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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 22 DE JUNY DE 2021 

 
 
Acta núm. 25 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9.30 hores del dia 22 de juny de 2021, sota 
la presidència de l’alcaldessa, Olga Arnau Sanabra es reuneixen a la 
videoconferència per Teams els senyors/es: 
 
  
OLGA ARNAU SANABRA    ERC 
M BLANCA ALBA PUJOL    JXC 
MARTA JOFRA SORA    CUP 
ENRIC GARRIGA UBIA    CUP 
ANTONI PALACIOS ASENSIO   JXC 
FRANCESC XAVIER SERRA ALBET ERC 
 
 
SECRETARI GENERAL 
SR. ISIDRE MARTI SARDA       
 
INTERVENTOR MUNICIPAL 
SR. CESAR RODRIGUEZ SOLA 
 
Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera 
convocatòria. 
 
Excusen la seva assistència la Sra. Adelaida Moya Taules, i el Sr. Jordi Medina Alsina 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixien també a la sessió el Sr. Jaume Carnicer 
Mas i el Sr. Jaume Aliaga Huguet 
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ORDRE DEL DIA 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número 24/2021/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 24 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 15 
DE JUNY DE 2021. 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 99/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 154/2021, de 8/6/2021, DICTADA PEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 15 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 
261/2020 E  INTERPOSAT PER ANA CEBALLOS LÓPEZ 
 
3.Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 10/2019/eSJ. 
 
ESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL 
VEHICLE 1123 HPR A CAUSA DE L’ACTUACIO DE LA GRUA MUNICIPAL, EL DIA 5 DE 
GENER DE 2019 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 42/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA EN MOTOCICLETA C 1663 BBX, A LA RAMBLA JOSEP TOMÀS VENTOSA, 20, EL 
DIA 3 DE MARÇ DE 2019 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 64/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR EL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ DE DATA 4 DE MARÇ DE 2021 
CONTRA L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINARIA DE DATA 26 
DE GENER DE 2021 PER LA QUAL ES DESESTIMA LA RECLAMACIÓ PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA JOSEP ANTONI VIDAL Nº 26. 
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5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 172/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS PER FILTRACIONS D’AIGUA AL CARRER BARDISSES, 3, EL DIA 20 DE 
FEBRER DE 2020 
  
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 20/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA A LA PLAÇA DE LA VILA, EL DIA 11 DE MARÇ DE 2021 
  
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 34/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER PIERA, EL DIA 
26 D’ABRIL DE 2021 
  
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 35/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER PELEGRÍ 
BALLESTER, A L’ALÇADA DEL NÚMERO 30, EL DIA 6 DE MAIG DE 2021  
  
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 158/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000158/2020-UES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE MESURES EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A 
FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 
19/02/2020. 
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10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 199/2020/eUES. 
 
ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D'EXPEDIENT SANCIONADOR PER REALITZACIÓ 
FAVORABLE DE MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT, PER INFRACCIÓ DE 
L'ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A 
VLANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 19/02/2020 
  
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 201/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 201/2020-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE MESURES EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A 
FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 
19/06/2020. 
 
12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 370/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 370/2020-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE MESURES EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A 
FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 
03/12/2020. 
  
13. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 89/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT 
D’ELEMENTS D’ELECTRÒNICA (SWITCHING) DE LA XARXA DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
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14. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 302/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LES GARANTIES DEFINITIVES DELS LOTS 1 i 2 DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE  DIRECCIÓ, ORGANITZACIÓ, ANIMACIÓ, INFORMACIÓ, 
PETIT MANTENIMENT I SUPORT A TOTS ELS PROGRAMES MUNICIPALS QUE 
DESENVOLUPA LA REGIDORIA RESPONSABLE I LA XARXA D’EQUIPAMENTS CÍVICS 
MUNICIPALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
(NÚM. EXP. 003/2017-CONT) 
  
15. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 71/2021/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER A L’ADQUISICIÓ D'UNA 
LLICÈNCIA D'ÚS I MANTENIMENT D’UN PROGRAMA PER MILLORAR LA GESTIÓ DELS 
EXPEDIENTS I SOLUCIONAR LES PROBLEMÀTIQUES DEL CIRCUÏT ADMINISTRATIU 
QUE EXIGEIX L’APLICACIÓ DE LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA AL TERRITORI CATALÀ 
 
16. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 112/2021/eCONT. 
 
ACORDAR BARRAR PARCIALMENT LA DISPOSICIÓ DE DESPESA EL 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL COMPLEMENTARI MITJANÇANT CONTRACTE BASAT 
EN L’ACORD MARC DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS 
DE CATALUNYA (Exp. 2017.01) 
  
17. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 140/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT DE LES 
LLICÈNCIES OFFICE 365 DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, OAPLVB, VNG 
APARCAMENTS I AISSA 
  
18. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 256/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT 
DE LES LLICÈNCIES ORACLE DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
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19. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 257/2021/eCONT. 
 
APROVAR  LA REDUCCIÓ DEL CÀNON CORRESPONENT A L’EXERCICI 2020 DE LA 
CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE 
QUIOSC-BAR DEL PARC GUMÀ I FERRAN DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm. exp. 
002/2017-CONT) 
  
20. Intervenció.  
Número: 58/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 
 
21. Intervenció.  
Número: 59/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 
  
22. Acció Social i Dependència. Número: 303/2021/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE  L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ I PRYSMIAN CABLES SPAIN,S.A.U. PER A LA CESSIÓ 
TEMPORAL D’ÚS A TÍTOL GRATUÏT DEL LOCAL UBICAT AL CARRER RECREO NÚMERO 
6 BAIXOS DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A L’ESTABLIMENT D’UN SERVEI DE BANC DE 
QUEVIURES 
  
23. Treball IMET.  
Número: 484/2021/eAJT. 
 
ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L'IMET PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ PER 
A L'ACTUACIÓ "TRÀNSIT" DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
  
24. Treball IMET.  
Número: 485/2021/eAJT. 
 
ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L'IMET PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ PER 
A L'ACTUACIÓ "APROPEM-NOS" DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
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25. Treball IMET.  
Número: 486/2021/eAJT. 
 
ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L'IMET PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ PER 
A L'ACTUACIÓ "RECICLATGE PROFESSIONAL MITJANÇANT LES TIC" DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA 
 
26. Educació IMET.  
Número: 487/2021/eAJT. 
 
ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L'IMET PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ PER 
A L'ACTUACIÓ "PLA DE PREVENCIÓ DE L'AEP" DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
27. Educació IMET.  
Número: 488/2021/eAJT. 
 
ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L'IMET PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ PER 
A L'ACTUACIÓ "ALUMNAT AMB NEE" DE LA DIPUTACIÓ DE  
BARCELONA 
  
28. Educació IMET.  
Número: 489/2021/eAJT. 
 
ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L'IMET PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ PER 
A L'ACTUACIÓ "PROJECTE FAR" DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
  
29. Espai Públic.  
Número: 499/2021/eAJT. 
 
APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D'OBRES DE CORRECCIÓ TÈCNICA I 
DOCUMENTAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 1ª FASE – LOTS 1-2 i 3 ZONES EST-CENTRE I 
OEST 
  
30. Espai Públic.  
Número: 520/2021/eAJT. 
 
APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D'OBRES DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA, IL·LUMINACIÓ, CORRECCIÓ TÈCNICA I DOCUMENTAL DE L’ENLLUMENAT 
PÚBLIC 2ª FASE LOT 4 ZONA CENTRAL  
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31. Mobilitat.  
Número: 823/2021/eSVI. 
 
LIQUIDACIÓ DEL SERVEI PRESTAT DURANT L'ANY 2020 I PAGAMENTS MENSUALS A 
COMPTE DURANT L'ANY 2021, EN COMPLIMENT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
INTERADMINISTRATIU ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE 
BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ RELATIU A LES CONDICIONS 
D'INTENSIFICACIÓ I MILLORA DE LA PRESTACIÓ DE LA LÍNIA INTERURBANA VILANOVA 
I LA GELTRÚ - SITGES DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI REGULAR DE TRANSPORT DE 
VIATGERS PER CARRETERA DE VILANOVA I LA GELTRÚ - VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
(V-GC-18) 
  
33. Mobilitat.  
Número: 856/2021/eSVI. 
 
APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE 
VIATGERS CORRESPONENT A LES LÍNIES L1 i L2, PRESTAT PER L'EMPRESA 
OPERADORA TRANSPORTS CIUTAT COMTAL, S.A. 
  
34. Llicències i Disciplina.  
Número: 993/2020/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA A FUNDACIÓ ESPECIAL 
PINNAE, PER A REFORMAR L'EDIFICI ENTRE MITGERES DE PB+2PP I CANVIAR L'ÚS DE 
LES 4 OFICINES EXISTENTS A LES PLANTES PIS, PER A CONVERTIR-LES EN 4 
HABITATGES, AL C. CAPUTXINS, 10 (EXP.993/2020/ eOBR) 
  
35. Llicències i Disciplina.  
Número: 1093/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ SOL·LICITADA PER BLUEPROPERTY GARRAF, SL, DEL 
PROJECTE 000849/2019-OBR, CONCEDIT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 
25/2/2020, PER A CONSTRUIR UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, DE 
PS+PB+4PP+PSCO, CONSISTENT EN CANVIAR L’ÚS DELS 3 LOCALS PROJECTATS A LA 
PLANTA BAIXA, PER A FER 2 HABITATGES, AFEGIR UN TRASTER A LA PLANTA 
SOTERRÀNIA, MODIFICAR LA DISTRIBUCIÓ DELS HABITATGES DE LES PLANTES PIS I 
ESMENAR L’ERROR MATERIAL EN L’ADREÇA DE DITA LLICÈNCIA.  
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36. Llicències i Disciplina.  
Número: 178/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA AL SR. amb DNI NÚMERO: 
52.219.502-A, PER A AMPLIAR I FER LA REMUNTA DE L’HABITATGE DE LA SEGONA 
PLANTA DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, A LA RBLA. PRINCIPAL_110 02 
(Exp. 178/2021/eOBR) 
 
37. Llicències i Disciplina.  
Número: 234/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA A GERMANES ROMERO-
SOLER, CB, PER A ENDERROCAR ESCALA EXISTENT I CONSTRUIR UN NOU ACCÉS 
DES DE EL CARRER, FER NOVA ESCALA I CAIXA D'ASCENSOR I CONSTRUIR LA 
PLANTA BADALOT EN L'EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+3PP, A LA RBLA. 
PRINCIPAL, 27 (EXP. 234/2021/eOBR) 
  
38. Llicències i Disciplina.  
Número: 306/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA A LA SRA. AMB DNI NÚMERO: 
36.868.297-x PER A REFORMAR I AMPLIAR HABITATGES UNIFAMILAIR AÏLLAT, AL C. 
GAVINES, 13 (EXP.306/2021/eOBR) 
 
39. Llicències i Disciplina.  
Número: 379/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA A PROINMO COLORIS, SL, PER 
A CONSTRUIR 3 HABITATGES UNIFAMILIARS ADOSSATS EN REGIM DE PROPIETAT 
HORITZONTAL DE PB+1PP, AL C. GARBELL, 22, 24 i 26 
 
40. Llicències i Disciplina.  
Número: 419/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA A EMBALAJES Y BOBINAS, SA, 
PER A AMPLIAR LA SUPERFICIE DE LA NAU AMB LA CONSTRUCCIÓ D’UN ALTELL 
INTERIOR, A LA Av. COLL D’EN FERRAN, 21 (EXP. 419/2021/EOBR) 
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41. Llicències i Disciplina.  
Número: 652/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA AL SR. AMB DNI NÚMERO: 
29.413.352-D, PER A LEGALITZAR UN HABITATGE UNIFAMILIAR DE PB, AL C. ESTACA, 
63 (Exp. 652/2021/EOBR) 
  
 

Proposicions urgents 
 
42. Empresa 
Número: 1175/2020/ eSUB 
APROVAR L'ATORGAMENT PROVISIONAL D'UN PRIMER BLOC DE LA SEGONA LÍNIA DE 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
DESTINADES A EMPRESES DE VILANOVA I LA GELTRÚ AFECTADES PER LA COVID-19 
 
43. Llicències i Disciplina 
Número: 432/2021/eOBR 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA A LA SRA. AMB DNI 
38432177M, PER A ENDERROCAR L’EDIFICI ENTRE MITGERES DE PB+2PP, AL SANT 
ONOFRE, 11 (EXP.432/2021/EOBR) 

 
 
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 24/2021/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 24 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 15 DE JUNY DE 2021. 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 99/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 154/2021, de 8/6/2021, DICTADA PEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 15 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 261/2020 E  INTERPOSAT PER ANA CEBALLOS LÓPEZ 
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 15 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Abreujat 261/2020 E 
 
Núm. i data sentència:               154/2021 de 8 de juny de 2021 
  
Part actora  : Ana Ceballos López  
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
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Lletrat:                                         Roberto Valls de Gispert 
 
Objecte del procediment :      Resolució de la reclamació patrimonial formulada 

pels danys soferts per una caiguda a la via pública, 
a l’avinguda Josep Antoni Vidal, 19. 

 
Decisió  :  DESESTIMA la demanda interposada.  
  
 No s’imposen costes a cap de les dues parts. 
 
