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Identificació de l’expedient 
Núm.Exp.: 7/2020/eJGL 
 
NÚM.:   07 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  25 de febrer de 2020 
HORA:  12:00 
DOCUMENT:  Acta 
 

 
A Vilanova i la Geltrú, a la Sala Alcaldia en: 1ª convocatòria. Comença la sessió a les 
12:00 
 
ASSISTENTS: 
 
Olga Arnau Sanabra   ERC 

Marta Jofra Sora   CUP 

Enric Garriga Ubia   CUP 

M Blanca Alba Pujol   JxC 

Antoni Palacios Asensio   JxC 

Cesar Rodriguez Sola     
Francesc Xavier Serra Albet   ERC 

Tomas Bonilla Nuñez     
 

Excusen la seva absència els regidors/es: 
Adelaida Moya Taules   ERC 

Jordi Medina Alsina   ERC 

 
Assisteixen a la mateixa, CONXI MARTINEZ I SÁNCHEZ (Regidora ERC) i ADRIÀ 
GUEVARA FIGUERAS (Regidor ERC) d’acord amb l’art. 13 del ROF 
 
ORDRE DEL DIA 

 
0. Aprovar l’acta número 06 corresponent a la sessió ordinària del dia 18 de 
febrer de 2020. 
 
S’aprova l’acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de data 18 de febrer 
de 2020. 
 
1. Secretaria General.  
Número: 75/2018/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU 
NÚM 16 DE BARCELONA QUE DESESTIMA EL PROCEDIMENT ORDINARI 81/2018 
B1 INTERPOSAT PER M.R. R. 
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“Es dona per assabentada la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 16 DE 

BARCELONA. 
 
 
Núm. procediment  :   Ordinari num. 81/2018 B1 (D) 
 
Núm. i data sentència:               Núm. 33/2020, de 11 de febrer de 2020 
 
 
Part actora  : M. R. R. 
 
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                        M. A. F.  
 
 
Objecte del procediment :      Acord de 5/12/17 de JGL pel qual es desestima el recurs de 

reposició interposat contra la resolució de 6/2/17 que 
desestimava la sol·licitud de rectificació i devolució de les 
autoliquidacions números 201926569, 201926570 i 201926571 
practicades en concepte d’Impost sobre l’increment del valor de 
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)  

  
 
Decisió  :  SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA 

No procedeix efectuar expressa condemna en costes a cap de 
les parts, havent d’assumir cada part les generades a la seva 
instància, i les comunes per meitat. 

 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Contra ella es pot interposar  

recurs ordinari d’apel·lació en el termini de 15 dies davant del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 

conforme.”. 
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2. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 14/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 250/2019, DE 22 DE NOVEMBRE DE 2019 DEL 
JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM 12 DE BARCELONA QUE ESTIMA EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 85/2013  2 A, INTERPOSAT PER NEW LLIMONET, SL  
 
  
Aquest punt es deixa sobre la taula 

 
  
3. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 30/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA PL. IMMACULADA CONCEPCIÓ A 
L’ALÇADA DEL CARRER DEL GAS, EL DIA 9 DE JUNY DE 2018 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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4. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 31/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER ARAGÓ, 15, EL DIA 4 
D’OCTUBRE DE 2017 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
   
PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI XXXXXX contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
5. Secretaria General.  
Número: 000005/2019-CONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 
LLICÈNCIES DE MICROSOFT MITJANÇANT SUBSCRIPCIÓ ONLINE 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
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ACORD:  
   
“PRIMER. PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte de subministrament  de 
llicències de Microsoft mitjançant subscripció Online, per un període d’1 any més, amb   
ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L, NIF B59104612, per un import anual de 
22.552,08€, més  4.735,94€ corresponen al 21% d’IVA, que fan un total de 27.288,02€ 
(VINT-I-SET MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS D’EURO) 
i pels preus unitaris següents: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 21.9204.21601 Manteniment equips informàtics, 
en un 70% i 21.9204.20601 Renting pla de renovació d’ordinadors, en un 30% del 
pressupost vigent i, a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis 
econòmics que afectin a la durada del contracte. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 

 

TERCER. Notificar aquest acord a ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS S.L, i publicar al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART. Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunta com a Annex. 
 
CINQUÈ. Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
SISÈ. 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 

Descripció Unitats Preu unitari anual 
màxim  en euros 
sense IVA 

Exchange Online Kiosk 200         16,45 

Exchange Online (pla1) 430 32,89 

Office 365 Enterprise E1 80 65,79 

Ofiice 365 Empresa Premium 5 102,70 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154574431652147 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

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

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

 

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. 
 
 
ANNEX  (MINUTA CONTRACTE) 
 
ADDENDA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES 
MICROSOFT MITJANÇANT SUSCRIPCIÓ ONLINE 
 
Exp. 005/2019-CONT 
 
 
REUNITS 
 
D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió ordinària de data __ de __________ de 2020  i en ús de les facultats 
atorgades en l’esmentat acord, l’Alcaldessa-Presidenta OLGA ARNAU SANABRA, 
assistida en aquest acte pel Secretari General de la Corporació, ISIDRE MARTÍ SARDÀ. 
 
D’altra part, l’empresa  ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS S.L.  (en endavant la 
contractista) amb NIF B-59104612 i domicili al carrer Equador, 39-45, CP 08029 de 
Barcelona  i en el seu nom i representació, la Sra. I. P. H.,  major d’edat. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present contracte 
de subministraments que es portarà a efecte de conformitat amb els documents 
acceptats per la contractista. 
 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

 

I. En  data 30 d’abril de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar l’adjudicació del 

contracte del subministrament de llicències de Microsoft mitjançant subscripció 

Online per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un període d’1 any, prorrogable 

per 2 anys més per períodes anuals, per un import anual de 22.552,08€, més  

4.735,94€ corresponen al 21% d’IVA, que fan un total de 27.288,02€ (VINT-I-SET 

MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS D’EURO) i pels 

preus unitaris següents: 
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II. En data 3 de maig de 2019 es va signar el contracte, per un període d’1 any. 

 

III. En data 28 de gener de 2020, la Cap de Servei de Tecnologies de la Informació i 

Comunicació, Sra. C. S. E., ha emès un informe on es considera la necessitat que el 

servei es continuï duent a terme per no comptar l’Ajuntament amb mitjans propis 

corresponents i que segueix existint la necessitat de comptar amb el 

subministrament de llicències de Microsoft mitjançant subscripció Online per 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Informa de la satisfacció del servei envers 

l’execució del contracte durant el primer any, i es proposa la pròrroga del mateix de a 

partir del 3 de maig de 2020 al 2  de maig de 2021. 

IV. Per acord de la Junta de Govern Local de data ________ de ___________ de 

2020  s’ha de prorrogar el contracte  del 3  de maig de 2020 i fins el 2 de maig  de 

2021. 

 

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

CLÀUSULES 

 

Primera.- Les parts prorroguen per mutu acord el contracte de subministrament de 
llicències Microsoft mitjançant subscripció Online de  l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
amb ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS S.L., pel període d’un any més, del 3 de maig de 
2020 al 2 de maig de 2021, amb un import anual de 22.552,08€, més  4.735,94€ 
corresponen al 21% d’IVA, que fan un total de 27.288,02€ (VINT-I-SET MIL DOS-
CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS D’EURO) i pels preus unitaris 
següents: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Segona. Es mantenen inalterades, i per tant segueixen essent d’aplicació, la resta de 
clàusules i obligacions subscrites al contracte inicial entre les parts, que no es vegin 

Descripció Unitats Preu unitari anual 
màxim  en euros 
sense IVA 

Exchange Online Kiosk 200         16,45 

Exchange Online (pla1) 430 32,89 

Office 365 Enterprise E1 80 65,79 

Ofiice 365 Empresa Premium 5 102,70 

Descripció Unitats Preu unitari anual 
màxim  en euros 
sense IVA 

Exchange Online Kiosk 200         16,45 

Exchange Online (pla1) 430 32,89 

Office 365 Enterprise E1 80 65,79 

Ofiice 365 Empresa Premium 5 102,70 
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expressament modificades per la present novació. 
 
En prova de conformitat amb el contingut del present contracte, ambdues parts el signen 
digitalment  a un sol efecte i sense unitat d’acte. 
 
El Secretari General    L’Alcaldessa 
Isidre Martí Sardà    Olga Arnau Sanabra 

 

 

Per part d’ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS S.L.     

I. P. H.”. 
 
 
   
6. Secretaria General.  
Número: 000020/2019-CONT. 
 
MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER  A L’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DELS 
SERVEIS D’ATENCIÓ DIÜRNA (XARXA DE CENTRES OBERTS) DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
ACORD  
 
“PRIMER.- MODIFICAR el contracte dels serveis per l’organització i gestió del servei 

d’atenció diürna (Xarxa de Centres Oberts) amb l’empresa ACTUA SCCL, NIF , en el sentit 

d’incrementar en 5 hores setmanals la dedicació de l’equip tècnic de coordinadors i 

professionals respecte a allò previst en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, 

passant a ser respectivament de 30 i 25 hores setmanals, i amb efectes de 1 de març de 

2020. 

