE DEL  
MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ   
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. APROVAR la resolució definitiva dels expedients corresponents a la 
convocatòria de subvencions del Programa de Lloguer Jove per a l’any 2020, 
incorporant la resolució les al·legacions presentades així com les renúncies i denegació 
de les sol·licituds valorades i aprovades en el llistat provisional aprovat per la JGL de 
data 14 de juliol de 2020. 
 
SEGON. CONCEDIR les subvencions següents per un total de 107.763,84 € a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 43.2316.48003 -Programa Lloguer Jove- del pressupost de 
despeses de l’any 2020 als titulars dels expedients que s’indiquen a continuació: 
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TERCER. APROVAR la revocació parcial de les subvencions inicialment concedides i 
per tant, deixa sense efecte l’import a revocar: 
 

 
 
QUART. APROVAR les següents sol·licituds favorables amb exhauriment de partida 
pressupostària, qu romandran en llista d’espera en l’ordre de puntuació que s’indica a 
continuació: 
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CINQUÈ. APROVAR les resolucions de desistiments, denegacions i renúncies: 
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SISÈ. APROVAR la revocació total de les subvencions inicialment concedides per les 
causes indicades en la taula adjunta, deixant sense efectes les operacions comptables 
referents a aquestes dues subvencions.  
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

                  Secretaria General 

 

 

SETÈ. ORDENAR el 1r pagament de les subvencions concedides i justificades a 30 de 
setembre d 
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VUITÈ. Circumstàncies modificatives de la resolució: De conformitat amb allò previst a 
l’article 27 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i segons allò estipulat a les “Bases 
reguladores específiques per a la concessió de subvencions del Programa de Lloguer 
Jove del municipi de Vilanova i la Geltrú”, en cas que el sol·licitant aporti, després de 
dictar-se resolució definitiva, un nou contracte d’arrendament o addenda al contracte 
vigent o qualsevol altra documentació acreditativa d’alguna situació sobrevinguda, que 
pugui ser susceptible de ser considerada en relació als termes de concessió de la 
subvenció, aquesta es tindrà en compte sempre que no perjudiqui els interessos de 
tercers. A tal efecte, s’emetrà la corresponent modificació de l’esmentada resolució. 
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NOVÈ. NOTIFICAR el present acord als departament d’Intervenció i Tresoreria 
municipal per tal que facin efectiu el 1r pagament tal com es desglossa en el punt 5 del 
present acord, en la major brevetat possible. 
 
DESÈ. NOTIFICAR el present acord als interessats/des en la forma que s'estableix en 
la convocatòria. 
 
ONCÈ. ENTENDRE com a acceptada la subvenció definitiva si transcorreguts deu dies 
naturals des de la notificació de la seva concessió, la persona beneficiària no s’ha 
manifestat en sentit contrari. 
 
DOTZÈ. 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 el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquest punt que no ha pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat 
amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa 
l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en que porti 
incorporat l’informe jurídic. 
 
19. Promoció Ciutat.  
Número: 15/2020/eDES. 
 
APROVAR L'ESTABLIMENT DE 2 DIES ADDICIONALS D'OBERTURA AL 
CALENDARI 2021 DE FESTIUS AMB OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA A 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. ESTABLIR, d’acord amb l’art. 36.2.c) de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, i atenent 
l’Ordre EMO/129/2019, de 28 de juny, el dos dies festius addicionals d’obertura 
d’establiments comercials autoritzada per a l’any 2021, al terme de Vilanova i la Geltrú, 
el dies 13 de juny i 14 de novembre. 
 
SEGON. COMUNICAR, abans de l’1 de novembre de 2020, aquesta resolució a la  
Direcció General de Comerç, Departament d’Empresa i Coneixement, de la  
Generalitat de Catalunya, per a la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb l’Ordre EMO/129/2019, de 28 de juny, comunicar-la també a les 
associacions de comerciants de la ciutat i fer-ne difusió en l’espai web de la corporació 
i els mitjans que es considerin. 
 
TERCER. PEU DE RECRUS 
 
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 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 publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
20. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 34/2020/ePUR. 
 
APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D'OBRES D'ENLLUMENAT PÚBLIC 
PROVISIONAL I A PRECARI DEL CAMÍ FONDO DE SANT GERVASI ENTRE EL 
TORRENT DE SANT JOAN, ESCOLA LLEBETX I PAS SOTA VIA POBLAT D'ADARRÓ 
  
Aquest punt es deixa sobre la taula. 
 
  
   
Precs i preguntes  
 
Sense Precs i Preguntes 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:49  hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
  
 