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. 
    
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 10/2019/eSJ. 
 
ESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL 
VEHICLE 1123 HPR A CAUSA DE L’ACTUACIO DE LA GRUA MUNICIPAL, EL DIA 5 
DE GENER DE 2019 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER.  ESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel senyor 
amb DNI 47431634 E, representat per l'advocat PABLO PÉREZ-TORMO MARTÍNEZ 
CABOT, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en una quantitat de dos-cents cinc 
euros amb cinquanta-vuit cèntims d’euro (205.58 €). 
 
Aquesta quantitat anirà a càrrec de ZURICH INSURANCE PLC. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
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TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució 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: 42/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA EN MOTOCICLETA C 1663 BBX, A LA RAMBLA JOSEP 
TOMÀS VENTOSA, 20, EL DIA 3 DE MARÇ 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  
l'advocada YOLANDA VILA MORALES, en representació de la senyora amb NIF 
X2690955R, 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: 64/2020/eSJ. 
 
 
DESESTIMAR EL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ DE DATA 4 DE MARÇ DE 
2021 CONTRA L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINARIA 
DE DATA 26 DE GENER DE 2021 PER LA QUAL ES DESESTIMA LA RECLAMACIÓ 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA JOSEP ANTONI VIDAL 
Nº 26. 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
  
PRIMER.  DESESTIMAR el recurs de reposició presentat pel recurrent. 
 
 
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 recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent 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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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 172/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FILTRACIONS D’AIGUA AL CARRER 
BARDISSES, 3, EL DIA 20 DE FEBRER 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 pel  
senyor amb DNI 46009926 Q, 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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7. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 20/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA A LA PLAÇA DE LA VILA, EL DIA 11 DE MARÇ DE 2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI 38026156 A, 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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8. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 34/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER 
PIERA, EL DIA 26 D’ABRIL DE 2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
  
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI 49501579 J contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present 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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Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
 
   
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 35/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER 
PELEGRÍ BALLESTER, A L’ALÇADA DEL NÚMERO 30, EL DIA 6 DE MAIG DE 2021  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
  
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI 36759280 J contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present 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. 
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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. 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
 
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 158/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 000158/2020-UES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE 
MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 19/02/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 39428891-Z la sanció de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 73 de l’ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI 39428891-Z per haver-ne realitzat la part infractora la mesura 
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
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TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, 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 
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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11. Secretaria General. Assessoria jurídica 
Número: 199/2020/eUES. 
 
ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D'EXPEDIENT SANCIONADOR PER 
REALITZACIÓ FAVORABLE DE MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT, PER 
INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA 
CONVIVÈNCIA A VLANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 19/02/2020 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 48029707-A la sanció de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 73. de l’ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI 48029707-A per haver-ne realitzat la part infractora la mesura 
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, 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. 
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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. 
 
12. Secretaria General. Assessoria jurídica  
Número: 201/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 201/2020-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE 
MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 19/06/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 36974448-Q la sanció de set-cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’ordenança de Tinença 
d’animals de companyia, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI 36974448-Q per haver-ne realitzat la part infractora la mesura 
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523332414343405175 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 

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 

 

 
13. Secretaria General. Assessoria jurídica 
Número: 370/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 370/2020-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE 
MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 03/12/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 35004477-H la sanció 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. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI 35004477-H per haver-ne realitzat la part infractora la mesura 
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, 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. 
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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. Contractació i Patrimoni 
Número: 89/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT D’ELEMENTS D’ELECTRÒNICA (SWITCHING) DE LA XARXA 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. PRORROGAR per mutu acord de les parts, el contracte del servei de  
manteniment d’elements d’electrònica (switching) de la xarxa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, per un 1 any més, amb  IMPALA Network Solutions, S.L., amb NIF 
B60696721, per un import anual de 8.509,2€ de base imposable més 1.786,93€ 
corresponent al  21% d’IVA que fan un total de 10.296,13€ (deu mil dos-cents noranta-
sis euros amb tretze cèntims d’euro). 
 
la despesa prevista pel 2021 serà de 3.432,04€ (tres mil quatre-cents trenta-dos euros 
amb quatre cèntims d’euro). 
 
la despesa prevista pel 2022 serà de 6.864,09€ (sis mil vuit-cents seixanta-quatre 
euros amb vuit cèntims d’euro). 
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SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria número 21.9204.21603, Manteniment xarxa de 
telecomunicacions, del pressupost vigent i a les diferents aplicacions que s’habilitin en 
els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. 
 
Per als propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, aquest es 
finançarà amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries que s’habilitin. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
TERCER. NOTIFICAR aquest acord a IMPALA Network Solutions, S.L i publicar la 
pròrroga del contracte al Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
QUART. APROVAR la minuta de la segona 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 
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sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
  
15. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 302/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LES GARANTIES DEFINITIVES DELS LOTS 1 i 2 
DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE  DIRECCIÓ, ORGANITZACIÓ, ANIMACIÓ, 
INFORMACIÓ, PETIT MANTENIMENT I SUPORT A TOTS ELS PROGRAMES 
MUNICIPALS QUE DESENVOLUPA LA REGIDORIA RESPONSABLE I LA XARXA 
D’EQUIPAMENTS CÍVICS MUNICIPALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ (NÚM. EXP. 
003/2017-CONT) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la devolució de les garanties definitives a nom de BERTEXAM, 
SCP amb CIF J61681003, LOT 1,  per import de 11.300 € i LOT 2, per import de 2.400 
€, que fan un total de 13.700 € (TRETZE MIL SET-CENTS EUROS), referent a 
l’expedient de contractació del servei de direcció, organització, animació, informació, 
petit manteniment de la Xarxa d’Equipaments Cívics municipals de Vilanova i la Geltrú, 
núm. expedient 003/2017-CONT, dipositada mitjançant transferència bancària en data 
13 de novembre de 2017, clau d’operació 820 i número d’operació 320170009604 (lot 
1) i 320170009603 (lot 2). 
 
SEGON. NOTIFICAR a  la present resolució a BERTEXAM, SCP. 
 
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. 
  
16. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 71/2021/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER A L’ADQUISICIÓ 
D'UNA LLICÈNCIA D'ÚS I MANTENIMENT D’UN PROGRAMA PER MILLORAR LA 
GESTIÓ DELS EXPEDIENTS I SOLUCIONAR LES PROBLEMÀTIQUES DEL 
CIRCUÏT ADMINISTRATIU QUE EXIGEIX L’APLICACIÓ DE LA LLEI DE LA 
DEPENDÈNCIA AL TERRITORI CATALÀ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ADJUDICAR a Ambar Informàtica, S.L., amb CIF B64231129, el contracte 
del subministrament d’una llicència d’ús i manteniment d’un programa per millorar la 
gestió dels expedients i solucionar les problemàtiques del circuit administratiu que 
exigeix l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de dependència, pel període d’un (1) any, 
prorrogable per tres (3) anys més i per un import anual de 7.220,00€ més 1.616,20€ 
d’IVA al 21% que fan un total de 8.736,20€. 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest subministrament es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 35.2312.2500301, amb la següent 
distribució en previsió d’inici el mes de juny: 
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Any   Base                IVA                  Total 
 
2021   4.211,67€      844,45€ 5.096,12€ 
2022   3.008,33€ 631,75€ 3.640,08€ 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 
 
TERCER. NOTIFICAR l’adjudicació a l’empresa convidada. 
 
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, la Cap del Servei d’Acció Social, Sra. 
Marta Rovira Borrell.  
 
SETÈ. ASSENYALAR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
VUITÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
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També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
17. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 112/2021/eCONT. 
 
ACORDAR BARRAR PARCIALMENT LA DISPOSICIÓ DE DESPESA EL 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL COMPLEMENTARI MITJANÇANT 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENT 
D’ELEMENTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB 
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2017.01) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. BARRAR, d’acord amb l’informe emès en data primer de juny pel Cap 
d’Espai Públic, la disposició de despesa en la quantitat de 6.067,74€, més 1.274,23€ 
corresponents al 21% d’IVA, de l’operació AD-220210/1645, arran de la impossibilitat 
de subministrament dels béns indicats en l’esmentat informe. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en  
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius d’acord amb la LCSP. 
 
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. 
  
   
18. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 140/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT DE LES 
LLICÈNCIES OFFICE 365 DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
OAPLVB, VNG APARCAMENTS I AISSA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ADJUDICAR a HIBERUS SISTEMAS INFORMÁTICOS, SL, amb NIF 
B99045379, el contracte  del subministrament de les llicències Office 365, de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,  l’OAPLVB, VNG Aparcaments i AISSA, per un 
període de 1 any, prorrogable 1 any més, per un import total pels 2 lots de 53.409,64 € 
(IVA INCLÒS), distribuït de la manera següent: 
 
- LOT 1: subministrament de les llicències Office 365 de l’Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú, l’OAPLVB i VNG Aparcaments, per un import anual de 33.049,80 €, 
més 6.940,46 € corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 39.990,26 € 
(trenta nou mil nou-cents noranta euros amb vint-i-sis cèntims d’euro). L’oferta 
desglossada atenent als preus unitaris de cada llicència és la següent: 
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- LOT 2: subministrament de llicències Office 365  d´AISSA, per un import anual 

de 11.090,40 €, més 2.328,98 € corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
13.419,38 € (TRETZE MIL QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-
VUIT CÈNTIM D’EURO).  L’oferta desglossada atenent als preus unitaris de 
cada llicència és la següent: 

 

 
 
SEGON. En previsió que l’inici del contracte sigui el més de juliol de 2021, les 
obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a les següents 
aplicacions pressupostàries: 
 
Lot 1: subministrament de les llicències Office 365 de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, l’OAPLVB i VNG Aparcaments 
 
- 21.9204.21602: Manteniment programari i sistemes: 33.049,80 €, més 6.940,46 

€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 39.990,26 €,  distribuïts de la 
següent manera: 
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Any 2021: 16.524,90 €, més 3.470,23 € d’IVA, fan un total  de 19.995,13 €. 
Any 2022: 16.524,90 €, més 3.470,23 € d’IVA, fan un total  de 19.995,13 €. 

 
Lot 2: subministrament de llicències Office 365  d´AISSA 
 
- 21.2317.2279907: Contractes de manteniment: 11.090,40 €, més 2.328,98 € 

corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 13.419,38 € (TRETZE MIL 
QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIM D’EURO),  
distribuïts de la següent manera: 

 
Any 2021: 5.545,20 €, més 11.164,40 €, fan un total de 6.709,69 €. 
Any 2022: 5.545,20 €, més 11.164,40 €, fan un total de 6.709,69 €. 

 
Per als propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, aquest es 
finançarà amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries que s’habilitin. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
TERCER. NOTIFICAR l’adjudicació a totes les empreses licitadores i assenyalar que 
d’acord amb allò establert a l’art. 153.3 de la LCS, la formalització del mateix no es pot 
efectuar abans que transcorrin 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de 
l’adjudicació als licitadors, que és el termini per a que puguin presentar recurs especial 
en matèria de contractació. 
 
QUART. PUBLICAR l’adjudicació al Perfil del Contractant i el Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ. NOMENAR responsables del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 
2.17) del Plec de Clàusules administratives particulars, la Cap de Servei de 
Tecnologies de la Informació i  la Comunicació. 
 
SISÈ. APROVAR les minutes del contracte que s’adjunten com a annex 1 i annex 2. 
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SETÈ.  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523332414343405175 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 

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 

 

 
19. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 256/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I 
SUPORT DE LES LLICÈNCIES ORACLE 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 de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 
de novembre de contractes del sector públic, l’obertura del procediment de 
contractació  mitjançant procediment negociat sense publicitat, i el plec prescripcions 
tècniques particulars i el plec de clàusules administratives particulars, respectivament 
annexos I i II de la present resolució,  per a la contractació del servei de manteniment i 
suport de les llicències Oracle de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Convidar a l’empresa ORACLE IBERICA, S.R.L., amb NIF B78361482 a 
presentar proposició per mitjans electrònics, que haurà d’igualar o disminuir el 
pressupost base de licitació dels 3 anys de durada del contracte que es fixa en 
11.156,11 € més  2.342,79 € d’IVA al 21% que fan un total de 13.498,90 € (TRETZE 
MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS D’EURO). 
La durada inicial del contracte serà de 3 anys, prorrogable 1 any més. 
 
El pressupost de licitació s’ha calculat per preus unitaris en base als preus de mercat 
d’acord amb els següent desglossament per anys: 
 
  

Període principal Import (€) IVA 21% Import total (€) 
 
2021-2022  3.573,84 €    750,51 € 4.324,35 € 
2022-2023   3.716,80 €    780,53 € 4.497,33 € 
2023-2024  3.865,47 €    811,75 € 4.677,22 € 

 
Total 2021 – 2024 11.156,11 €    2.342,79 € 13.498,90 € 
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TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a la partida pressupostària 21.9204.21602  Manteniment 
programari i sistemes del pressupost vigent i a les aplicacions que s’habilitin en els 
propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte.  
 