Aquesta modificació del contracte suposa un augment de preu del 13,69% del preu inicial 

del contracte i es fixa en 689.192,32 € (SIS-CENTS NORANTA-VUIT MIL CENT 

NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS), exempts d’IVA. 

 

SEGON.- Disposar de la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 09.3278.2269901 

del pressupost vigent, i a les futures que s’habilitin per exercicis següents, distribuïda de la 

següent manera: 

 

   2020   2021 

Preu adjudicat   307.061,59  195.492,83 

IVA   Exempt  Exempt  

Ampliació   47.288,89  36.780,24 

IVA   Exempt  Exempt  

TOTAL   354.350,48  232.183,07 

 

TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa ACTUA SCCL, NIF F61826053. La 
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formalització de la modificació del contracte es produirà d’acord amb allò establert en 

l’article 153 de la LCSP. 

 

QUART.- Publicar el present acord amb allò previst en l’article 63 i 207 de la LCSP. 

 

CINQUÈ.- Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament 

executiu, podeu interposar els següents recursos: 

 

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

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

seu defecte, des de la seva data de publicació. 

 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 

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

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

 

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

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

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

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

comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 

recurs. 

 

 
ANNEX 1 (MINUTA CONTRACTE) 
 
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER L’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 
DEL SERVEI D’ATENCIÓ DIÜRNA (XARXA DE CENTRES OBERTS) DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ 
 
Exp. 020/2019-CONT 
 
 
REUNITS 
 
D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió ordinària de data __ de __________ de 2020 i en ús de les facultats 
atorgades en l’esmentat acord, l’Alcaldessa-Presidenta OLGA ARNAU SANABRA, 
assistida en aquest acte pel Secretari General de la Corporació, ISIDRE MARTÍ SARDÀ. 
 
D’altra part, l’empresa ACTUA SCCL (en endavant el contractista) amb NIF F61826053 i 
domicili al carrer Sant Ramón de Penyafort, 8, 08720 de Vilafranca del Penedès i en el 
seu nom i representació la Sra. L. B. S., amb NIF XXXXXX. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present contracte 
de subministraments que es portarà a efecte de conformitat amb els documents 
acceptats per la contractista. 
 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154574431652147 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

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

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

 

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

 

Primer.- En data 30 de juliol de 2019, la Junta de Govern Local va acordar adjudicar el 

contracte dels serveis per a l’organització i gestió dels serveis d’atenció diürna (Xarxa de 

Centres Oberts) de Vilanova i la Geltrú, a ACTUA SCCL, per un període  de dos cursos des 

de l’1 de setembre de 2019 i fins el 31 de juliol del 2021, prorrogable anualment fins a 2 

cursos més, per un import pels 2 cursos de 614.123,16 €, (SIS-CENTS CATORZE MIL 

CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS D’EURO), exempts d’IVA. 

 

Segon.- En data 14 de gener de 2020, la Cap del Servei d’Infància i Joventut, Sra. Elvira 

Targa Chicano, va emetre un informe en el qual es proposa la modificació del contracte per 

la necessitat d’ampliar les prestacions, i quantificant aquesta modificació en un augment de 

la despesa respecte el preu inicial del 13,69%, restant així el preu anual del contracte en 

698.192,32€ (SIS-CENTS NORANTA-VUIT MIL CENT NORANTA-DOS EUROS AMB 

TRENTA-DOS CÈNTIMS), exempts d’IVA i essent d’aplicació a partir del primer de març de 

2020. 

 

Tercer.- En data 15 de gener de 2020, es traslladà l’informe esmentat en el punt anterior a 

ACTUA SCCL, l’empresa contractista, i s’obrí un tràmit d’audiència de tres dies hàbils per a 

les seves consideracions, d’acord amb allò establert en la clàusula 2.4 del PCAP. 

 

Quart.- En data 15 de gener de 2020, l’empresa ACTUA, SCCL, mitjançant escrit consignat 

al Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament amb el número 20200002049 accepta 

la proposta de comunicació i comunica aquesta decisió al Servei de Contractació i 

Patrimoni de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 

Cinquè.- En data 29 de gener de 2020, el Director de Serveis Jurídics en l’àmbit de 

Contractació i Recursos Humans, senyor Francesc Torres Ferrando, emeté un informe on 

s’informa favorablement de la modificació del contracte per donar-se els supòsits 

objectius que fan variar les prestacions del contracte, tal i com ha quedat justificat en el 

informe tècnic, la qual cosa suposa un augment de preu del 13,69% del preu inicial del 

contracte i es fixa en 689.192,32€. 

 

Sisè.- D’acord amb les competències  que la Disposició addicional segona atorga a 

l’alcaldessa en matèria de contractació, si bé aquesta competència ha estat delegada en la 

Junta de Govern Local mitjançant decret de data 25 de juny de 2019, la Junta de Govern 

Local, en sessió ordinària de data __ de __________ de 2020, va acordar modificar el 

contracte dels serveis per a l’organització i gestió dels serveis d’atenció diürna (Xarxa de 

Centre Oberts) de Vilanova i la Geltrú, a l’empresa ACTUA, SCCL. 

 

Amb aquests antecedents les parts contractants procedeixen a atorgar el present 

contracte de serveis  en base a les següents: 
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CLÀUSULES 

 

Primera.- Es modifica el contracte dels serveis per l’organització i gestió del servei 

d’atenció diürna (Xarxa de Centres Oberts) amb l’empresa ACTUA SCCL, NIF , en el sentit 

d’incrementar en 5 hores setmanals la dedicació de l’equip tècnic de coordinadors i 

professionals respecte a allò previst en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, 

passant a ser respectivament de 30 i 25 hores setmanals, i amb efectes ds de primer de 

març de 2020. 

 

Segona.- El contractista s’obliga a efectuar el servei per un total de 698.192,32€ (SIS-

CENTS NORANTA-VUIT MIL CENT NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS 

CÈNTIMS), exempts d’IVA, quantitat que inclou totes les despeses necessàries i 

impostos.  

 

Tercera.- D’acord amb les clàusules anteriors, l’import mensual a partir del primer de 

març de 2020 serà de 33.169,01€ (exempts d’IVA), que es distribuiran en allò que resta 

de contracte de la següent manera: 

 

2020 2021 

298.521,09€ (exempts d’IVA) 232.183,08€ (exempts d’IVA) 

 

Quarta.- El contractista s’obliga a efectuar servei d’acord amb allò establert en aquesta 

modificació, el Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions 

tècniques i el contingut del document d’adjudicació que integra l’expedient, i resta 

obligat, també, a efectuar el servei d’acord amb la seva oferta de licitació i assumint les 

millores tècniques incloses a la mateixa. 

 

Cinquena.- El contractista respondrà davant terceres persones i del propi Ajuntament, 

de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del lliurament o realització de l’objecte 

del contracte, exonerant a la part contractant de qualsevol responsabilitat. A tal efecte, 

es compromet a subscriure i mantenir vigent qualsevol assegurança que sigui 

necessària per a dur a terme la seva activitat derivada del present contracte, amb 

cobertura suficient per a respondre de qualsevol eventualitat. 

 

Sisena.- El contractista resta obligat a satisfer tots els impostos, contribucions i taxes 

que gravin directa o indirectament el contracte i la seva execució, així com a acomplir 

totes les obligacions laborals i de seguretat social que puguin ser-li exigibles.  

 

El Secretari General                             L’Alcaldessa 

Isidre Martí Sardà             Olga Arnau Sanabra 

 

De part d’ACTUA, SCCL 

L. B. S.”.  
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7. Secretaria General.  
Número: 000023/2019-CONT. 
 
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC DEL BAR I 
SISTEMA DE VENDING DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS AMB ADREÇA A LA 
PL. DE LES CASERNES, S/N DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD  
 
 
“PRIMER. Adjudicar al CLUB PATI VILANOVA, amb NIF G58242421 la concessió de 
domini públic del bar i sistema de vending del Pavelló municipal d’Esports amb adreça a la 
Pl. de les Casernes, s/n , per un període de 2 anys, prorrogable anualment fins a 2 anys 
més, amb un cànon anual  de 1.600€ (MIL SIS CENTS EUROS) no s’aplica l’IVA. 
 
SEGON. Notificar l’adjudicació i requerir al CLUB PATI VILANOVA, perquè formalitzi la 
concessió de domini públic. 

 

TERCER. Publicar l’adjudicació i la formalització de la concessió al Perfil del Contractant. 

 

QUART. Aprovar la minuta de la  corresponent concessió  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.  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. 
 