L’autorització o realització del contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència 
de crèdit a cada exercici pressupostari, distribuït d’aquesta manera, en previsió que 
comenci el contracte el mes de juliol: 
 
ANY IMPORT (IVA INCLÓS) 
 
2021 2.162.18 € 
2022 4.410,85 € 
2023 4.587,26 € 
2024 2.338,61 € 
Total 13.498,90 € 
 
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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20. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 257/2021/eCONT. 
 
APROVAR  LA REDUCCIÓ DEL CÀNON CORRESPONENT A L’EXERCICI 2020 DE 
LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI 
DE QUIOSC-BAR DEL PARC GUMÀ I FERRAN DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm. 
exp. 002/2017-CONT) 
  
la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- REDUIR el cànon corresponent a l’any 2020, a satisfer en virtut de la 
concessió de domini públic per a la gestió i explotació del servei de quiosc-bar del Parc 
Gumà i Ferran de Vilanova i la Geltrú, de 3.600€ a la quantitat de 1.859,03€ en base 
als dies que, en virtut de les restriccions imposades per la gestió de la crisi sanitària de 
la Covid-19, ha hagut de romandre tancat.  
 
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades i al departament 
de Gestió Tributaria i 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. 
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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. 
  
 
 
21. Intervenció.  
Número: 58/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
 
PRIMER: APROVAR la relació de factures número F/2021/10 
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Factures menors de 10.000€ 
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SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2021/10. 
 
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
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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.” 
 
   
22. Intervenció.  
Número: 59/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
 

ACORD 
 

PRIMER. APROVAR la relació de factures número F/2021/11. 
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SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2021/11. 
 
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
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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.” 
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23. Acció Social i Dependència.  
Número: 303/2021/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I PRYSMIAN CABLES SPAIN,S.A.U. 
PER A LA CESSIÓ TEMPORAL D’ÚS A TÍTOL GRATUÏT DEL LOCAL UBICAT AL 
CARRER RECREO NÚMERO 6 BAIXOS DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A 
L’ESTABLIMENT D’UN SERVEI DE BANC DE QUEVIURES 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. APROVAR el conveni de col·laboració a formalitzar entre l’Ajuntament de 
Vilanova i Prysmian Cables Spain, S.A.U. per a la cessió temporal d’ús a títol gratuït 
del local ubicat al carrer Recreo número 6 baixos de Vilanova i la Geltrú per a 
l’establiment d’un servei de banc de queviures, amb el següent contingut: 
 

“CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE L’ 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ,  I PRYSMIAN CABLES 
SPAIN,S.A.U., PER A LA CESSIÓ TEMPORAL D’ÚS A TÍTOL GRATUÏT DEL 
LOCAL UBICAT AL CARRER RECREO NÚMERO 6 BAIXOS DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ PER A L’ESTABLIMENT D’UN SERVEI DE BANC DE QUEVIURES 
 
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ,  amb CIF P-0830800-I i domicili 
social a Pl. de la Vila, 8, (08800) Vilanova i la Geltrú, representat per 
l’Alcaldessa, la Sra. Olga Arnau Sanabra, assistida pel Secretari General de la 
Corporació, Sr. Isidre Martí Sardà.  
 
PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A.U amb CIF A08395162, i domicili social a la 
carretera C-15 km 2, 08800 Vilanova i la Geltrú, representada pel seu 
representant legal Sr. ______________ amb DNI ___________ 
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II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1er Que Prysmian Spain, S.A.U és propietari del bé immoble que es descriu a 
continuació i grafiat en el plànols del referit immoble, acotant la superfície objecte 
de cessió, que s’adjunten com a document annex 1 al present conveni: 
 
LOCAL COMERCIAL número 18.777, situat al carrer Recreo núm. 6, baixos. Té 
una superfície útil de 630 m2 en planta primera i 505 m2 en planta soterrani. 
 
Descripció de la finca. 
 
“URBANA: Elemento número uno. Local sito en la planta sótano y planta baja del 
edificio ubicado en Vilanova i la Geltrú, con frente a las calles de Tomás, del 
Recreo y del Vapor, se compone de dos naves, comunicadas a través de 
escalera privada y un montacargas, existiendo en la planta inferior dos depósitos 
de aceite y en la superior, dependencia de archivo, sanitarios y ropero para 
mujeres, sanitarios para hombres y una rampa que desciende a dicha planta 
sótano, para envío de mercancías. En la citada planta baja, arranca otra escalera 
privada para acceso al terrado o cubierta, al nivel del piso primero o planta 
entresuelo, cual terrado es de uso exclusivo del local que se describe. Mide, en 
junto, una superficie de mil cuatrocientos treinta y tres metros cincuenta y ocho 
decímetros cuadrados, y linda la planta sótano, frente principal tomando como tal 
el viento de la calle Vapor, con subsuelo de esta vía pública; derecha, entrando 
con el subsuelo de la calle Recreo; izquierda, con subsuelo de la calle Tomás, y 
por la espalda, con finca de Don José Albá Carsí  y de los consortes Don Juan 
Oli.. Domenech y Doña Celia Albá Vidal o casas número veintidós y veinticuatro 
de la Rambla del Caudillo y la planta baja: al frente, tomando la misma 
orientación, con la calle del Vapor, por donde tiene acceso; espalda, con patio y 
finca de Don José Alb... Carsí y consortes Don Juan Oli... Domenech y Doña 
Celia Alb... Vidal o casas números veintidós, veinticuatro de la Rambla del 
Caudillo; derecha entrando, otro acceso con la calle del Recreo; e izquierda, con 
la calle Tomás y con ascensor y vestíbulo de acceso a las viviendas del 
inmueble. En la planta sótanos, hay un sector con un cuarto trastero de su 
exclusiva propiedad, y a cuyo sector se accede a través de una puerta existente 
en la propia planta sótanos que comunica con el resto del local que se describe, 
en la indicada planta. Se atribuye a este elemento una CUOTA de treinta enteros 
noventa centésimas por cien, quedando sujeto a la reglamentación establecida”. 
 
Quotes de participació: General del Bloc: 30,90% 
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Inscrit en el Registre de la Propietat de Vilanova en el tom 2.325, llibre 1.296, full 
136  
 
TÍTOL: PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A., A08395162 100,00% del pleno 
dominio por título de fusión. 
 
Adquirida por título de FUSIÓN en virtud de Escritura Pública, autorizada por el 
notario DON Amador López Baliña de Barcelona, el día 6 de Mayo de 2013, con 
nº de protocolo 1134/2013 
 
CÀRREGUES: SEGÚN NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN/ANOTACIÓN 
4, AL TOMO 2.325, LIBRO 1.296, FOLIO 136 CON FECHA 10 DE JULIO DE 
2013. 
Esta finca queda afecta por cinco años, al pago de las liquidaciones 
complementarias que eventualmente pueden girarse por el impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que grava el acto 
de la inscripción 4ª de fusión. 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL: FINCA DE VILANOVA I LA GELTRÚ Nº: 18777  
IDUFIR: 08168000569995 
 
2on. Que el local porta funcionant com L’Economat amb el servei de banc de 
queviures des del 22 de maig de 2014, data en que ambdues parts van signar el 
Conveni per a la cessió d’ús d’un local per part de Prysmian a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per a l’establiment d’un servei de banc de queviures amb un 
termini de durada de 4 anys i mig, prorrogable tàcitament anualment, havent 
acabat la seva vigència el mes d’octubre de 2020. 
 
3er.Prysmian Spain, SAU, tal i com descriu el Codi Ètic de PRYSMIAN GROUP, 
té també, a banda de la seva activitat productiva i mercantil, com a un dels seus 
objectius “prendre part en projectes que millorin el benestar de les comunitats 
locals com a bons col·laboradors ciutadans”. Així mateix, “les companyies del 
Grup veuen favorablement i, quan sigui necessari, recolzaran iniciatives socials, 
culturals i educatives dirigides a millorar les condicions de vida”. 
 
4rt.L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha manifestat el compromís de continuar 
portant a terme un projecte que funciona com és el del L’Economat per vetllar per 
a la garantia de la cobertura de les necessitats bàsiques com l’alimentació a la 
població de la ciutat en una situació econòmica més precària, de la mateixa 
manera que s’ha desenvolupat durant aquests anys. 
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5è  Per tal d’establir els termes i condicions de la col·laboració, és voluntat 
d’ambdues parts articular un conveni que reculli i especifiqui les obligacions i 
compromisos de les parts, les possibles responsabilitats que es puguin derivar 
d’aquesta col·laboració. 
 
Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord de JGL de data de XXXXX 
de 2021. 
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
PACTES 
 
PRIMER.- OBJECTE I ÀMBIT DEL CONVENI 
 
L'objecte del present conveni és establir les bases de col·laboració entre 
Prysmian Cables Spain, SAU i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la cessió 
temporal d’ús a títol gratuït del local ubicat al carrer del Recreo número 6 baixos 
de Vilanova i la Geltrú per a l’establiment d’un servei de Banc de Queviures. 
 
SEGON.- COMPROMISOS I ACTUACIONS. 
 
2.1.-Per  part de l’Ajuntament. 
 
a) Acceptar la cessió temporal i íntegra a títol gratuït l’ús del local per a 
ubicar L’Economat de Vilanova i la Geltrú.  
 
b) Seguir mantenint el local cedit, situat al carrer del Recreo número 6 
baixos de Vilanova i la Geltrú, per a continuar portant a terme el servei de banc 
de queviures amb el Projecte L’Economat. Sense que pugui ser destinat a una 
finalitat diferent sense la prèvia consulta i aprovació per escrit de Prysmian 
Cables Spain, SAU. 
 
c) Establir les garanties suficients per tal d’assegurar el bon ús dels béns i/o 
les instal·lacions. 
 
d) Fer-se càrrec de les despeses de: 
 
1. Subministrament de llum, aigua, electricitat, gas, neteja i similars que s’originin 
per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
2. Les obres i treballs de conservació i manteniment de l’edifici objecte de cessió 
d’ús i les seves instal·lacions, comprometent-se a utilitzar-lo segons la seva 
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naturalesa. Les obres que alterin o afectin l’estructura de l’immoble necessitaran 
la prèvia autorització escrita de PRYSMIAN Cables Spain, SAU. 
 
e) També correspondran a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú totes les 
responsabilitats derivades de la possessió del bé mentre l’ostenti. Per tal motiu, 
l’Ajuntament comptarà amb una assegurança de responsabilitat civil amb 
cobertura suficient, que haurà de mantenir al corrent en tot moment. 
 
f)    Així mateix, l’Ajuntament haurà de tenir vigent durant tot el temps de 
duració de la cessió d’una assegurança de danys a l’immoble comprensiva del 
seu continent i del contingut, referits a la part objecte de cessió, i a valor real 
actualitzable. 
 
g) No podrà transmetre la cessió d’ús a tercers sense la prèvia autorització 
de Prysmian Spain, S.A.U, que en aquest cas és qui cedeix aquest dret.  No 
obstant, es permetrà la utilització per part de les entitats conveniades amb 
l’Ajuntament per al desenvolupament de les activitats previstes en el present 
conveni.   
 
2.2.-Per part de Prysmian Cables Spain, SAU 
 
a) Deixar constància que la present cessió d’espai es fa de forma temporal i 
a títol gratuït, atesa la finalitat d’interès general que porta prestant durant els 
últims 4 anys i mig l’ajuntament junt amb entitats socials de la ciutat, i per això 
reconeix que la cessió no està subjecte al pagament de cap tarifa ni lloguer. La 
seva realització és amb la voluntat de solidaritat i per tal de contribuir a la millorar 
de la qualitat de vida dels vilanovins més necessitats.  
 
b) Permetre que en els espais utilitzats per l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú també s’hi podran realitzar activitats de caràcter social vinculades a 
l’alimentació, a tallers educatius i promocionals o altres activitats vinculades a la 
cobertura de necessitats bàsiques i al reaprofitament de recursos.   
 
TERCER.- INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS I COMPROMISOS.  
 
4.1.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les dues parts pot 
donar lloc a la seva resolució. 
 
4.2.- En el cas que qualsevol de les dues parts  incompleixi algun dels pactes 
previstos en aquest conveni, l’altre podrà, prèvia comunicació formal a la 
incomplidora resoldre el conveni. 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523332414343405175 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 

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 

 

QUART.- RESPONSABILITAT EN FRONT DE TERCERS. 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions. 
 
CINQUÈ.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT CIVIL SUBSIDIÀRIA. 
 
Ambdues parts reconeixen explícitament que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
no resta, per raó de la present cessió d’ús, en cap relació de dependència 
respecte de l’empresa cedent, Prysmian, no estant subjecte a cap restricció, de 
conformitat amb l’article 31 del Reglament de patrimoni dels ens locals. En 
conseqüència, Prysmian Spain, S.A.U quedarà exclòs en tot cas de 
responsabilitat civil subsidiària per delicte o altre supòsit. 
 
SISÈ.-COMISSIÓ DE SEGUIMENT. 
 
Pel seguiment del desenvolupament d’aquest conveni es constituirà una 
comissió de seguiment integrada per un/a tècnic/a de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i pel responsable de l’empresa Prysmian Cables Spain, S.A.U. 
 
A aquesta comissió li correspondran, entre d’altres funcions, les següents: 
 
1. Vetllar pel desenvolupament correcte de la col·laboració. 
2. Fer-ne el control i el seguiment i vetllar per l’aplicació correcta de l’ús de 
l’immoble. 
3. Avaluar el resultat de la col·laboració. 
 