ANNEX  (MINUTA) 

 

CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC DEL BAR I DEL VENDING DEL PAVELLÓ MUNICIPAL 

D’ESPORTS AMB ADREÇA A LA PL. DE LES CASERNES, S/N 

 

Exp. 000023/2019-CONT 

 

 

REUNITS 

 

D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord de la Junta de Govern Local en 

sessió ordinària de data __ de __________ de 2020 i en ús de les facultats atorgades en 

l’esmentat acord, l’Alcaldessa-Presidenta OLGA ARNAU SANABRA, assistida en aquest acte pel 

Secretari de la Corporació, ISIDRE MARTÍ SARDÀ. 

 

D’altra part, el CLUB PATI VILANOVA, (en endavant l’interessat), amb NIF G58242421 i domicili a 

la Pl. de les Casernes, s/n, 08800 de Vilanova i la Geltrú, i en el seu nom i representació, com a 

President, el Sr._______________, major d’edat amb NIF núm. ________. 

 

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració de la present concessió de 

domini públic que es portarà a efecte de conformitat amb els documents acceptats per 

l’interessat. 

 

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

 
I. La Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 2019 va aprovar el plec de 

prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que regeixen l’esmentada 

concessió  amb un cànon mínim anual de 1.600 €, per un període de 2 anys, prorrogables 

anualment 2 anys més. 

 

II.    D’acord amb les competències  que la Disposició addicional segona atorga a l’alcaldessa 

en matèria de contractació, si bé aquesta competència ha estat delegada en la Junta de 

Govern Local mitjançant decret 25 de juny de 2019, la Junta de Govern Local, en sessió 

ordinària de data __ de __________ de 2020, va acordar adjudicar la concessió de domini 

públic del bar i del vending del Pavelló municipal d’Esports amb adreça a la Pl. de les 

Casernes, s/n. 

 

Amb aquests antecedents les parts contractants procedeixen a atorgar la present concessió de 
domini públic  en base a les següents: 

 

 

CLÀUSULES 

 

Primera.-  El CLUB PATI VILANOVA, (en endavant l’interessat), es compromet a efectuar el 
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servei corresponent a la concessió de domini públic del bar i del vending del Pavelló municipal 

d’Esports amb adreça a la Pl. de les Casernes, s/n, amb subjecció a les clàusules de la present 

concessió, al contingut del document d’adjudicació, i a les prescripcions de la resta de 

documentació tècnica i administrativa que integra l’expedient administratiu (Plec de Prescripcions 

Tècniques i Plec de Clàusules Administratives Particulars). 

 

Segona.- L’interessat s’obliga a abonar un cànon de 1.600,- € (MIL SIS-CENTS EUROS). Per 

l’abonament d’aquest cànon es farà un ingrés o transferència al número de compte ES77 0081 

0050 1200 0126 7530.  El cànon s’abonarà per anticipat. 

 

Aquesta quantitat serà actualitzada, en el seu cas, d’acord amb el contingut  del document 

d’adjudicació i a les prescripcions de la resta de documentació tècnica i administrativa que integra 

l’expedient. 

 

Tercera.- La durada màxima de la present concessió serà de DOS anys a partir de la data de 

formalització de l’autorització, prorrogables dos anys més per períodes anuals. 

 

Quarta.- L’interessat  s’obliga a gestionar la concessió de domini públic  d’acord amb allò 

establert al Plec de clàusules administratives particulars, al Plec de prescripcions tècniques i al 

contingut del document d’adjudicació que integra l’expedient, i resta obligada, també, a prestar  el 

servei d’acord amb la memòria tècnica presentada a la seva oferta de licitació i assumint les 

millores  incloses a la mateixa. 

 
Cinquena.- Segons especifica la clàusula 6.1.28) del Plec de clàusules administratives 
particulars  el Club Pati Vilanova respondrà davant terceres persones i del propi Ajuntament, de 
qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del lliurament o realització de l’objecte del 
contracte, exonerant a la part contractant de qualsevol responsabilitat. A tal efecte, justifica que 
ha subscrit amb una entitat asseguradora una pòlissa contra incendis, robatoris, danys i 
desperfectes a les instal·lacions, per una quantia mínima de 30.515€, que cobreixi el valor de les 
instal·lacions o continent, amb clàusula específica que, en cas de sinistre, l’Ajuntament en serà 
beneficiari, així com una assegurança de responsabilitat civil segons estableix la legislació vigent, 
que haurà de donar cobertura als danys personals i materials a tercers i a l’Ajuntament, a 
conseqüència de l’activitat, per una quantia mínima de 150.000€. Aquesta pòlissa serà 
presentada prèviament a la formalització de la concessió. 

 

Sisena.- L’interessat resta obligat a satisfer tots els impostos, contribucions i taxes que gravin 

directa o indirectament el contracte i la seva execució, així com a acomplir totes les obligacions 

laborals i de seguretat social que puguin ser-li exigibles.  

 

En prova de conformitat amb el contingut del present contracte, ambdues parts el signen 

digitalment  a un sol efecte i sense unitat d’acte. 

 

El Secretari General                                        L’Alcaldessa 

Isidre Martí Sardà                                      Olga Arnau Sanabra 

De part del CLUB PATI VILANOVA 

Sr.”. 
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8. Secretaria General.  
Número: 000036/2019-CONT. 
 
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL LOT 1 DEL CONTRACTE  DE SERVEIS D’AUXILIAR 
DE RECEPCIÓ I D'ATENCIÓ DE LA CENTRALETA TELEFÒNICA DE LA CASA 
CONSISTORIAL I DE LA CASA OLIVELLA, I DEL SERVEI DE CONSERGE-
RECEPCIONISTA D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ.  
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 
ACORD:  
 
   
“PRIMER. Adjudicar a EULEN, S.A., amb NIF A28517308, el LOT 1 del contracte de 
serveis d’auxiliar de recepció i d'atenció de la centraleta telefònica de la Casa 
Consistorial, de la Casa Olivella i de Can Pahissa de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
per un període d’un any, amb un pressupost anual de licitació de 83.708,94 €, més 
17.578,87 € d’IVA al 21%, que fan un total de 101.287,81 € (CENT UN MIL DOS-CENTS 
VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN EUROS). És preveu que comenci el 
contracte l’1 de febrer de 2020. 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a les partides  del pressupost vigent següents: 
 

- 02.9200.2279907 (Recepció portes Ajuntament): 98.514,49 € 
- 42.1722.2279900 (Acció Medi Ambient):                2.773,32 € 

 
La quantitat prevista pel 2020, en previsió que es produeixi l’inici del contracte l’1 de 
febrer de 2020 serà: 
 

- 02.9200.2279907 (Recepció portes Ajuntament): 90.304,94 € 
- 42.1722.2279900 (Acció Medi Ambient):                2.542,21 € 

Total ......              92.847,15 € 
 
 

La quantitat prevista pel 2021 serà: 
 

- 02.9200.2279907 (Recepció portes Ajuntament):   8.209,55 € 
- 42.1722.2279900 (Acció Medi Ambient):                   231,11 € 

Total ......                8.440,66 € 
 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat  i 
suficient. 
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TERCER. Notificar l’adjudicació a EULEN, S.A. i publicar-la al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART. Nomenar responsable del contracte pel lot 1, tal i com es preveu a la clàusula 
2.18) del Plec de Clàusules administratives particulars, al Cap de Servei de Compres i 
Serveis Generals o càrrec equivalent del servei promotor de l’expedient. 
 
CINQUÈ. Aprovar la minuta del contracte que s’adjunta com a annex 
 

SISÈ.  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. 
 
ANNEX 
 
CONTRACTE DEL LOT 1 DEL SERVEI D’AUXILIAR DE RECEPCIÓ I D'ATENCIÓ DE 
LA CENTRALETA TELEFÒNICA DE LA CASA CONSISTORIAL, DE LA CASA 
OLIVELLA I CAN PAHISSA DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Exp. 036/2019-CONT 
 
 
REUNITS 
 
D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió ordinària de data _____ de gener de 2020, l’Alcaldessa-Presidenta 
OLGA SANABRA ARNAU, assistida en aquest acte pel Secretari de la Corporació 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ. 

 
D’altra part, l’empresa EULEN, S.A., (en endavant el contractista) amb NIF 
A28517308 i domicili a l’Av. del Lehendakari Aguirre, núm. 29, Bilbao (Biscaia), i 
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en el seu nom i representació, com a apoderada, la Sra. M. D.V. G., major d’edat 
amb NIF núm. XXXXXX. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present 
contracte de serveis que es portarà a efecte de conformitat amb els documents 
acceptats pel contractista. 
 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 

I.   La Junta de Govern Local en data 29 d’octubre de 2019 va aprovar el plec de 

prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que regeixen 

l’esmentada contractació, per procediment obert, pel període  de  1 any, el 

pressupost base de licitació anual del LOT 1 es fixa en 103.154,87€ més  

21.662,52€ d’IVA al 21% que fan un total de 124.817,39€ (CENT VINT-I-QUATRE 

MIL VUIT-CENTS DISSET  EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS D’EURO).  