I, en general, totes aquelles funcions que es desprenguin d’aquest conveni i/o 
que les parts estimin convenients. 
 
La Comissió de Seguiment celebrarà les pertinents comunicacions (via e-mail o 
telèfon) i reunions per al compliment de les funcions que li són pròpies, prenent 
els acords que es considerin oportuns. Sense perjudici de l’anterior, la comissió 
podrà reunir-se, a requeriment de qualsevol de les parts, per tractar d’aquells 
assumptes que per la seva urgència o especificitat no es puguin ajornar. 
 
SETÈ.- VIGÈNCIA DEL CONVENI. 
 
El present conveni de col·laboració entrarà en vigor amb efectes retroactius des 
de l’1 de novembre de 2020 i serà vigent per un termini de (3) tres anys, és a dir, 
fins al 30 d’octubre de 2023. 
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Podrà prorrogar-se sempre que ho manifestin de manera expressa les parts 
signatàries amb tres mesos d’antelació a la finalització de la seva vigència 
mitjançant pròrrogues de durada d’un (1) any cadascuna amb un màxim 
d’aquestes de (3) tres pròrrogues. 
 
VUITÈ.- MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
Es podrà modificar el present conveni, previ acord de les parts, en els casos 
següents: si hi ha normativa de rang superior que fa referència a alguna part 
d’aquest, si l’ajuntament aprova alguna normativa que modifiqui alguna part del 
mateix o si ambdós parts estan d’acord en modificar algun punt del present 
conveni 
 
NOVÈ.- CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI. 
 
Són causes d’extinció del present conveni: 
 
a) La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de 
vigència inicial o, en el seu cas, de les pròrrogues abans dites. 
b) L’avinença de les parts signatàries. 
c) La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en el conveni. 
d) L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per 

qualsevol de les parts. 
e) L’acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit. 
f) La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 
g) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
h) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 

administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis 
que regulen les relacions interadministratives i de cooperació. 

 
No obstant això, la cessió d’ús es resoldrà anticipadament per alguna de les 
següents causes: 
 
 Per devolució de la possessió del local per part de l’Ajuntament a 
Prysmian Spain, S.A.U. 
 
 Pel fet de destinar  el bé a una finalitat diferent d’aquella per a la que s’ha 
cedit l’ús. 
 
Transcorregut el termini establert en el conveni i les possibles pròrrogues, es 
produirà la restitució del bé, de tal manera que el que s’hagi construït passarà a 
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la titularitat dominical de la propietat, sense que s’hagi de satisfer cap 
indemnització.  
 
i) L’extinció de la cessió d’ús pel decurs del termini, o la resolució 
anticipada del conveni, no donarà dret a indemnització de cap tipus a favor dels 
signataris del present document. 
 
j) Qualsevol altra causa admissible en dret. 
 
DESÈ. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 
 
Pel que fa a les dades de caràcter personal recollides en el decurs del present 
conveni caldrà tenir present què les Entitats signatàries, com a responsables dels 
seus respectius fitxers, hauran de complir els requeriments previstos a la 
normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en particular, a les 
disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d’abril. 
 
Les dades personals esmentades seran guardades i custodiades amb la mes 
estricta confidencialitat i en cap cas seran tractades per a una finalitat diferent a 
la pròpia d’aquets conveni. Tampoc es comunicarà a tercers, llevat dels supòsits 
legalment previstos. 
 
ONCÈ.- MARC NORMATIU DEL PRESENT CONVENI. 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i respon a l’acord entre les parts de 
col·laborar en el manteniment d’un projecte com l’Economat que beneficia a 
moltes famílies usuàries de Serveis Socials i els dignifica en la recepció d’ajuts 
en espècie. Una part cedeix  un espai per a una finalitat social i l’altra, accepta 
l’espai per poder portar a terme finalitats socials. 
 
El conveni es regeix pels presents pactes i pels articles 47 i següents, de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic;  pels articles 108 al 112, 
i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 303 a 
311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
DOTZÈ.- JURISDICCIÓ COMPETENT. 
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Atesa la naturalesa pública d’aquest document la jurisdicció competent per a 
conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants d'aquest conveni 
serà  la jurisdicció contenciós-administrativa competent a Vilanova i la Geltrú. 
 
I, en prova de conformitat i per a què consti de tot el convingut, ambdues parts 
firmen electrònicament el present Conveni de Col·laboració.” 

 
     
SEGON. DISPOSAR la publicació del conveni al BOPB i també la inscripció al 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat i a l’Espai de 
Transparència municipal. 
 
TERCER. FACULTAR l’alcaldessa per a la signatura de tota la documentació que sigui 
necessària per a la formalització del present acord. 
 
QUART. NOTIFICAR aquest acord a Prysmian Cables Spain, S.A.U., Intervenció i 
Contractació i Patrimoni. 
 
CINQUÈ.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Recurs d’alçada davant l’òrgan superior jeràrquic al què ha dictat l’acte, dins el termini 
d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, 
des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs d’alçada, 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 de la 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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24. Treball IMET.  
Número: 484/2021/eAJT. 
 
Encàrrec a mitjà propi a l'IMET per a la gestió del fons de prestació per a l'actuació 
"TRÀNSIT" de la Diputació de Barcelona 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ENCARREGAR a l’Institut Municipal d’Educació i Treball de Vilanova i la 
Geltrú per a la gestió del fons de prestació per a l’actuació “TRÀNSIT” per un valor de 
subvenció de 29.941,62.- EUROS, el qual s’adjunta a continuació : 
 

ENCÀRREC A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE 
PRESTACIÓ PER A L’ACTUACIÓ  “TRÀNSIT” DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, PER UN VALOR DE SUBVENCIÓ DE 29.941,62.- 
EUROS 
 
Vilanova i la Geltrú, a .... de ..................... de 20.. 
 
 
REUNITS 
 
D’una part, la senyora OLGA ARNAU SANABRA, alcaldessa de 
Vilanova i la Geltrú, per Acord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, en sessió extraordinària de data 15 de juny de 2019, de 
constitució del Consistori del Mandat Corporatiu 2019-2023. 
 
I d’una altra part, la senyora MARIA MERCÈ MATEO OLIVARES, 
vicepresidenta de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), en 
virtut del Decret de la Presidència de l’IMET núm. 230-2019 de data 28 
d’agost de 2019 de delegació de competències. 
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EXPOSEN 
 
I. Que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 28 de maig 
de 2020 va aprovar el  Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 i el seu Protocol general, el qual constitueix el pla de 
cooperació a les obres i serveis de competència municipal per al conjunt 
de les anualitats del període de referència. Té la vocació i la missió 
d’aglutinar, planificar i sistematitzar els diversos instruments corporatius 
per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local.  
 
II. Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió 
de data 28 de gener de 2021, ha aprovat el Catàleg de serveis 2021-
2023, així com el seu règim i la convocatòria per la concessió de 
recursos. 
 
III. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la Regidoria 
d’Ocupació, té la voluntat de sol·licitar a la Diputació de Barcelona 
diversos recursos que coincideixen amb les polítiques sectorials a 
desenvolupar i suposen un suport financer i/o tècnic als diferents 
programes.  
 
IV. Que la Diputació de Barcelona ha aprovat i publicat el catàleg de 
serveis corresponent al període 2021-2023, així com el seu règim 
regulador, a través d’un anunci en el BOPB de data 01/02/2021, per 
Decret de  Regidora delegada d'Educació, VNG Inclusió, Dependència i 
Ocupació núm. 1171-2021 de data 1 de març de 2021, es va resoldre 
sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals del període 2021-2023 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, els recursos econòmics següents: 
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V. Que en data 27 de maig de 2021, la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona emet dictamen pel qual es concedeix a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el recurs econòmic següent : 
 

 
 
VI. Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, en sessió ordinària de data 16 de juny de 2020, va acordar 
acceptar la concessió de les subvencions, recursos i ajuts atorgats o 
que pugui atorgar la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú durant el Pla de Concertació Xarxa de Governs locals 2020-
2023. 
 
VII. Que per acord de Ple de data 7 de juliol de 2008, es constitueix 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) com organisme autònom 
de caràcter administratiu de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que, 
com a ens instrumental depenent de l’Ajuntament, es va constituir de 
conformitat a allò que disposen els articles 85.2.A) b) i 85 bis de la Llei 
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Reguladora de les Bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril per a la 
gestió directa dels serveis públics d’educació, formació i treball. 
 
VIII. Que l’IMET porta causa i desenvolupa les polítiques actives 
d’educació i ocupació. 
 
IX. Que és voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball, en la seva condició 
de mitjà propi, la gestió del fons de prestació per a l’actuació “TRÀNSIT” 
per un valor de subvenció de 29.941,62.- EUROS , essent l’import per a 
l’any 2021 de 23.953,30.- € i l’import per a l’any 2022 de 5.988,32.- €. 
 
X. Que l’Institut Municipal d’Educació i Treball disposa de mitjans 
propis per al desenvolupament d’aquest encàrrec i compta amb una 
àmplia experiència en la realització de projectes en els àmbits 
esmentats en els punts anteriors.  
 
XI. Que aquest encàrrec, formulat de conformitat amb l’establert a 
l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, no té la consideració de contracte.  
 
XII. Que ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament 
capacitat suficient per a l’atorgament del present document i convenen 
la celebració d’aquest encàrrec a un mitjà propi personificat, que es 
regirà per les següents:  
 
PRESCRIPCIONS 
 
PRIMERA.- Objecte de l’encàrrec  
  
L’objecte del present encàrrec és la gestió per part de l’Institut Municipal 
d’Educació i Treball del fons de prestació per a l’actuació “TRÀNSIT” de 
la Diputació de Barcelona 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú serà propietari dels documents 
resultants del present encàrrec, disposant de tots els drets inherents 
que li siguin d’aplicació, inclòs el dret de modificació i/o publicació 
posterior.  
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Aquest encàrrec no suposa cessió de titularitat de les competències ni 
dels elements substantius del seu exercici.  
 
SEGONA.- Contraprestació  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú satisfarà a l’Institut Municipal 
d’Educació i Treball la quantitat màxima de 29.941,62.- EUROS 
corresponent al fons de prestació per a l’actuació  “TRÀNSIT” en el 
moment que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú hagi rebut la subvenció 
de la Diputació de Barcelona, i d'acord amb les necessitats de tresoreria 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCERA.- Execució 
 
L’execució d’aquest fons de prestació serà BIANUAL, essent el seu 
període entre el 1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2022. 
 

 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a l’Institut Municipal d’Educació i Treball i a la 
Diputació de Barcelona. 
 
TERCER. PUBLICAR aquest encàrrec a mitjà propi al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els 
següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2 de la Llei 
19/2017 - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la 
recepció de la seva notificació. 
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Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de 
conformitat amb els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
    
25. Treball IMET.  
Número: 485/2021/eAJT. 
 
ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L'IMET PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE 
PRESTACIÓ PER A L'ACTUACIÓ "APROPEM-NOS" DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ENCARREGAR a l’Institut Municipal d’Educació i Treball de Vilanova i la 
Geltrú per a la gestió del fons de prestació per a l’actuació “APROPEM-NOS” per un 
valor de subvenció de 28.143,50.- EUROS, el qual s’adjunta a continuació : 
 

ENCÀRREC A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A 
L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ PER A L’ACTUACIÓ  “APROPEM-
NOS” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER UN VALOR DE SUBVENCIÓ DE 
28.143,50.- EUROS 
 
 
Vilanova i la Geltrú, a .... de ..................... de 20.. 
 
 
REUNITS 
 
D’una part, la senyora OLGA ARNAU SANABRA, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, 
per Acord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió extraordinària de 
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data 15 de juny de 2019, de constitució del Consistori del Mandat Corporatiu 2019-
2023. 
 
I d’una altra part, la senyora MARIA MERCÈ MATEO OLIVARES, vicepresidenta de 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), en virtut del Decret de la Presidència 
de l’IMET núm. 230-2019 de data 28 d’agost de 2019 de delegació de 
competències. 
 
 
EXPOSEN 
 
I. Que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 28 de maig de 2020 va aprovar 
el  Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 i el seu Protocol general, 
el qual constitueix el pla de cooperació a les obres i serveis de competència 
municipal per al conjunt de les anualitats del període de referència. Té la vocació i la 
missió d’aglutinar, planificar i sistematitzar els diversos instruments corporatius per a 
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local.  
 
II. Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 
28 de gener de 2021, ha aprovat el Catàleg de serveis 2021-2023, així com el seu 
règim i la convocatòria per la concessió de recursos. 
 
III. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la Regidoria 
d’Ocupació, té la voluntat de sol·licitar a la Diputació de Barcelona diversos recursos 
que coincideixen amb les polítiques sectorials a desenvolupar i suposen un suport 
financer i/o tècnic als diferents programes.  
 