II.   D’acord amb les competències  que la Disposició addicional segona atorga a 

l’alcaldessa en matèria de contractació, si bé aquesta competència ha estat 

delegada en la Junta de Govern Local mitjançant decret de data 25 de juny de 

2019, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data __ de __________ de 

2020, va acordar adjudicar el LOT 1 del contracte de serveis d’auxiliar de 

recepció i d'atenció de la centraleta telefònica de la Casa Consistorial, de la 

Casa Olivella i de Can Pahissa de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per 

termini d’un any, a l’empresa  EULEN, S.A. 

 

Amb aquests antecedents les parts contractants procedeixen a atorgar el present 

contracte de serveis  en base a les següents: 

CLÀUSULES 

Primera.- EULEN, S.A. (en endavant, també, el contractista), es compromet a efectuar 

el servei corresponent al LOT 1 del contracte de serveis d’auxiliar de recepció i 

d'atenció de la centraleta telefònica de la Casa Consistorial, de la Casa Olivella i de 

Can Pahissa de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb subjecció a les clàusules del 

present contracte, al contingut del document d’adjudicació, i a les prescripcions de la 

resta de documentació tècnica i administrativa que integra l’expedient administratiu (Plec 

de Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules Administratives Particulars). 

Segona.- El contractista s’obliga a efectuar el servei  per un import anual de 101.287,81 

€ (CENT UN MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN 

EUROS), quantitat que inclou totes les despeses necessàries i impostos.  

Tercera.- La durada màxima del present contracte serà d’un any. 

Quarta.- El contractista s’obliga a efectuar servei d’acord amb allò establert al Plec de 
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clàusules administratives particulars, al Plec de prescripcions tècniques i al contingut del 

document d’adjudicació que integra l’expedient, i resta obligat, també, a efectuar el 

servei d’acord amb la seva oferta de licitació i assumint les millores tècniques incloses a 

la mateixa. 

Cinquena.- El contractista respondrà davant terceres persones i del propi Ajuntament, 

de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del lliurament o realització de l’objecte 

del contracte, exonerant a la part contractant de qualsevol responsabilitat. A tal efecte, 

es compromet a subscriure i mantenir vigent qualsevol assegurança que sigui 

necessària per a dur a terme la seva activitat derivada del present contracte, amb 

cobertura suficient per a respondre de qualsevol eventualitat. 

Sisena.- El contractista resta obligat a satisfer tots els impostos, contribucions i taxes 

que gravin directa o indirectament el contracte i la seva execució, així com a acomplir 

totes les obligacions laborals i de seguretat social que puguin ser-li exigibles.  

 

El Secretari General                            L’Alcaldessa 

Isidre Martí Sardà                                      Olga Arnau Sanabra 

De part d’EULEN, S.A. 

M. D.V.G.”. 

  
   
9. Secretaria General.  
Número: 000036/2019-CONT. 
 
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL LOT 2 DEL CONTRACTE  DE SERVEIS D’AUXILIAR 
DE RECEPCIÓ I D'ATENCIÓ DE LA CENTRALETA TELEFÒNICA DE LA CASA 
CONSISTORIAL I DE LA CASA OLIVELLA, I DEL SERVEI DE CONSERGE-
RECEPCIONISTA D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 
“PRIMER. Excloure del procediment de licitació a l’empresa WAKEFUL, SL, amb NIF 
B66322421, pels motius detallats en l’antecent VIII de la present resolució. 
 
SEGON. Adjudicar a BARNA PORTERS, SL, amb NIF B61443628, el LOT 2 del 
contracte de serveis d’auxiliar de recepció i d'atenció de la centraleta telefònica de la 
Casa Consistorial, de la Casa Olivella i de Can Pahissa, i del  servei de conserge-
recepcionista d’instal·lacions esportives de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un 
període d’un any, per un import anual  de 68.040 €, més 14.288,40 € d’IVA al 21%, que 
fan un total de 82.328,40 € (VUITANTA-DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT MIL 
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EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS D’EURO). És preveu que comenci el contracte l’1 
de febrer de 2020. 
 

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

amb càrrec a la partida pressupostaria 33.3420.2279900 del pressupost vigent i a les 

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

durada del contracte. L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència 

de crèdit en cada exercici pressupostari.  

 

La quantitat prevista pel 2020, en previsió que es produeixi l’inici del contracte l’1 de 
febrer de 2020 serà de 75.467,70 €. 

 
La quantitat prevista pel 2021 serà de 6.860,70 €. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat  i 
suficient. 
 
QUART. Notificar l’adjudicació a BARNA PORTERS, SL i WAKEFUL, SL  i publicar-la al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ. Nomenar responsable del contracte pel lot 2, tal i com es preveu a la clàusula 
2.18) del Plec de Clàusules administratives particulars, al Cap de Servei d’Esports. 
 
SISÈ. Aprovar la minuta del contracte que s’adjunta com a annex 
 
SETÈ.  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. 
 
 
ANNEX 
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CONTRACTE DEL LOT 2  DEL SERVEI DE CONSERGE-RECEPCIONISTA 
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Exp. 036/2019-CONT 
 
 
REUNITS 
 
D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió ordinària de data _____ de gener de 2020, l’Alcaldessa-Presidenta 
OLGA SANABRA ARNAU, assistida en aquest acte pel Secretari de la Corporació 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ. 

 
D’altra part, l’empresa BARNA PORTERS, SL., (en endavant el contractista) amb NIF 
B61443628 i domicili a carrer Arizala núm. 45,  de Barcelona, i en el seu nom i 
representació, com a apoderat, el Sr. R. J. V. B., major d’edat amb NIF núm. XXXXXX. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present contracte 
de serveis que es portarà a efecte de conformitat amb els documents acceptats pel 
contractista. 

 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 
 

I.    La Junta de Govern Local en data 29 d’octubre de 2019 va aprovar el plec de 

prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que regeixen 

l’esmentada contractació, per procediment obert, pel període  de  1 any, el 

pressupost base de licitació anual del LOT 2 es fixa en 68.833,80€ més  

14.455,10€ d’IVA que correspon al 21% que fan un total de 83.288,90€ 

(VUITANTA-TRES MIL DOS CENTS VUITANTA-VUIT  EUROS AMB NORANTA 

CÈNTIMS D’EURO).  

II.   D’acord amb les competències  que la Disposició addicional segona atorga a 

l’alcaldessa en matèria de contractació, si bé aquesta competència ha estat 

delegada en la Junta de Govern Local mitjançant decret de data 25 de juny de 

2019, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data __ de __________ de 

2020, va acordar adjudicar el LOT 2 del contracte de serveis d’auxiliar de 

recepció i d'atenció de la centraleta telefònica de la Casa Consistorial, de la 

Casa Olivella i de Can Pahissa, i del servei de conserge-recepcionista 

d’instal·lacions esportives de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per termini 

d’un any, a l’empresa  BARNA PORTERS, SL. 

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

 
CLÀUSULES 
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Primera.- BARNA PORTERS, SL (en endavant, també, el contractista), es compromet a 
efectuar el servei corresponent al LOT 2 del contracte de serveis d’auxiliar de recepció i 
d'atenció de la centraleta telefònica de la Casa Consistorial, de la Casa Olivella i de 
Can Pahissa, i del servei de conserge-recepcionista d’instal·lacions esportives  de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb subjecció a les clàusules del present 
contracte, al contingut del document d’adjudicació, i a les prescripcions de la resta de 
documentació tècnica i administrativa que integra l’expedient administratiu (Plec de 
Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules Administratives Particulars). 
 
Segona.- El contractista s’obliga a efectuar el servei  per un import anual de 82.328,40 € 
(VUITANTA-DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT MIL EUROS AMB QUARANTA 
CÈNTIMS D’EURO), quantitat que inclou totes les despeses necessàries i impostos.  
 
Tercera.- La durada màxima del present contracte serà d’un any. 
 
Quarta.- El contractista s’obliga a efectuar servei d’acord amb allò establert al Plec de 
clàusules administratives particulars, al Plec de prescripcions tècniques i al contingut del 
document d’adjudicació que integra l’expedient, i resta obligat, també, a efectuar el 
servei d’acord amb la seva oferta de licitació i assumint les millores tècniques incloses a 
la mateixa. 
 
Cinquena.- El contractista respondrà davant terceres persones i del propi Ajuntament, 
de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del lliurament o realització de l’objecte 
del contracte, exonerant a la part contractant de qualsevol responsabilitat. A tal efecte, 
es compromet a subscriure i mantenir vigent qualsevol assegurança que sigui 
necessària per a dur a terme la seva activitat derivada del present contracte, amb 
cobertura suficient per a respondre de qualsevol eventualitat. 
 
 
Sisena.- El contractista resta obligat a satisfer tots els impostos, contribucions i taxes 
que gravin directa o indirectament el contracte i la seva execució, així com a acomplir 
totes les obligacions laborals i de seguretat social que puguin ser-li exigibles.  
 
El Secretari General                            L’Alcaldessa 
Isidre Martí Sardà                                      Olga Arnau Sanabra 

 
De part de BARNA PORTERS, SL. 
R. J. V. B.”. 
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10. Secretaria General.  
Número: 000047/2019-CONT. 
 
ACORDAR DESERTA LA LICITACIÓ  PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
CÀRREGA I DESCÀRREGA DELS EQUIPAMENTS ESCÈNICS MUNICIPALS, TEATRE 
PRINCIPAL I AUDITORI EDUARD TOLDRÀ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD: 
   
“PRIMER. DECLARAR DESERTA la licitació  per a la contractació del servei de càrrega 
i descàrrega dels equipaments escènics municipals, Teatre Principal i Auditori Eduard 
Toldrà de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant. 

 

TERCER. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 

executiu, podeu interposar els següents recursos: 

 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent..”. 
 
   
11. Secretaria General.  
Número: 12/2020/eCONT. 
 
ACORD PER CONCERTAR EL SUBMINISTRAMENT VUITANTA-TRES EQUIPS 
INFORMÀTICS MITJANÇANT XONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC DE L’ACM 
PEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT INFORMÀTIC I ELS SERVEIS DE 
MANTENIMENT ASSOCIATS, EN LES MODALITATS DE COMPRA I ARRENDAMENT, 
AMB O SENSE OPCIÓ DE COMPRA, AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS 
DE CATALUNYA (LOTS 1 I 9) 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD  
 
   
“PRIMER. Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’Acord marc pel 
subministrament d’equipament informàtic i els serveis de manteniment associats en les 
modalitats de compra i arrendament, amb o sense opció de compra amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (exp. 2014.05) promogut per l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques.  
 
SEGON. Contractar l’empresa RICOH ESPAÑA, S.L, amb NIF B82080177, per a 
l’adquisició –en la modalitat de compra- del següent:  
  

 Vuitanta-tres (83) equips ofimàtics (ordinador+monitor+llicència), per un 
preu individual de 956,67€, IVA exclòs, desglossats tal com segueix: 

 
o Ordinador Optiplex 3070: 445,28 € 
o Monitor 23” Monitor 58.4cm(23"): 142,29 € 
o Llicència de Microsoft Office Standard Open Govern: 369,00 € 

 

 Body Shopping: 1 Tècnic Suport 8h / dia - Nivell 1 (mensual): 2.709,22€, 
IVA exclòs. 

 
L’import total és de 82.104,53 euros, més 17.241,95 euros corresponents al 21% d’IVA, 
que fan un total de 99.346,48 euros (NORANTA-NOU MIL TRES-CENTS QUARANTA-
SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO). 
 
TERCER. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 50.9200.63203 del pressupost 2020. L’autorització o realització del 
contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència de crèdit.  
 
QUART. Requerir el dipòsit per part de RICOH ESPAÑA, S.L, amb NIF B82080177, i 
d’acord amb les clàusules 23, 40 i 59 del Plec de Clàusules Administratives Particulars 
que regeixen el contracte, de 4.967,32€, corresponents al 5% del preu de licitació en 
concepte de garantia definitiva. 
 
CINQUÈ. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02). 
 
SISÈ. El subministrament es farà en un màxim de trenta (30) dies hàbils, un cop rebuda 
la comunicació formal de l’acceptació de l’adjudicació d’aquest contracte, segons 
estableix la clàusula 42 del Plec de clàusules administratives particulars de l’esmentat 
acord marc. 
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SETÈ. El responsable del contracte serà la Cap del Servei de TIC, Sra. Carina Sörensen 
Esqué. 
 
VUITÈ. Establir que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 
d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
NOVÈ. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en l’Acord 
marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL (preferentment 
per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o per correu al carrer 
València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat 
que siguin preceptius.  
 
DESÈ. Publicar al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
ONZÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”..  
 
   
12. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000170/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000170/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, PERQUÈ PRESENTÉS UN 
CERTIFICAT VETERINARI OFICIAL REFERENT A LA SALUT DEL SEU GOS. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del XXXXX la sanció de set-cents cinquanta-un 
euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança Municipal sobre la tinença 
d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. . IMPOSAR a la persona titular del XXXXX la sanció de tres cents euros (300 
€) per infracció de l’article 50 de l’Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals, 
segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de mil 
cinquanta-un euros (1.051 €). 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del XXXXX, perquè faci efectiu el pagament de 
la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les 
condicions i terminis per complir el requeriment.  
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURSOS 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva 
resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a 
partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
. 
 
 
   
 
 
 
 
13. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
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Número: 000297/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000297/2019-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 08/057/2019. 
 
 La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de quatre 
cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre  
d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXX, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva 
resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a 
partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
 
   
 
 
14. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000328/2019-UES. 
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APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000328/2019-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 28/07/2019. 
 
 La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 
ACORD: 
   
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de quatre-cents 
cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 65.c) 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 XXXXXX 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, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURSOS 
“ Contra aquest acte, que exhaureix la via adminstrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:  
 
Amb carácter 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 recepció de la notificació de la seva resolución, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini será de sis mesos, comptats a partir del dia següent al que es produís la 
desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
  
 
 
 
 
   
15. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
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Número: 000330/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000330/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 18/07/2019. 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 
   
PRIMER. IMPOSAR a l’activitat titular del NIF A0800858 la sanció de multa de tres cents 
euros (300 €) per infracció de l’article 23.3.h) de l’Ordenança de Mesures per a fomentar 
el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR l’activitat titular del NIF A0800858, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment.  
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
 Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:  
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
 
   
16. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
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Número: 000342/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000342/2019-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 31/07/2019. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
. 
ACORD:  
 
   
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXX la sanció de multa de quatre 
cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre  
d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva 
resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a 
partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
. 
 
 
 
   
17. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
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Número: 000385/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000385/2019-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 29/08/2019. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 
PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI XXXXXX perquè no desvirtuen els fets ocorreguts que van derivar en la infracció 
objecte de l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de quatre 
cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre  
d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
CINQUÉ. PEU DE RECURSOS 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva 
resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a 
partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
 
   
18. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
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Número: 000390/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000390/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 10/06/2019. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
   
PRIMER. IMPOSAR a l’activitat comercial amb NIF B65003741 la sanció de multa de 
tres-cents euros per infracció de l’article 23.3.h) de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR l’activitat comercial amb NIF B65003741, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:  
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
 
   
19. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000398/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
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REFERÈNCIA 000398/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, PERQUÈ CENSÉS EL GOS 
DE LA SEVA PROPIETAT.  
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 
   
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular  del NIE XXXXXX la sanció de tres cents euros 
(300 €) per infracció de l’article 50 de l’Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals, 
segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del NIE XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.  
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva 
resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a 
partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
 
   
20. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000432/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
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REFERÈNCIA 000432/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 04/09/2019. 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD: 
   
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades  per la persona titular del 
NIE XXXXXX, en representació de l’establiment ubicat al C. Tetuán, 7-9, per haver 
quedat provada la no autoria dels fets, segons consta als informes tècnics. 
 
SEGON: NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
TERCER. PEU DE RECURSOS 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:  
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
   
21. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000435/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000435/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, SEGONS INFORME 
TÈCNIC DE DATA 05/02/2019. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
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ACORD:  
 
PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades la persona titular del 
DNI XXXXX per infracció de l’article 16 de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals, 
per no atendre el requeriment en què se li demanava que censés el seu gos, segons 
consta a l’expedient. 
 
SEGON: IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set-cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 l’arxiu del present expedient sancionador.   
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURSOS 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva 
resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a 
partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
  
   
 
 
 
22. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000447/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000447/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE EL 
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REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, PERQUÈ CENSÉS EL GOS 
DE LA SEVA PROPIETAT. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 
   
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del XXXXXX la sanció de set-cents cinquanta-
un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança Municipal sobre la tinença 
d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del XXXXXX, perquè faci efectiu el pagament de 
la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les 
condicions i terminis per complir el requeriment.  
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva 
resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a 
partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
 
 
 
 
   
23. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000464/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000464/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
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PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 02/08/2019. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
   
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del XXXXXX la sanció de multa de sis cents 
euros (600 €) per infracció de l’article 25.4 de l’Ordenança de Mesures per a fomentar el 
Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del XXXXXX, perquè faci efectiu el pagament de 
la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les 
condicions i terminis per complir el requeriment.  
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:  
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
 
 
   
24. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000472/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000472/2019-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 
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DATA 10/09/2019. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 
ACORD: 
   
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de tres-cents euros 
(300 €) per infracció de l’article 45 de l’ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme 
i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI XXXXXX 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, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURSOS 
“ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:  
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al que es produís la 
desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent..”. 
   