IV. Que la Diputació de Barcelona ha aprovat i publicat el catàleg de serveis 
corresponent al període 2021-2023, així com el seu règim regulador, a través d’un 
anunci en el BOPB de data 01/02/2021, per Decret de  Regidora delegada 
d'Educació, VNG Inclusió, Dependència i Ocupació núm. 1171-2021 de data 1 de 
març de 2021, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals del període 2021-2023 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, els recursos econòmics següents: 
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V. Que en data 27 de maig de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona emet dictamen pel qual es concedeix a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú el recurs econòmic següent : 
 

 
 
 
VI. Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en 
sessió ordinària de data 16 de juny de 2020, va acordar acceptar la concessió de les 
subvencions, recursos i ajuts atorgats o que pugui atorgar la Diputació de Barcelona 
a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú durant el Pla de Concertació Xarxa de 
Governs locals 2020-2023. 
 
VII. Que per acord de Ple de data 7 de juliol de 2008, es constitueix l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball (IMET) com organisme autònom de caràcter 
administratiu de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que, com a ens instrumental 
depenent de l’Ajuntament, es va constituir de conformitat a allò que disposen els 
articles 85.2.A) b) i 85 bis de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local 
7/1985, de 2 d’abril per a la gestió directa dels serveis públics d’educació, formació i 
treball. 
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VIII. Que l’IMET porta causa i desenvolupa les polítiques actives d’educació i 
ocupació. 
 
IX. Que és voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú encarregar a 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball, en la seva condició de mitjà propi, la gestió 
del fons de prestació per a l’actuació “APROPEM-NOS” per un valor de subvenció 
de 28.143,50.- EUROS.  
 
X. Que l’Institut Municipal d’Educació i Treball disposa de mitjans propis per 
al desenvolupament d’aquest encàrrec i compta amb una àmplia experiència en la 
realització de projectes en els àmbits esmentats en els punts anteriors.  
 
XI. Que aquest encàrrec, formulat de conformitat amb l’establert a l’article 32 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, no té la 
consideració de contracte.  
 
XII. Que ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament capacitat 
suficient per a l’atorgament del present document i convenen la celebració d’aquest 
encàrrec a un mitjà propi personificat, que es regirà per les següents:  
 
PRESCRIPCIONS 
 
PRIMERA.- Objecte de l’encàrrec  
  
L’objecte del present encàrrec és la gestió per part de l’Institut Municipal d’Educació 
i Treball del fons de prestació per a l’actuació “APROPEM-NOS” de la Diputació de 
Barcelona 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú serà propietari dels documents resultants del 
present encàrrec, disposant de tots els drets inherents que li siguin d’aplicació, 
inclòs el dret de modificació i/o publicació posterior.  
 
Aquest encàrrec no suposa cessió de titularitat de les competències ni dels 
elements substantius del seu exercici.  
 
SEGONA.- Contraprestació  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú satisfarà a l’Institut Municipal d’Educació i 
Treball la quantitat màxima de 28.143,50.- EUROS corresponent al fons de 
prestació per a l’actuació  “APROPEM-NOS, en el moment que l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú hagi rebut la subvenció de la Diputació de Barcelona, i d'acord 
amb les necessitats de tresoreria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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TERCERA.- Execució 
 
L’execució d’aquest fons de prestació serà ANUAL, essent el seu període entre el 1 
de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021. 

 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a l’Institut Municipal d’Educació i Treball i a la 
Diputació de Barcelona. 
 
TERCER. PUBLICAR aquest encàrrec a mitjà propi al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els 
següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2 de la Llei 
19/2017 - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la 
recepció de la seva notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de 
conformitat amb els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
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26. Treball IMET.  
Número: 486/2021/eAJT. 
 
ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L'IMET PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE 
PRESTACIÓ PER A L'ACTUACIÓ "RECICLATGE PROFESSIONAL MITJANÇANT 
LES TIC" DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ENCARREGAR a l’Institut Municipal d’Educació i Treball de Vilanova i la 
Geltrú per a la gestió del fons de prestació per a l’actuació “RECICLATGE 
PROFESSIONAL MITJANÇANT LES TIC” per un valor de subvenció de 35.895,84.- 
EUROS, el qual s’adjunta a continuació : 
 

ENCÀRREC A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A 
L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER 
A LA GESTIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ PER A L’ACTUACIÓ  “RECICLATGE 
PROFESSIONAL MITJANÇANT LES TIC” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER 
UN VALOR DE SUBVENCIÓ DE 35.895,84.- EUROS 
 
 
Vilanova i la Geltrú, a .... de ..................... de 20.. 
 
 
REUNITS 
 
D’una part, la senyora OLGA ARNAU SANABRA, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, 
per Acord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió extraordinària de 
data 15 de juny de 2019, de constitució del Consistori del Mandat Corporatiu 2019-
2023. 
 
I d’una altra part, la senyora MARIA MERCÈ MATEO OLIVARES, vicepresidenta de 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), en virtut del Decret de la Presidència de 
l’IMET núm. 230-2019 de data 28 d’agost de 2019 de delegació de competències. 
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EXPOSEN 
 
I. Que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 28 de maig de 2020 va aprovar 
el  Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 i el seu Protocol general, el 
qual constitueix el pla de cooperació a les obres i serveis de competència municipal per 
al conjunt de les anualitats del període de referència. Té la vocació i la missió 
d’aglutinar, planificar i sistematitzar els diversos instruments corporatius per a l’exercici 
de les funcions d’assistència i cooperació local.  
 
II. Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de 
gener de 2021, ha aprovat el Catàleg de serveis 2021-2023, així com el seu règim i la 
convocatòria per la concessió de recursos. 
 
 
III. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la Regidoria d’Ocupació, té la 
voluntat de sol·licitar a la Diputació de Barcelona diversos recursos que coincideixen 
amb les polítiques sectorials a desenvolupar i suposen un suport financer i/o tècnic als 
diferents programes.  
 
 
IV. Que la Diputació de Barcelona ha aprovat i publicat el catàleg de serveis 
corresponent al període 2021-2023, així com el seu règim regulador, a través d’un 
anunci en el BOPB de data 01/02/2021, per Decret de  Regidora delegada d’Educació, 
VNG Inclusió, Dependència i Ocupació núm. 1171-2021 de data 1 de març de 2021, es 
va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals del període 2021-2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, els recursos econòmics següents: 
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V. Que en data 27 de maig de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
emet dictamen pel qual es concedeix a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el recurs 
econòmic següent : 
 

 
 
VI. Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió 
ordinària de data 16 de juny de 2020, va acordar acceptar la concessió de les 
subvencions, recursos i ajuts atorgats o que pugui atorgar la Diputació de Barcelona a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú durant el Pla de Concertació Xarxa de Governs 
locals 2020-2023. 
 
VII. Que per acord de Ple de data 7 de juliol de 2008, es constitueix l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball (IMET) com organisme autònom de caràcter 
administratiu de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que, com a ens instrumental 
depenent de l’Ajuntament, es va constituir de conformitat a allò que disposen els 
articles 85.2.A) b) i 85 bis de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local 7/1985, 
de 2 d’abril per a la gestió directa dels serveis públics d’educació, formació i treball. 
 
VIII. Que l’IMET porta causa i desenvolupa les polítiques actives d’educació i 
ocupació. 
 
IX. Que és voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú encarregar a l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball, en la seva condició de mitjà propi, la gestió del fons de 
prestació per a l’actuació “RECICLATGE PROFESSIONAL MITJANÇANT LES TIC” per 
un valor de subvenció de 35.895,84.- EUROS , essent l’import per a l’any 2021 de 
28.716,67.- € i l’import per a l’any 2022 de 7.179,17.- €.  
 
X. Que l’Institut Municipal d’Educació i Treball disposa de mitjans propis per al 
desenvolupament d’aquest encàrrec i compta amb una àmplia experiència en la 
realització de projectes en els àmbits esmentats en els punts anteriors.  
 
XI. Que aquest encàrrec, formulat de conformitat amb l’establert a l’article 32 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, no té la consideració de 
contracte.  
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XII. Que ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament capacitat suficient 
per a l’atorgament del present document i convenen la celebració d’aquest encàrrec a 
un mitjà propi personificat, que es regirà per les següents:  
 
PRESCRIPCIONS 
 
PRIMERA.- Objecte de l’encàrrec  
  
L’objecte del present encàrrec és la gestió per part de l’Institut Municipal d’Educació i 
Treball del fons de prestació per a l’actuació “RECICLATGE PROFESSIONAL 
MITJANÇANT LES TIC” de la Diputació de Barcelona 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú serà propietari dels documents resultants del 
present encàrrec, disposant de tots els drets inherents que li siguin d’aplicació, inclòs el 
dret de modificació i/o publicació posterior.  
 
Aquest encàrrec no suposa cessió de titularitat de les competències ni dels elements 
substantius del seu exercici.  
 
SEGONA.- Contraprestació  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú satisfarà a l’Institut Municipal d’Educació i Treball 
la quantitat màxima de 35.895,84.- EUROS corresponent al fons de prestació per a 
l’actuació  “RECICLATGE PROFESSIONAL MITJANÇANT LES TIC” en el moment que 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú hagi rebut la subvenció de la Diputació de 
Barcelona, i d'acord amb les necessitats de tresoreria de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
TERCERA.- Execució 
 
L’execució d’aquest fons de prestació serà BIANUAL, essent el seu període entre el 1 
de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2022. 
 

 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a l’Institut Municipal d’Educació i Treball i a la 
Diputació de Barcelona. 
 
TERCER. PUBLICAR aquest encàrrec a mitjà propi al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els 
següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2 de la Llei 
19/2017 - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la 
recepció de la seva notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de 
conformitat amb els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
  
   
27. Educació IMET.  
Número: 487/2021/eAJT. 
 
ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L'IMET PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE 
PRESTACIÓ PER A L'ACTUACIÓ "PLA DE PREVENCIÓ DE L'AEP" DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ENCARREGAR a l’Institut Municipal d’Educació i Treball de Vilanova i la 
Geltrú per a la gestió del fons de prestació per a l’actuació “PLA DE PREVENCIÓ I 
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ATENCIÓ A L’ABANDONAMENT ESCOLAR PREMATUR (AEP)” per un valor de 
subvenció de 14.541,68.- EUROS, el qual s’adjunta a continuació : 
 

ENCÀRREC A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A 
L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A 
LA GESTIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ PER A L’ACTUACIÓ “PLA DE PREVENCIÓ I 
ATENCIÓ A L’ABANDONAMENT ESCOLAR PREMATUR (AEP)” DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, PER UN VALOR DE SUBVENCIÓ DE 14.541,68.- EUROS 
 
 
Vilanova i la Geltrú, a .... de ..................... de 20.. 
 
 
REUNITS 
 
D’una part, la senyora OLGA ARNAU SANABRA, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, per 
Acord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió extraordinària de data 15 
de juny de 2019, de constitució del Consistori del Mandat Corporatiu 2019-2023. 
 
I d’una altra part, la senyora MARIA MERCÈ MATEO OLIVARES, vicepresidenta de 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), en virtut del Decret de la Presidència de 
l’IMET núm. 230-2019 de data 28 d’agost de 2019 de delegació de competències. 
 
 
EXPOSEN 
 
I. Que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 28 de maig de 2020 va aprovar 
el  Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 i el seu Protocol general, el 
qual constitueix el pla de cooperació a les obres i serveis de competència municipal per 
al conjunt de les anualitats del període de referència. Té la vocació i la missió d’aglutinar, 
planificar i sistematitzar els diversos instruments corporatius per a l’exercici de les 
funcions d’assistència i cooperació local.  
 
II. Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de 
gener de 2021, ha aprovat el Catàleg de serveis 2021-2023, així com el seu règim i la 
convocatòria per la concessió de recursos. 
 
III. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la Regidoria d’Ocupació, té la 
voluntat de sol·licitar a la Diputació de Barcelona diversos recursos que coincideixen amb 
les polítiques sectorials a desenvolupar i suposen un suport financer i/o tècnic als 
diferents programes.  
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IV. Que la Diputació de Barcelona ha aprovat i publicat el catàleg de serveis 
corresponent al període 2021-2023, així com el seu règim regulador, a través d’un anunci 
en el BOPB de data 01/02/2021, per Decret de  Regidora delegada d'Educació, VNG 
Inclusió, Dependència i Ocupació núm. 1171-2021 de data 1 de març de 2021, es va 
resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals del període 2021-2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, els recursos econòmics següents: 
 

 
 

V. Que en data 27 de maig de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
emet dictamen pel qual es concedeix a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el recurs 
econòmic següent : 
 

 
 
VI. Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió 
ordinària de data 16 de juny de 2020, va acordar acceptar la concessió de les 
subvencions, recursos i ajuts atorgats o que pugui atorgar la Diputació de Barcelona a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú durant el Pla de Concertació Xarxa de Governs locals 
2020-2023. 
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VII. Que per acord de Ple de data 7 de juliol de 2008, es constitueix l’Institut Municipal 
d’Educació i Treball (IMET) com organisme autònom de caràcter administratiu de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que, com a ens instrumental depenent de 
l’Ajuntament, es va constituir de conformitat a allò que disposen els articles 85.2.A) b) i 
85 bis de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril per a la 
gestió directa dels serveis públics d’educació, formació i treball. 
 
VIII. Que l’IMET porta causa i desenvolupa les polítiques actives d’educació i ocupació. 
 
IX. Que és voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú encarregar a l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball, en la seva condició de mitjà propi, la gestió del fons de 
prestació per a l’actuació “PLA DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ A L’ABANDONAMENT 
ESCOLAR PREMATUR (AEP)” per un valor de subvenció de 14.541,68.- EUROS.  
 