 
 
 
 
 
25. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000474/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000474/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 08/09/2019. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 
ACORD:  
 
   
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXXXX la sanció de multa de tres-
cents euros per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per a fomentar el 
Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del NIE XXXXX, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:  
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
) 
 
 
 
 
   
26. Intervenció.  
Número: 20/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ DE JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 
 ACORD:  
 
 
PRIMER: Aprovar la relació de factures número F/2020/4. 
Factures menors de 10.000€ 
 
 

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

Tercer Nom 

02 F/2020/865 12/02/2020 20008027 0,73 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/740 06/02/2020 15908 1,79 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/866 12/02/2020 20008028 2,71 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/863 12/02/2020 20008029 3,09 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/741 06/02/2020 15910 3,99 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/868 12/02/2020 20008030 4,36 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/867 12/02/2020 20008031 5,53 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/869 12/02/2020 20008032 5,88 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/864 12/02/2020 20008033 7,21 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/870 12/02/2020 20008035 8,25 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/873 12/02/2020 20008034 8,25 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/872 12/02/2020 20008036 9,98 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/871 12/02/2020 20008037 10,82 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

02 F/2020/731 06/02/2020 15902 23,74 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/796 06/02/2020 16037 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/798 06/02/2020 16035 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/787 06/02/2020 16046 34,13 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/804 06/02/2020 16029 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/755 06/02/2020 15919 52,02 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/719 06/02/2020 198279 113,74 B66071143 TECHNOLOGY 2050, S.L. 

02 F/2020/775 06/02/2020 16058 409,91 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/774 06/02/2020 16059 465,51 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 
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02 F/2020/764 06/02/2020 15931 577,97 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/760 06/02/2020 15932 717,74 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/890 13/02/2020 12549 900,64 B61269411 ARISTA SISTEMAS 
GRAFICOS SL 

02 Total    3.470,82   

05 F/2020/761 06/02/2020 15923 2,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

05 F/2020/762 06/02/2020 15925 24,47 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

05 F/2020/783 06/02/2020 16050 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

05 F/2020/670 04/02/2020 2020-724-
100191377 

41,52 A25009192 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U 
(RESSA) 

05 F/2020/781 06/02/2020 16052 92,01 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

05 F/2020/718 06/02/2020 198278 113,74 B66071143 TECHNOLOGY 2050, S.L. 

05 F/2020/836 10/02/2020 220200000373 
2001337 

519,21 A08187478 PAPEL AUTOMATIC, S.A. 

05 F/2020/859 12/02/2020 F20E-00048 754,98 A80015506 TRADESEGUR,  S.A. 

05 F/2020/716 05/02/2020 7 3465 1.143,78 B66971276 ALCO RENTAL SERVICES 
S.L.U. 

05 F/2020/666 04/02/2020 2020-724-
100191374 

2.555,54 A25009192 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U 
(RESSA) 

05 Total    5.273,49   

06 F/2020/752 06/02/2020 15934 22,94 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

06 F/2020/773 06/02/2020 16061 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

06 F/2020/814 07/02/2020 6-2020F-1975 108,72 A82009812 ORANGE ESPAGNE, 
S.A.U. 

06 F/2020/98 06/01/2020 086163937414 
0192 
00Z006N0000366 

382,57 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U. 

06 F/2020/165 09/01/2020 F220021 1.245,21 G08169807 FUNDACIO ESPECIAL 
PINNAE 

06 F/2020/617 03/02/2020 F220047 1.265,13 G08169807 FUNDACIO ESPECIAL 
PINNAE 

06 Total    3.076,22   

07 F/2020/780 06/02/2020 16053 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

07 F/2020/801 06/02/2020 16031 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

07 F/2020/730 06/02/2020 15901 30,24 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

07 F/2020/734 06/02/2020 15904 40,00 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 
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07 F/2020/763 06/02/2020 15926 51,43 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

07 F/2020/805 06/02/2020 16028 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

07 F/2020/594 02/02/2020 USRT2002000001 61,65 U88001284 TELEFONICA DE ESPAÑA 
SAU Y TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

07 F/2020/640 04/02/2020 20C1 004684 858,34 A25027145 SERVICIOS 
MICROINFORMATICA, S.A. 

07 Total    1.144,49   

08 F/2020/768 06/02/2020 15929 1,06 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

08 F/2020/777 06/02/2020 16056 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

08 F/2020/591 02/02/2020 USRT2002000009 81,38 U88001284 TELEFONICA DE ESPAÑA 
SAU Y TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

08 F/2020/556 29/01/2020 001/20 1.587,60 XXXXXX XXXXXX 

08 Total    1.695,63   

10 F/2020/680 05/02/2020 CI0915721615 3,63 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 

10 F/2020/737 06/02/2020 15906 9,91 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

10 F/2020/754 06/02/2020 15933 23,55 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

10 F/2020/802 06/02/2020 16033 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

10 F/2020/771 06/02/2020 16060 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

10 F/2020/586 02/02/2020 USRT2002000027 91,04 U88001284 TELEFONICA DE ESPAÑA 
SAU Y TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

10 F/2020/881 13/02/2020 2 1258 108,90 B65496259 VITTIC-  DIFFERENTTIC, 
MARKETING&BUSINNESS, 
S.L. 

10 F/2020/932 17/02/2020 2019 A/1648 187,55 B58352071 LITUSA LIMPIEZA DE 
TUBERIAS, S.L. 

10 F/2020/823 07/02/2020 FA2001-2861 302,50 B66781899 ERGATES TECNOLOGIA, 
S.L. 

10 F/2020/400 16/01/2020 01-20 400,00 XXXXXX XXXXXX 

10 F/2020/612 03/02/2020 22020/338 
2000975 

919,48 A08187478 PAPEL AUTOMATIC, S.A. 

10 F/2020/822 07/02/2020 2001V200225 1.742,40 B61443628 BARNA PORTERS, S.L. 

10 F/2020/557 29/01/2020 1 000001 3.182,30 XXXXXX XXXXXX 

10 Total    7.048,50   

20 F/2020/728 06/02/2020 15899 10,85 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

20 F/2020/732 06/02/2020 15954 21,10 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
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DE CATALUNYA, S.L. 

20 F/2020/943 17/02/2020 2020-01563 31,93 B17580804 GIROCOPI, SL 

20 F/2020/729 06/02/2020 15900 37,10 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

20 F/2020/770 06/02/2020 16063 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

20 F/2020/807 06/02/2020 16026 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

20 F/2020/808 06/02/2020 16025 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

20 Total    255,93   

21 F/2020/815 07/02/2020 601-KF20-8677 65,39 A82009812 ORANGE ESPAGNE, 
S.A.U. 

21 F/2020/700 05/02/2020 20/0118 858,01 B60696721 IMPALA NETWORK 
SOLUTIONS 

21 F/2020/874 13/02/2020 842832896 4.036,56 B82080177 RICOH ESPAÑA, SLU 

21 Total    4.959,96   

22 F/2020/735 06/02/2020 15953 6,79 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

22 F/2020/757 06/02/2020 15921 24,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

22 F/2020/772 06/02/2020 16062 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

22 F/2020/785 06/02/2020 16048 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

22 Total    134,21   

31 F/2020/736 06/02/2020 15905 2,58 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

31 F/2020/733 06/02/2020 15903 7,43 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

31 F/2020/686 05/02/2020 CI0915721611 15,97 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 

31 F/2020/800 06/02/2020 16032 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

31 F/2020/803 06/02/2020 16030 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

31 F/2020/664 04/02/2020 2020-724-
100191373 

27,60 A25009192 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U 
(RESSA) 

31 F/2020/806 06/02/2020 16027 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

31 F/2020/791 06/02/2020 16042 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

31 F/2020/748 06/02/2020 15915 148,29 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

31 F/2020/845 11/02/2020 022 181,50 F61292181 L'APOSTROF, SCCL 
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31 F/2020/627 03/02/2020 Reb- 1001003944 261,25 B58265240 FERRER OJEDA 
CORREDURIA DE 
SEGUROS, S.L. 

31 F/2020/590 02/02/2020 USRT2002000025 371,83 U88001284 TELEFONICA DE ESPAÑA 
SAU Y TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

31 F/2020/650 04/02/2020 TS20/495 435,60 J62639430 TRESSAT SEGURETAT, 
S.C.P. 

31 F/2020/835 10/02/2020 30/01/20220 480,00 XXXXXX XXXXXX  

31 F/2020/551 29/01/2020 200010 580,80 G67019349 ASSOCIACIO CULTURAL 
DE MUSICS VILANOVA 
JAZZ 

31 F/2020/717 06/02/2020 3 / 2020 605,00 XXXXXX XXXXXX  

31 F/2020/811 06/02/2020 TS20/507 653,40 J62639430 TRESSAT SEGURETAT, 
S.C.P. 

31 F/2020/825 09/02/2020 05/2020 726,00 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020/513 27/01/2020 act 1559 762,30 B65758427 ACTURA 12, S.L. 

31 F/2020/832 06/02/2020 2/2020 992,20 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020/747 05/02/2020 40/1 1.050,00 B62197165 LA MULASSA VILANOVA 
S.L. 

31 F/2020/843 10/02/2020 16-20 1.058,75 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020/882 13/02/2020 5 / 2020 1.258,40 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020/629 03/02/2020 21200004 2.529,12 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020/746 05/02/2020 200115/1 3.630,00 XXXXXX XXXXXX 

31 Total    15.956,97   

34 F/2020/583 02/02/2020 USRT2002000032 48,52 U88001284 TELEFONICA DE ESPAÑA 
SAU Y TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

34 Total    48,52   

35 F/2020/608 03/02/2020 2500573836 5,67 A81069197 KONICA MINOLTA 
BUSINESS SOLUTIONS 
SPAIN, S.A. 

35 F/2020/65 03/01/2020 CI0915584026 6,04 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 

35 F/2020/684 05/02/2020 CI0915721621 7,26 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 

35 F/2020/756 06/02/2020 15920 17,77 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

35 F/2020/459 22/01/2020 15636 92,01 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

35 F/2020/795 06/02/2020 16038 92,01 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

35 F/2020/540 29/01/2020 B-2020/00000130 161,77 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

35 F/2020/810 06/02/2020 TS20/506 217,80 J62639430 TRESSAT SEGURETAT, 
S.C.P. 

35 F/2020/599 02/02/2020 USRT2002000022 225,64 U88001284 TELEFONICA DE ESPAÑA 
SAU Y TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

35 F/2020/543 24/01/2020 573 305,19 XXXXXX XXXXXX 

35 F/2020/634 08/01/2020 01 18019 366,00 B65994014 INVEROLD 2013, SL 
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35 F/2020/877 13/02/2020 05020 413,82 B62785449 DISTRICTE DIGITAL, S.L. 

35 F/2020/854 12/02/2020 2020-0006 492,50 Q0802238F ORGANISME MUNICIPAL 
D'ASSISTENCIA 
INTEGRAL SOCIAL I 
SANITARIA 

35 F/2020/696 04/02/2020 01 18209 616,59 B65994014 INVEROLD 2013, SL 

35 F/2020/695 04/02/2020 01 18210 1.890,00 B65994014 INVEROLD 2013, SL 

35 F/2020/853 12/02/2020 2020-0005 4.844,69 Q0802238F ORGANISME MUNICIPAL 
D'ASSISTENCIA 
INTEGRAL SOCIAL I 
SANITARIA 

35 F/2020/816 07/02/2020 FC-034015 8.031,56 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, S.L. 

35 F/2020/856 12/02/2020 2020-0012 9.873,95 Q0802238F ORGANISME MUNICIPAL 
D'ASSISTENCIA 
INTEGRAL SOCIAL I 
SANITARIA 

35 Total    27.660,27   

40 F/2020/739 06/02/2020 15909 18,95 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

40 F/2020/797 06/02/2020 16036 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

40 F/2020/766 06/02/2020 15928 30,50 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

40 F/2020/778 06/02/2020 16055 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

40 F/2020/582 02/02/2020 USRT2002000021 278,09 U88001284 TELEFONICA DE ESPAÑA 
SAU Y TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

40 Total    404,78   

42 F/2020/738 06/02/2020 15907 16,77 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

42 F/2020/799 06/02/2020 16034 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

42 F/2020/592 02/02/2020 USRT2002000002 37,23 U88001284 TELEFONICA DE ESPAÑA 
SAU Y TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

42 F/2020/649 04/02/2020 TS20/494 217,80 J62639430 TRESSAT SEGURETAT, 
S.C.P. 

42 F/2020/690 03/02/2020 8 471,90 XXXXXX XXXXXX 

42 F/2020/688 05/02/2020 20010 1.361,25 B65451759 GESTIO DE RESIDUS I 
BIODIVERSITAT, S.L. 

42 Total    2.130,54   

53 F/2020/851 12/02/2020 0210510947 605,00 B59987529 BENITO URBAN, S.L.U. 

53 Total    605,00   

54 F/2020/884 07/02/2020 002/20 37,00 XXXXXX XXXXX 

54 F/2020/875 03/02/2020 1 61,64 XXXXXX XXXXX 

54 F/2020/765 06/02/2020 15927 109,41 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 
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54 F/2020/581 02/02/2020 USRT2002000006 166,19 U88001284 TELEFONICA DE ESPAÑA 
SAU Y TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

54 F/2020/876 03/02/2020 0001/2020 314,41 XXXXXX XXXXXX 

54 F/2020/630 23/01/2020 001/20 411,82 XXXXXX XXXXXX 

54 F/2020/644 04/02/2020 FA20-652 645,55 B55667562 ETECNIC MOVILIDAD 
ELECTRICA SRL 

54 F/2020/643 04/02/2020 20200149 1.243,30 A08523094 ALUMBRADOS VIARIOS, 
S.A. 

54 F/2020/616 03/02/2020 1 200061 1.468,94 B60782356 BOR SEÑALIZACIONES Y 
COMPLEMENTOS, S.L. 

54 Total    4.458,26   

MULTIAPLICACIÓ F/2020/663 04/02/2020 S 2020/S/34 7,54 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/662 04/02/2020 S 2020/S/33 7,77 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/652 04/02/2020 S 2020/S/23 17,63 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/621 31/01/2020 A20 6 20,00 B62108261 FERRETERIA ALMIRALL, 
S.L. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/657 04/02/2020 S 2020/S/27 25,45 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/653 04/02/2020 S 2020/S/24 27,48 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/660 04/02/2020 S 2020/S/31 31,56 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/654 04/02/2020 S 2020/S/26 41,89 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/658 04/02/2020 S 2020/S/29 43,66 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/655 04/02/2020 S 2020/S/25 48,92 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/483 22/01/2020 FVC1905831 63,00 A62781208 SERVEIS 
D'APARCAMENTS DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/618 03/02/2020 2000074 75,00 P0800354C MANCOMUNITAT TEGAR 
DEL GARRAF 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/665 04/02/2020 2020-724-
100191376 

129,30 A25009192 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U 
(RESSA) 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/14 01/01/2020 USRT2001000003 168,23 U88001284 TELEFONICA DE ESPAÑA 
SAU Y TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/22 01/01/2020 USRT2001000021 268,11 U88001284 TELEFONICA DE ESPAÑA 
SAU Y TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/501 24/01/2020 0 000439539 737,43 B61790663 ROTAGRAMA, SL 

MULTIAPLICACIÓ 
TOTAL 

   1.712,97   
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Total General    80.036,56   

 
 
Factures entre 10.001 i 50.000€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de 
document 

Import total Tercer Nom 

35 F/2020/857 12/02/2020 2020-0013 17.934,28 Q0802238F ORGANISME 
MUNICIPAL 
D'ASSISTENCIA 
INTEGRAL 
SOCIAL I 
SANITARIA 

35 F/2020/855 12/02/2020 2020-0007 47.086,17 Q0802238F ORGANISME 
MUNICIPAL 
D'ASSISTENCIA 
INTEGRAL 
SOCIAL I 
SANITARIA 

35 Total    65.020,45   

Total general    65.020,45   

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de 
document 

Import total Tercer Nom 

       

Total general    0   

 
 
Resum total facturació 
 

 Imports Recompte 

Factures < 10.000€ 80.036,56 161 

Factures entre 10.001 i 50.000€ 65.020,45 2 

Factures > 50.001€ 0,00 0 

 145.057,01 163 

 
 
SEGON: Comptabilitzar la relació de factures número F/2020/4. 
 
 
TERCER: Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses. 
 
 
QUART: Peu de recurs 
 

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

podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 

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

seu defecte, des de la seva data de publicació. 

 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 

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

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

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

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

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

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

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

presumpta del recurs.  
 

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

  
27. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 716/2019/eSUB. 
 