X. Que l’Institut Municipal d’Educació i Treball disposa de mitjans propis per al 
desenvolupament d’aquest encàrrec i compta amb una àmplia experiència en la 
realització de projectes en els àmbits esmentats en els punts anteriors.  
 
XI. Que aquest encàrrec, formulat de conformitat amb l’establert a l’article 32 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, no té la consideració de 
contracte.  
 
XII. Que ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament capacitat suficient per a 
l’atorgament del present document i convenen la celebració d’aquest encàrrec a un mitjà 
propi personificat, que es regirà per les següents:  
 
PRESCRIPCIONS 
 
PRIMERA.- Objecte de l’encàrrec  
  
L’objecte del present encàrrec és la gestió per part de l’Institut Municipal d’Educació i 
Treball del fons de prestació per a l’actuació “PLA DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ A 
L’ABANDONAMENT ESCOLAR PREMATUR (AEP)” de la Diputació de Barcelona 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú serà propietari dels documents resultants del present 
encàrrec, disposant de tots els drets inherents que li siguin d’aplicació, inclòs el dret de 
modificació i/o publicació posterior.  
 
Aquest encàrrec no suposa cessió de titularitat de les competències ni dels elements 
substantius del seu exercici.  
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SEGONA.- Contraprestació  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú satisfarà a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la 
quantitat màxima de 14.541,68.- corresponent al fons de prestació per a l’actuació  “PLA 
DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ A L’ABANDONAMENT ESCOLAR PREMATUR (AEP)” en 
el moment que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú hagi rebut la subvenció de la 
Diputació de Barcelona, i d'acord amb les necessitats de tresoreria de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCERA.- Execució 
 
L’execució d’aquest fons de prestació serà ANUAL, essent el seu període entre el 1 de 
gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021. 
 
 

SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a l’Institut Municipal d’Educació i Treball i a la 
Diputació de Barcelona. 
 
TERCER. PUBLICAR aquest encàrrec a mitjà propi al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
QUART.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els 
següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2 de la Llei 
19/2017 - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la 
recepció de la seva notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de 
conformitat amb els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
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Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
  
28. Educació IMET.  
Número: 488/2021/eAJT. 
 
ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L'IMET PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE 
PRESTACIÓ PER A L'ACTUACIÓ "ALUMNAT AMB NEE" DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ENCARREGAR a l’Institut Municipal d’Educació i Treball de Vilanova i la 
Geltrú per a la gestió del fons de prestació per a l’actuació “DISTRIBUCIÓ 
EQUILIBRADA ALUMNAT AMB NEE. ACTUACIÓ OME” per un valor de subvenció de 
15.477,77.- EUROS, el qual s’adjunta a continuació : 

 
ENCÀRREC A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A 
L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ PER A L’ACTUACIÓ  
“DISTRIBUCIÓ EQUILIBRADA ALUMNAT AMB NEE. ACTUACIÓ OME” DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER UN VALOR DE SUBVENCIÓ DE 15.477,77.- 
EUROS 
 
 
Vilanova i la Geltrú, a .... de ..................... de 20.. 
 
 
REUNITS 
 
D’una part, la senyora OLGA ARNAU SANABRA, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, 
per Acord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió extraordinària de 
data 15 de juny de 2019, de constitució del Consistori del Mandat Corporatiu 2019-
2023. 
 
I d’una altra part, la senyora MARIA MERCÈ MATEO OLIVARES, vicepresidenta de 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), en virtut del Decret de la Presidència 
de l’IMET núm. 230-2019 de data 28 d’agost de 2019 de delegació de competències. 
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EXPOSEN 
 
I. Que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 28 de maig de 2020 va aprovar 
el  Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 i el seu Protocol general, 
el qual constitueix el pla de cooperació a les obres i serveis de competència municipal 
per al conjunt de les anualitats del període de referència. Té la vocació i la missió 
d’aglutinar, planificar i sistematitzar els diversos instruments corporatius per a 
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local.  
 
II. Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de 
gener de 2021, ha aprovat el Catàleg de serveis 2021-2023, així com el seu règim i la 
convocatòria per la concessió de recursos. 
 
III. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la Regidoria d’Ocupació, té la 
voluntat de sol·licitar a la Diputació de Barcelona diversos recursos que coincideixen 
amb les polítiques sectorials a desenvolupar i suposen un suport financer i/o tècnic 
als diferents programes.  
 
IV. Que la Diputació de Barcelona ha aprovat i publicat el catàleg de serveis 
corresponent al període 2021-2023, així com el seu règim regulador, a través d’un 
anunci en el BOPB de data 01/02/2021, per Decret de  Regidora delegada 
d'Educació, VNG Inclusió, Dependència i Ocupació núm. 1171-2021 de data 1 de 
març de 2021, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals del període 2021-2023 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, els recursos econòmics següents: 
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V. Que en data 27 de maig de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
emet dictamen pel qual es concedeix a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el recurs 
econòmic següent : 
 

 
 
VI. Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió 
ordinària de data 16 de juny de 2020, va acordar acceptar la concessió de les 
subvencions, recursos i ajuts atorgats o que pugui atorgar la Diputació de Barcelona a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú durant el Pla de Concertació Xarxa de Governs 
locals 2020-2023. 
 
VII. Que per acord de Ple de data 7 de juliol de 2008, es constitueix l’Institut Municipal 
d’Educació i Treball (IMET) com organisme autònom de caràcter administratiu de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que, com a ens instrumental depenent de 
l’Ajuntament, es va constituir de conformitat a allò que disposen els articles 85.2.A) b) 
i 85 bis de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril per a 
la gestió directa dels serveis públics d’educació, formació i treball. 
 
VIII. Que l’IMET porta causa i desenvolupa les polítiques actives d’educació i 
ocupació. 
 
IX. Que és voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú encarregar a l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball, en la seva condició de mitjà propi, la gestió del fons de 
prestació per a l’actuació “DISTRIBUCIÓ EQUILIBRADA ALUMNAT AMB NEE. 
ACTUACIÓ OME” per un valor de subvenció de 15.477,77.- EUROS.  
 
X. Que l’Institut Municipal d’Educació i Treball disposa de mitjans propis per al 
desenvolupament d’aquest encàrrec i compta amb una àmplia experiència en la 
realització de projectes en els àmbits esmentats en els punts anteriors.  
 
XI. Que aquest encàrrec, formulat de conformitat amb l’establert a l’article 32 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, no té la consideració de 
contracte.  
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523332414343405175 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 

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 

 

XII. Que ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament capacitat suficient per a 
l’atorgament del present document i convenen la celebració d’aquest encàrrec a un 
mitjà propi personificat, que es regirà per les següents:  
 
 
PRESCRIPCIONS 
 
PRIMERA.- Objecte de l’encàrrec  
  
L’objecte del present encàrrec és la gestió per part de l’Institut Municipal d’Educació i 
Treball del fons de prestació per a l’actuació “DISTRIBUCIÓ EQUILIBRADA 
ALUMNAT AMB NEE. ACTUACIÓ OME” de la Diputació de Barcelona 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú serà propietari dels documents resultants del 
present encàrrec, disposant de tots els drets inherents que li siguin d’aplicació, inclòs 
el dret de modificació i/o publicació posterior.  
 
Aquest encàrrec no suposa cessió de titularitat de les competències ni dels elements 
substantius del seu exercici.  
 
SEGONA.- Contraprestació  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú satisfarà a l’Institut Municipal d’Educació i Treball 
la quantitat màxima de 15.477,77.- EUROS corresponent al fons de prestació per a 
l’actuació  “DISTRIBUCIÓ EQUILIBRADA ALUMNAT AMB NEE. ACTUACIÓ OME” 
en el moment que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú hagi rebut la subvenció de la 
Diputació de Barcelona, i d'acord amb les necessitats de tresoreria de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCERA.- Execució 
 
L’execució d’aquest fons de prestació serà ANUAL, essent el seu període entre el 1 
de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021. 

 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a l’Institut Municipal d’Educació i Treball i a la 
Diputació de Barcelona. 
 
TERCER. PUBLICAR aquest encàrrec a mitjà propi al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els 
següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2 de la Llei 
19/2017 - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la 
recepció de la seva notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de 
conformitat amb els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
  
29. Educació IMET.  
Número: 489/2021/eAJT. 
 
ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L'IMET PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE 
PRESTACIÓ PER A L'ACTUACIÓ "PROJECTE FAR" DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

 
 
 

ACORD 
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PRIMER. ENCARREGAR a l’Institut Municipal d’Educació i Treball de Vilanova i la 
Geltrú per a la gestió del fons de prestació per a l’actuació “PROJECTE FAR” per un 
valor de subvenció de 10.109,74.- EUROS, el qual s’adjunta a continuació : 
 

ENCÀRREC A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A 
L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ PER A L’ACTUACIÓ “PROJECTE 
FAR” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER UN VALOR DE SUBVENCIÓ DE 
10.109,74.- EUROS 
 
 
Vilanova i la Geltrú, a .... de ..................... de 20.. 
 
 
REUNITS 
 
D’una part, la senyora OLGA ARNAU SANABRA, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, 
per Acord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió extraordinària de 
data 15 de juny de 2019, de constitució del Consistori del Mandat Corporatiu 2019-
2023. 
 
I d’una altra part, la senyora MARIA MERCÈ MATEO OLIVARES, vicepresidenta de 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), en virtut del Decret de la Presidència 
de l’IMET núm. 230-2019 de data 28 d’agost de 2019 de delegació de 
competències. 
 
 
EXPOSEN 
 
I. Que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 28 de maig de 2020 va 
aprovar el  Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 i el seu Protocol 
general, el qual constitueix el pla de cooperació a les obres i serveis de competència 
municipal per al conjunt de les anualitats del període de referència. Té la vocació i la 
missió d’aglutinar, planificar i sistematitzar els diversos instruments corporatius per a 
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local.  
 
II. Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 
de gener de 2021, ha aprovat el Catàleg de serveis 2021-2023, així com el seu 
règim i la convocatòria per la concessió de recursos. 
 
III. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la Regidoria 
d’Ocupació, té la voluntat de sol·licitar a la Diputació de Barcelona diversos recursos 
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que coincideixen amb les polítiques sectorials a desenvolupar i suposen un suport 
financer i/o tècnic als diferents programes.  
 
IV. Que la Diputació de Barcelona ha aprovat i publicat el catàleg de serveis 
corresponent al període 2021-2023, així com el seu règim regulador, a través d’un 
anunci en el BOPB de data 01/02/2021, per Decret de  Regidora delegada 
d'Educació, VNG Inclusió, Dependència i Ocupació núm. 1171-2021 de data 1 de 
març de 2021, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals del període 2021-2023 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, els recursos econòmics següents: 
 

 
 
V. Que en data 27 de maig de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona emet dictamen pel qual es concedeix a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú el recurs econòmic següent : 
 

 
 
 
VI. Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en 
sessió ordinària de data 16 de juny de 2020, va acordar acceptar la concessió de les 
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subvencions, recursos i ajuts atorgats o que pugui atorgar la Diputació de Barcelona 
a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú durant el Pla de Concertació Xarxa de 
Governs locals 2020-2023. 
 
VII. Que per acord de Ple de data 7 de juliol de 2008, es constitueix l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball (IMET) com organisme autònom de caràcter 
administratiu de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que, com a ens instrumental 
depenent de l’Ajuntament, es va constituir de conformitat a allò que disposen els 
articles 85.2.A) b) i 85 bis de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local 
7/1985, de 2 d’abril per a la gestió directa dels serveis públics d’educació, formació i 
treball. 
 
VIII. Que l’IMET porta causa i desenvolupa les polítiques actives d’educació i 
ocupació. 
 
IX. Que és voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú encarregar a l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball, en la seva condició de mitjà propi, la gestió del fons 
de prestació per a l’actuació “PROJECTE FAR” per un valor de subvenció de 
10.109,74.- EUROS.  
 
X. Que l’Institut Municipal d’Educació i Treball disposa de mitjans propis per al 
desenvolupament d’aquest encàrrec i compta amb una àmplia experiència en la 
realització de projectes en els àmbits esmentats en els punts anteriors.  
 
XI. Que aquest encàrrec, formulat de conformitat amb l’establert a l’article 32 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, no té la 
consideració de contracte.  
 
XII. Que ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament capacitat suficient 
per a l’atorgament del present document i convenen la celebració d’aquest encàrrec 
a un mitjà propi personificat, que es regirà per les següents:  
 
 
PRESCRIPCIONS 
 
PRIMERA.- Objecte de l’encàrrec  
  
L’objecte del present encàrrec és la gestió per part de l’Institut Municipal d’Educació 
i Treball del fons de prestació per a l’actuació “PROJECTE FAR” de la Diputació de 
Barcelona 
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L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú serà propietari dels documents resultants del 
present encàrrec, disposant de tots els drets inherents que li siguin d’aplicació, 
inclòs el dret de modificació i/o publicació posterior.  
 
Aquest encàrrec no suposa cessió de titularitat de les competències ni dels 
elements substantius del seu exercici.  
 
SEGONA.- Contraprestació  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú satisfarà a l’Institut Municipal d’Educació i 
Treball la quantitat màxima de 10.109,74.- corresponent al fons de prestació per a 
l’actuació  “PROJECTE FAR” en el moment que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
hagi rebut la subvenció de la Diputació de Barcelona, i d'acord amb les necessitats 
de tresoreria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCERA.- Execució 
 
L’execució d’aquest fons de prestació serà ANUAL, essent el seu període entre el 1 
de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021. 

 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a l’Institut Municipal d’Educació i Treball i a la 
Diputació de Barcelona. 
 
TERCER. PUBLICAR aquest encàrrec a mitjà propi al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els 
següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2 de la Llei 
19/2017 - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la 
recepció de la seva notificació. 
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Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de 
conformitat amb els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
  
 
30. Espai Públic.  
Número: 499/2021/eAJT. 
 
APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D'OBRES DE CORRECCIÓ TÈCNICA I 
DOCUMENTAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 1ª FASE – LOTS 1-2 i 3 ZONES EST-
CENTRE I OEST 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR inicialment el projecte d’obres “Projecte per la correcció tècnica i 
documental de l’enllumenat públic 1ª fase Lots 1, 2 i 3; zones est, centre i oest”, que 
conté l’estudi Bàsic de Seguretat i Salut i redactat per part dels Serveis Tècnics 
Municipals i promogut per aquest Ajuntament, amb un pressupost total de 
794.000,00€. 
 
Els sectors previstos son: 
 
LOT 1- ZONA EST 
  
Amb un pressupost de 211.613,38€, més 44.438,81€ corresponent al 21% de l’iva, que 
fa un total de 256.052,19€ a la partida 52.1650.22800 Treballs millora Enllumenat 
Públic. 
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LOT 2- ZONA CENTRE 
  
Amb un pressupost de 276.387,65€, més 58.041,41€ corresponent al 21% de l’iva, que 
fa un total de 334.429,06€ a la partida 52.1650.22800 Treballs millora Enllumenat 
Públic. 
 
LOT 3- ZONA OEST 
  
Amb un pressupost de 168.197,33€, més 35.321,44€ corresponent al 21% de l’iva, que 
fa un total de 203.518,77€ a la partida 52.1650.22800 Treballs millora Enllumenat 
Públic. 
 
El pressupost d’execució per contracte amb 21% d’IVA del “PROJECTE DE 
CORRECCIÓ TÈCNICA I DOCUMENTAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 1ª FASE – 
LOTS 1-2 i 3 ZONES EST-CENTRE I OEST” és de 794.000,00 €, el qual és detalla a 
continuació: 
 
RESUM PRESSUPOST 
      
  
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL SUBTOTAL   551.427,19 €   
      
DESPESES GENERALS 13%  71.685,53 €  
BENEFICI INDUSTRIAL 6%              33.085,63 €  
        
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA                           656.198,35 €   
IVA 21%                                                                         137.801,65 €   
      
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA AMB IVA   794.000,00 €   
 
 
SEGON. SOTMETRE a informació pública aquest acord mitjançant la seva publicació, 
durant trenta dies, al BOP (Butlletí Oficial de la Província) i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament, per un període de trenta dies, a comptar des de la publicació 
corresponent de l’anunci corresponent al BOP, a fi i efecte que es puguin presentar 
al·legacions i suggeriments que es creguin oportuns. 
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Les al·legacions i suggeriment, si s’escau, s’hauran de presentar dins del termini 
indicat per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 29/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs 
 
 
31. Espai Públic.  
Número: 520/2021/eAJT. 
 
APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D'OBRES DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA, IL·LUMINACIÓ, CORRECCIÓ TÈCNICA I DOCUMENTAL DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC 2ª FASE LOT 4 ZONA CENTRAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
 
 

ACORD 
 
 
 
PRIMER. APROVAR inicialment el projecte d’obres “Projecte de millora de l’eficiència 
energètica, il·luminació, correcció tècnica i documental de l’enllumenat públic 2ª fase 
Lot 4; zona central”, que conté l’estudi Bàsic de Seguretat i Salut i redactat per part 
dels Serveis Tècnics Municipals i promogut per aquest Ajuntament, amb un pressupost 
total de 197.204,99 €. 
 
Els sector previst correspon a: 
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LOT 4- ZONA CENTRAL 
  
Amb un pressupost de 162.979,33 € més 34.225,66 € corresponents al 21% d’IVA, 
que fan un total de 197.204,99 € a la partida d’Inversions per Projectes 2021 
Enllumenat (Fase I) Diputació XGL Incondicionat. 
 
El pressupost d’execució per contracte amb 21% d’IVA del “PROJECTE DE MILLORA 
DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, IL·LUMINACIÓ, CORRECCIÓ TÈCNICA I 
DOCUMENTAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 2ª FASE LOT 4 ZONA CENTRAL” és de 
197.204,99 €, el qual és detalla a continuació: 
 
 
SEGON. SOTMETRE a informació pública aquest acord mitjançant la seva publicació, 
durant trenta dies, al BOP (Butlletí Oficial de la Província) i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament, per un període de trenta dies, a comptar des de la publicació 
corresponent de l’anunci corresponent al BOP, a fi i efecte que es puguin presentar 
al·legacions i suggeriments que es creguin oportuns. 
 
Les al·legacions i suggeriment, si s’escau, s’hauran de presentar dins del termini 
indicat per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 29/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
 
TERCER. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs 
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32. Mobilitat.  
Número: 823/2021/eSVI. 
 
LIQUIDACIÓ DEL SERVEI PRESTAT DURANT L'ANY 2020 I PAGAMENTS 
MENSUALS A COMPTE DURANT L'ANY 2021, EN COMPLIMENT DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIU ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I 
L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ RELATIU A LES CONDICIONS 
D'INTENSIFICACIÓ I MILLORA DE LA PRESTACIÓ DE LA LÍNIA INTERURBANA 
VILANOVA I LA GELTRÚ - SITGES DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI REGULAR DE 
TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA DE VILANOVA I LA GELTRÚ - 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS (V-GC-18) 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’abonament de la liquidació del servei prestat durant l’any 2020 a 
l’Autortitat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM), pel període comprés entre l’1 
de gener al 31 de desembre de 2020, per import de 1.705,62 €, en compliment del 
Conveni de col·laboració interadministratiu entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità de 
Barcelona (ATM) i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, relatiu a les condicions 
d’intensificació i millora de la prestació de la línea interurbana Vilanova i la Geltrú – 
Sitges de la concessió del servei regular de transport de viatgers per carretera de 
Vilanova i la Geltrú-Vilafranca del Penedès (V-GC-18). 
 
SEGON. APROVAR els pagaments mensuals a compte durant l’any 2021 a l’Autoritat 
del Transport Metropolità de Barcelona (ATM) de 76.338,75 € al mes, que fa un total 
de 916.065,00 € sumant els dotze mesos de l’any 2021, en compliment del Conveni de 
col·laboració interadministratiu entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM) i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, relatiu a les condicions d’intensificació i millora de 
la prestació de la línea interurbana Vilanova i la Geltrú – Sitges de la concessió del 
servei regular de transport de viatgers per carretera de Vilanova i la Geltrú-Vilafranca 
del Penedès (V-GC-18). 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523332414343405175 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 

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 

 

 
 
 
TERCER. FER efectiva la liquidació del servei prestat durant l’any 2020 i els 
pagaments mensuals a compte durant l’any 2021, amb càrrec a la partida 
54.4411.47900 Transport urbà de viatgers del vigent pressupost municipal. 
 
 
 
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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33. Mobilitat.  
Número: 856/2021/eSVI. 
 
APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE 
VIATGERS CORRESPONENT A LES LÍNIES L1 i L2, PRESTAT PER L'EMPRESA 
OPERADORA TRANSPORTS CIUTAT COMTAL, S.A. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la liquidació del cost del servei públic de transport col·lectiu urbà 
de viatgers, LÍNIES L1 i L2, corresponent a l’exercici de l’any 2020 (període de l’1 de 
gener al 31 de desembre de 2020), prestat per l’empresa concessionària 
TRANSPORTS CIUTAT COMTAL SA, (TCC SA), amb NIF: A59736686, i per l’import 
de 650.781,13 €. 
 
L’import de la liquidació del cost d’aquest servei públic d’obté de la següent fórmula del 
plec de condicions: 
 
S = ( C – I ) ± G = (1.134.334,03 € – 186.352,74 €) + 6.998,04 € =  954.979,33 € 
 
L’import dels pagaments a compte de l’any 2020 aprovats és de 304.198,20 €, en lloc 
dels 730.075,68 € que haurien d’haver estat abonats durant l’any 2020. Conseqüència 
d’això és que de l’import resultant de la liquidació definitiva de l’any 2020 resulta que 
425.877,48 € corresponen als pagaments mensuals no efectuats durant l’any 2020. 
 
S = 954.979,33 – 304.198,20 = 650.781,13 €  
 
La liquidació corresponent a l’exercici 2020 és: 650.781,13 €, d’aquest import 
425.877,48 € corresponen a endarreriments de pagaments mensuals a compta no 
efectuats. 
 
 
SEGON. APROVAR I DISPOSAR el pagament de la liquidació del cost del servei 
públic de transport col·lectiu urbà de viatgers, LÍNIES L1 i L2, a l’empresa 
concessionària TRANSPORTS CIUTAT COMTAL, S.A. (TCC SA), amb NIF: 
A59736686, amb càrrec a les següents partides i segons la distribució següent: 
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• Quant a 268.544,00 € a càrrec de la partida 54.4411.47901 Endarreriments 
Transport Urbà. 

• Quant a 382.237,13 € a càrrec de la partida 54.4411.47900 Transport Urbà de 
Viatgers. 

 
TERCER. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa concessionària del servei de 
transport col·lectiu urbà de viatgers, Transports Ciutat Comtal SA. 
 
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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34. Llicències i Disciplina.  
Número: 993/2020/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA A FUNDACIÓ 
ESPECIAL PINNAE, PER A REFORMAR L'EDIFICI ENTRE MITGERES DE PB+2PP I 
CANVIAR L'ÚS DE LES 4 OFICINES EXISTENTS A LES PLANTES PIS, PER A 
CONVERTIR-LES EN 4 HABITATGES, AL C. CAPUTXINS, 10 (EXP.993/2020/ eOBR) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’atorgament de la llicència urbanística a fundació especial 
pinnae, per a reformar l’edifici entre mitgeres de pb+2pp i canviar l’ús de les 4 oficines 
existents a les plantes pis, per a convertir-les en 4 habitatges, al C. CAPUTXINS, 10 
(EXP.993/2020/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. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar a aquest Ajuntament full d’assumeix 
de l’arquitecte i arquitecte tècnic, coordinador de seguretat i salut, estudi de seguretat, 
full del control de qualitat, projecte de telecomunicacions tot visat pel corresponent 
Col·legi Professional. 
 
2. La llicència s’ha concedit amb el projecte bàsic, qualsevol modificació que 
comporti el posterior desenvolupament del projecte d’execució, s’haurà de presentar 
com a modificació del projecte bàsic. Igualment per poder començar les obres cal 
aportar a aquest Ajuntament còpia del projecte d’execució. 
 
3. L’actuació a façana haurà de ser consensuada en quant a material d’acabat i 
colors, tant pels paraments com per les fusteries i serralleries. 
 
4. 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 
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normativa. . Així mateix, caldrà aportar certificat del tècnic director respecte al 
compliment de l’Ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú. 
 
5. Cal complir l’Ordenança reguladora de la incorporació de sistema de captació 
d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis i construccions en el terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú. 
 
6. 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·lació cada dos anys. 
La subscripció d’aquest contracte és un deure dels subjectes obligats per aquesta 
Ordenança. Com a mínim durant el primer any de la instal·lació, el propietari de 
l’immoble i/o titular de l’activitat haurà de presentar a l’Ajuntament informe del 
manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o aspectes de la 
instal·lació que s’hagin d’haver reparat. 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.  
 
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’ajusten al projecte tècnic. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram 
separatiu caldrà que l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les 
residuals a les corresponents xarxes. En cas que el sector no disposi de xarxa de 
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clavegueram separatiu l’edificació haurà de contemplar interiorment la separació de la 
recollida d’aigües pluvials respecte de la residuals i aquestes hauran de ser 
coincidents en la mateixa arqueta per a la seva connexió a la xarxa de clavegueram. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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  
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TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució 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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35. Llicències i Disciplina.  
Número: 1093/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ SOL·LICITADA PER BLUEPROPERTY GARRAF, SL, 
DEL PROJECTE 000849/2019-OBR, CONCEDIT PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DEL DIA 25/2/2020, PER A CONSTRUIR UN EDIFICI PLURIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES, DE PS+PB+4PP+PSCO, CONSISTENT EN CANVIAR L’ÚS 
DELS 3 LOCALS PROJECTATS A LA PLANTA BAIXA, PER A FER 2 HABITATGES, 
AFEGIR UN TRASTER A LA PLANTA SOTERRÀNIA, MODIFICAR LA DISTRIBUCIÓ 
DELS HABITATGES DE LES PLANTES PIS I ESMENAR L’ERROR MATERIAL EN 
L’ADREÇA DE DITA LLICÈNCIA  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la modificació sol·licitada per BLUEPROPERTY GARRAF, SL, 
del projecte 846/2019-OBR, concedit per la Junta de Govern Local del dia 25/2/2020, 
per a construir un edifici plurifamiliar entre mitgeres de PS+PB+4PP+PSCO, consistent 
en canviar l’ús dels 3 locals projectats inicialment a la planta baixa, per a fer-ne 2 
habitatges, canviar la distribució de la planta soterrània per a afegir 1 traster i canvis 
de la distribució dels habitatges de la planta pis. 
  
Amb aquesta modificació, la descripció del projecte de construcció queda establerta 
com a EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PS+PB+4PP+PSCO, amb 10 
habitatges, 10 trasters i 19 places d’aparcament en planta soterrània. 
 
Aquesta modificació queda sotmesa a les mateixes condicions particulars i generals 
establertes a la llicència urbanística 846/2019-OBR, concedida per acord de la Junta 
de Govern Local del dia 25/2/2020. 
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SEGON.  ESMENAR L’ERROR MATERIAL, que figura en l’adreça de la llicència per a 
construir l’edifici plurifamiliar entre mitgeres de PS+PB+4PP+PSCO (Exp.846/2019-
OBR), amb els següents termes:  
 
A la part descriptiva de l’acord 
 
On diu: “RBLA. PAU, 65” 
Ha de dir: “rambla de la Pau, 65A” 
 
A la relació de fets, punt 1. 
 
On diu: “RBLA. PAU, 65” 
Ha de dir: “rambla de la Pau, 65A” 
 
A la part dispositiva de l’acord, punt PRIMER 
 
On diu: “RB. PAU, 65” 
Ha de dir: “rambla de la Pau, 65A” 
 
 
TERCER. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
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. 
 
   
36. Llicències i Disciplina.  
Número: 178/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA AL SR. AMB DNI 
NÚMERO: 52.219.502-A, PER A AMPLIAR I FER LA REMUNTA DE L’HABITATGE 
DE LA SEGONA PLANTA DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, A LA 
RBLA. PRINCIPAL_110 02 (Exp. 178/2021/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 el Sr. amb DNI número: 
52.219.502-A , va sol·licitar llicència d’obres per a  ampliar i fer la remunta de 
l’habitatge de la segona planta de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres, a la rbla. 
principal_110 02 (Exp. 178/2021/eOBR)d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 

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

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 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 22,00                14,47     36,47 

 

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. La llicència s’ha concedit amb el projecte bàsic, qualsevol modificació que comporti 
el posterior desenvolupament del projecte d’execució, s’haurà de presentar com a 
modificació del projecte bàsic. Igualment per poder començar les obres cal aportar 
a aquest Ajuntament còpia del projecte d’execució. 

3. Cal complir l’”ordenança reguladora de la incorporació de sistema de captació 
d’energia 

4. solar per a la producció d’aigua calenta a edificis i construccions en el terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú”. 

 
-  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 
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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. 

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

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

7. 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’ajuten al projecte tècnic. 

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

9. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, aportant 
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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. 

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 
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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. 

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

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

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

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



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523332414343405175 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 

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 

 

37. Llicències i Disciplina.  
Número: 234/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA A GERMANES 
ROMERO-SOLER, CB, PER A ENDERROCAR ESCALA EXISTENT I CONSTRUIR 
UN NOU ACCÉS DES DE EL CARRER, FER NOVA ESCALA I CAIXA D'ASCENSOR 
I CONSTRUIR LA PLANTA BADALOT EN L'EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES DE PB+3PP, A LA RBLA. PRINCIPAL, 27 (EXP. 234/2021/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 GERMANES ROMERO-
SOLER, CB, va sol·licitar llicència d’obres per a enderrocar escala existent i construir 
un nou accés des de el carrer, fer nova escala i caixa d’ascensor i construir la planta 
badalot en l’edifici unifamiliar entre mitgeres de pb+3pp, a la RBLA. PRINCIPAL, 27 
(EXP. 234/2021/EOBR), d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 

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

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

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

4. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública. Com a requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de 
Seguretat i Salut en el treball que s’integri en aquest expedient de llicència 
d’obres s’haurà de comunicar al Departament de Serveis Viaris de 
l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva implantació, fent especial 
atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a l’afectació i 
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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 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 
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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 
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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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38. Llicències i Disciplina.  
Número: 306/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA A LA SRA. AMB DNI 
NÚMERO: 36.868.297-x PER A REFORMAR I AMPLIAR HABITATGES UNIFAMILAIR 
AÏLLAT, AL C. GAVINES, 13 (EXP.306/2021/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 DNI 36.868.297-X, va 
sol·licitar llicència d’obres per a reformar i ampliar habitatges unifamilair aïllat, AL C. 
GAVINES, 13 (EXP.306/2021/eOBR). d'acord amb la documentació presentada i amb 
els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 

1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 
incorporat a l’expedient, aquesta llicència queda condicionada a:  

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 el, inclosos tots 
elements com ara  antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire 
condicionat, caixes d’ascensor, cartells, elements decoratius (cartells, 
il·luminacions, etc.,) o qualsevol altre afegit, així com els mitjans auxiliars 
que puguin ser necessaris durant la instal·lació de la grua torre. Aquests 
valors d’alçada i elevació són els següents: 

 

Ús   Cota (msnm)     Alçada (m)   Elevació (msnm) 

 

Edificació   2,34         8,85  11,19 

Mitjans-Auxiliar  2,34         8,00  10,34 
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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. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar a aquest Ajuntament còpia del projecte 
visat pel corresponent Col.legi Professional, així com còpia del full d’assumeix del 
director de l’obra i el programa de control de qualitat igualment visat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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39. Llicències i Disciplina.  
Número: 379/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA A PROINMO COLORIS, 
SL, PER A CONSTRUIR 3 HABITATGES UNIFAMILIARS ADOSSATS EN REGIM DE 
PROPIETAT HORITZONTAL DE PB+1PP, AL C. GARBELL, 22, 24 i 26 
 
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 PROINMO COLORIS, SL, va 
sol·licitar llicència d’obres per a construir 3 habitatges unifamiliars adossats en regim 
de propietat horitzontal de pb+1pp, al C. GARBELL, 22, 24 i 26, (Exp. 
379/2021/eOBR), d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i 
jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 

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

1. Els valors d’alçada i elevació indicats a la taula inclosa a la part expositiva 
del referit acord per a l’edifici d’habitatges plurifamiliar (i la grua torre), 
inclosos tots elements com ara  antenes, parallamps, xemeneies, equips 
d’aire condicionat, caixes d’ascensor, cartells, elements decoratius (cartells, 
il·luminacions, etc.,) o qualsevol altre afegit, així com els mitjans auxiliars 
que puguin ser necessaris durant la instal·lació de la grua torre. Aquests 
valors d’alçada i elevació són els següents: 
 

Ús   Cota (msnm)  Alçada (m) Elevació (msnm) 
 
Edificació 57,00   8,20  65,20 
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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 de la Eficiència Energètica 
de l’edifici finalitzat d’acord amb el Real Decret 253/2013 de 5 d’abril. 

3. La llicència s'ha concedit amb el Projecte Bàsic. qualsevol modificació que 
comporti el posterior desenvolupament del Projecte Executiu, s'haurà de 
presentar com a modificació del Projecte Bàsic. Igualment per poder començar 
les obres cal portar a aquest Ajuntament el projecte d’execució. 

4. 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. 

5. Tal 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. 

6. 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 
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les infrastructures de telecomunicacions, i el Butlletí d’instal.lació o certificat final 
que aquestes instal·lacions s’ajusten al projecte tècnic 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

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

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

14. 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. 

15. 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.  
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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. 
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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. 
    
40. Llicències i Disciplina.  
Número: 419/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA A EMBALAJES Y 
BOBINAS, SA, PER A AMPLIAR LA SUPERFICIE DE LA NAU AMB LA 
CONSTRUCCIÓ D’UN ALTELL INTERIOR, A LA Av. COLL D’EN FERRAN, 21 (EXP. 
419/2021/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 EMBALAJES Y BOBINAS, 
SA, va sol·licitar llicència d’obres per a  ampliar la superficie de la nau amb la 
construcció d’un altell interior, a la Av. COLL D’EN FERRAN, 21 (EXP. 
419/2021/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 tècnic, l’estudi de seguretat i el 
full d’assumeix del tècnic competent tot visat pel corresponent 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. 
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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 
arquitectònica de les façanes i no hauran de provocar un impacte visual 
significatiu. 
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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 
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paralitzar durant un període superior als sis mesos. Si no es complissin els 
terminis abans esmentats, la llicència es considerarà caducada. Podran 
concedir-se pròrrogues segons el tipus d'obra o per un període de sis mesos a 
partir de la caducitat de la llicència inicial. Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a 
màxim un mes abans de finalitzar el període de validesa de la llicència inicial. 
(Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú) 

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

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

 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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41. Llicències i Disciplina.  
Número: 652/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA AL SR. AMB DNI 
NÚMERO: 29.413.352-D, PER A LEGALITZAR UN HABITATGE UNIFAMILIAR DE 
PB, AL C. ESTACA, 63 (Exp. 652/2021/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 al Sr. 29.413.352-d, va 
sol·licitar llicència d’obres per a legalitzar un habitatge unifamiliar de pb, al C. 
ESTACA, 63 (EXP. 652/2021/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. Els volums disconformes hauran de ser enderrocats o adaptats a les presents 
ordenances com a condició prèvia de llicència d’obres quan es vulgui ampliar el 
sostre edificat dintre de la parcel·la, dins els límits de subzona que li 
correspongui. 

2. Pels casos de les parcel·les disconformes per sobreedificació (excés 
d’edificabilitat per sobre l’atribució que li correspongui per subzona), el sostre 
sobreedificat en cap cas és consolidable com a sostre edificable propi de la 
parcel·la.. 

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 
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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 
resolució de la present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
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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) 
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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 aquestd puntd, que no han 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. 
 
41. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 1175/2020/eSUB. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT PROVISIONAL D'UN PRIMER BLOC DE LA SEGONA 
LÍNIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA DESTINADES A EMPRESES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
AFECTADES PER LA COVID-19 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
 
PRIMER. ATORGAR provisionalment un primer bloc de la segona línia de subvencions 
destinades a petites empreses, microempreses, professionals i autònoms de Vilanova i 
la Geltrú afectats per la crisi de la Covid-19, per un import global de 36.400 € (trenta-
sis mil quatre-cents euros), amb càrrec a l’aplicació 10.4320.48300 (Fons de 
Recuperació Econòmica) del pressupost vigent, segons el quadre següent: 
 
 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523332414343405175 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523332414343405175 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 

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 

 

 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523332414343405175 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 

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. DESESTIMAR provisionalment les sol·licituds de la segona línia de 
subvencions destinades a petites empreses, microempreses, professionals i autònoms 
de Vilanova i la Geltrú afectats per la crisi de la Covid-19, que es detallen a 
continuació: 
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La desestimació es produeix atenent a la puntuació obtinguda, per a no complir amb 
un o més dels requisits establerts a les bases o a la convocatòria de sol·licitud de les 
presents subvencions. 
 
TERCER. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 36.400 €, (trenta-sis mil quatre-
cents euros), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.4320.48300 (Fons de 
Recuperació Econòmica) i RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ segons la distribució 
establerta al punt primer. 
 
QUART. NOTIFICAR aquest acord a tots els interessats mitjançant els mitjans 
electrònics pertinents, informant-los que si en el termini de 10 dies des de la 
notificació, no presenten cap al·legació la subvenció s’entendrà acceptada i l’acord 
esdevindrà definitiu. 
 
CINQUÈ. COMUNICAR la present resolució als departaments d'Intervenció i 
Tresoreria Municipal, als efectes 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, decurs 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 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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42. Llicències i Disciplina.  
Número: 432/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA A LA SRA. AMB DNI  
38432177M, PER A ENDERROCAR L’EDIFICI ENTRE MITGERES DE PB+2PP, AL 
SANT ONOFRE, 11 (EXP.432/2021/EOBR) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’atorgament de la llicència urbanística a la sra. amb dni 
38432177m, per a enderrocar edifici entre mitgeres de pb+2pp, situat al C. SANT 
ONOFRE, 11 (EXP.432/2021/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 les obres caldrà presentar assumeix de l’arquitecte visat i estudi 

de seguretat visat. 
 
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 
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a viver o reposició d’arbres, la restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i 
bústies.  

 
 La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre 

el Pla durant el transcurs de l’obra. 
 
5. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 

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

 
6. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 

continguin clor en el procés de fabricació. 
 
7. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 

d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb 
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i 
adequat a l'entorn. 

 
8. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 

edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar 
integrats arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició 
arquitectònica de les façanes i no hauran de provocar un impacte visual 
significatiu. 

 
9. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 

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

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

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

 
2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari 

haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que 
ocasionalment s’hagin pogut malmetre. 

 
3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació 

de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de 
la part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

 
4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 

llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 
 
5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 

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

 
6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de 

la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 

 
7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de 

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

 
8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 

gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar 
els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 
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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.” 
  
 
Precs i preguntes  
 
Sense precs i preguntes 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.47 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 