CORREGIR L’ERROR MATERIAL EN L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ DE L’IMPOST 
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, I DE LA TAXA PER LA 
INTERVENCIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ EN ACTIVITATS D’EDIFICACIÓ, ÚS DEL SÒL, 
VIA PÚBLICA I MEDI AMBIENT DE L’EXERCICI 2019, APROVAT EN L’ACORD DE 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 5 DE NOVEMBRE DE 2019 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 
 ACORD:  
 
“PRIMER: Corregir els errors materials del punt 1 de l’Acord de la Junta de Govern 

Local de data 5 de novembre de 2019, per ajuts al pagament de l’Impost sobre 

Construccions, Instal·lacions i Obres, i de la Taxa per la intervenció de l’Administració en 

activitats d’edificació, ús del sòl, via pública i medi ambient de l’exercici 2019, una 

vegada corregits, resta amb el següent text: 

    1. Concedir els ajuts següents per un total de 27.794,75 Euros, per ajuts al 
pagament de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, i de la Taxa per la 
intervenció de l’Administració en activitats d’edificació, ús del sòl, via pública i medi 
ambient, de l’exercici 2018, previstos a l’apartat B).d).1 de la Base Cinquena de les 
Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel 
Ple de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la 
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Província de 12 de juliol de 2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de 3 de juny de 2019: 

Nº NOM NIF 
Import 

Subvenció 
(1) 

1 XXXXXX XXXXXX 190,30 1.e) 

2 XXXXXX XXXXXX 150,77 1.h) 

3 XXXXXX XXXXXX 90,77 1.h) 

4 XXXXXX XXXXXX 81,65 1.h) 

5 XXXXXX XXXXXX 145,65 1.h) 

6 XXXXXX XXXXXX 97,17 1.e) 

7 XXXXXX XXXXXX 65,49 1.h) 

8 COM. PROP. AV. FRANCESC MACIA, 92 H59015867 2.705,02 1.h) 

9 COM. PROP. C. CANARIES, 7 H61406864 1.027,73 1.e) 

10 COM. PROP. C. CASTELLET, 16 H64091010 349,65 1.e) 

11 COM. PROP. C. DOCTOR FLEMING, 6 H59652545 1.274,28 1.e) 

12 COM. PROP. C. FORN DE VIDRE, 20 H59786293 69,69 1.e) 

13 COM. PROP. C. FRANCESC DE SALES VIDAL, 6-8 H59016782 227,81 1.e) 

14 COM. PROP. C. JOAN LLAVERIAS, 32 H63024566 201,50 1.h) 

15 COM. PROP. C. JOSEP COROLEU, 13-15 H59460402 1.106,05 1.e) 

16 COM. PROP. C. LLEIDA, 18 H61530945 125,65 1.e) 

17 COM. PROP. C. LLIBERTAT, 134 H63432157 1.663,07 1.e) 

18 COM. PROP. C. LLIBERTAT, 30 H61207445 3.321,24 1.k) 

19 COM. PROP. C. MENENDEZ Y PELAYO, 52 H60614278 507,90 1.e) 

20 COM. PROP. C. MENENDEZ Y PELAYO, 66 H60430808 207,25 1.e) 

21 COM. PROP. C. PELEGRI BALLESTER, 30 H59603621 458,08 1.e) 

22 COM. PROP. C. RACO BANDERER, 4 H64638455 173,65 1.e) 

23 COM. PROP. C. RECREO, 52 H59642777 939,25 1.e) 

24 COM. PROP. C. SANT SEBASTIA, 28 H63294482 934,10 1.b) 

25 COM. PROP. C. UNIO, 90 H58950098 558,85 1.e) 

26 COM. PROP. PL. VILA, 10 H61666954 2.611,71 1.e) 

27 COM. PROP. PL. VILA, 9 H65688590 1.156,78 1.e) 

28 COM. PROP. RBLA. CASTELL, 37 H66410085 88,85 1.e) 

29 COM. PROP. RBLA. PAU, 87 ESC 6 H61092102 1.662,53 1.e) 

30 XXXXXX XXXXXX 135,05 1.h) 

31 XXXXXX XXXXXX 85,25 1.h) 

32 EPSI GARRAF, SLP B66426214 83,65 1.e) 

33 XXXXXX XXXXXX 86,45 1.h) 

34 XXXXXX XXXXXX 85,25 1.h) 

35 XXXXXX XXXXXX 160,17 1.e) 

36 XXXXXX XXXXXX 137,49 1.h) 

37 XXXXXX XXXXXX 264,25 1.h) 

38 XXXXXX XXXXXX 113,88 1.h) 

39 
MANCOMUNITAT PROP. AV. FRANCESC MACIA, 
119-121-123 

H65479040 2.649,65 1.e) 

40 XXXXXX XXXXXX 101,65 1.h) 
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41 XXXXXX XXXXXX 74,05 1.h) 

42 XXXXXX XXXXXX 78,93 1.h) 

43 XXXXXX XXXXXX 89,58 1.h) 

44 XXXXXX XXXXXX 269,25 1.h) 

45 XXXXXX XXXXXX 93,65 1.h) 

46 XXXXXX XXXXXX 85,65 1.h) 

47 XXXXXX XXXXXX 168,45 1.e) 

48 XXXXXX XXXXXX 78,45 1.h) 

49 XXXXXX XXXXXX 127,67 1.h) 

50 XXXXXX XXXXXX 218,57 1.h) 

51 XXXXXX XXXXXX 85,17 1.h) 

52 XXXXXX XXXXXX 85,25 1.h) 

53 XXXXXX XXXXXX 93,65 1.h) 

54 XXXXXX XXXXXX 151,25 1.h) 

 
  

 
27.794,75  

 
(1) Subtipus d’ajut segons la classificació regulada a l’apartat B).d).1 de la Base Cinquena de les Bases 

per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals. 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 

Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

 

SEGON: Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 

d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 

d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 

Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 

vingui obligat. 

 

TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 

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

 
 
 
28. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 147/2020/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS IBIU 2019 (BORSA LLOGUER SOCIAL) 
  
 
 La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORDS  
 
“PRIMER: Concedir els ajuts següents per un total de 1.656,46 Euros, per ajuts al 

pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (borsa lloguer social)  previstos a 

l’apartat B).b) de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts 

econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 

de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 

2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 3 de 

juny de 2019: 

Nº Nom NIF Import 

1 XXXXXX XXXXX 203,15 

2 XXXXXX XXXXX 152,99 

3 XXXXXX XXXXX 193,61 

4 XXXXXX XXXXXX 178,82 

5 XXXXXX XXXXXX 120,81 

6 PROMOCIO INDUSTRIAL VILANOVA, SAM A58008970 234,88 

7 PROMOCIO INDUSTRIAL VILANOVA, SAM A58008970 284,70 

8 PROMOCIO INDUSTRIAL VILANOVA, SAM A58008970 287,50 

   1.656,46 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 

(Subvencions Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

SEGON: Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 

d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té 

l’obligació d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres 
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declaracions a que vingui obligat. 

TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 

QUART:  Peu de Recursos: 

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

 
  
 
   
29. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 148/2020/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS IBIU 2019 (FAMÍLIES NOMBROSES LLOGATERS) 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 ACORDS:  
   
“PRIMER: Concedir els ajuts següents per un total de 396,76 Euros, per ajuts al 

pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (famílies nombroses o monoparentals, 

llogaters)  previstos a l’apartat A).b) de la Base Cinquena de les Bases per a la 

concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de 

l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la 

Província de 12 de juliol de 2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí 

Oficial de la Província de 3 de juny de 2019: 

Nº Nom NIF Import 

1 XXXXXX XXXXXX 396,76 
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Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 

(Subvencions Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

SEGON: Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 

d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té 

l’obligació d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres 

declaracions a que vingui obligat. 

TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 

QUART: Peu de Recursos: 

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

 
 
   
30. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 149/2020/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS IBIU 2019 (NIVELL DE RENDA) 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 
 
 ACORD  
   
PRIMER: Concedir els ajuts següents per un total de 1.859,78 Euros, per ajuts al 

pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (nivell de renda) de l’exercici 2018, 
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previstos a l’apartat A).a) de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió 

d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en 

data 2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 

2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 3 de 

juny de 2019: 

Nº Nom NIF Import 

1 XXXXXX XXXXXX 69,46 

2 XXXXXX XXXXXX 148,30 

3 XXXXXX XXXXXX 86,24 

4 XXXXXX XXXXXX 55,34 

5 XXXXXX XXXXXX 265,64 

6 XXXXXX XXXXXX 90,19 

7 XXXXXX XXXXXX 186,37 

8 XXXXXX XXXXXX 94,23 

9 XXXXXX XXXXXX 70,97 

10 XXXXXX XXXXXX 104,95 

11 XXXXXX XXXXXX 188,59 

12 XXXXXX XXXXXX 150,65 

13 XXXXXX XXXXXX 138,81 

14 XXXXXX XXXXXX 210,04 

   1.859,78 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 

Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

SEGON: Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 

d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té 

l’obligació d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres 

declaracions a que vingui obligat. 

TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 

QUART:  Peu de Recursos: 

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

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

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, o 
en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

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

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

 
   
31. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 150/2020/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS ICIO-TXUR 2019 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 
ACORD:  
 
PRIMER: Concedir els ajuts següents per un total de 36.584,38 Euros, per ajuts al 

pagament de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, i de la Taxa per la 

intervenció de l’Administració en activitats d’edificació, ús del sòl, via pública i medi 

ambient, de l’exercici 2018, previstos a l’apartat B).d).1 de la Base Cinquena de les 

Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel 

Ple de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la 

Província de 12 de juliol de 2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí 

Oficial de la Província de 3 de juny de 2019: 

Nº NOM NIF Import (1) 

1 XXXXXX XXXXXX 95,65 B).e).1.h) 

2 XXXXXX XXXXXX 110,65 B).e).1.h) 

3 XXXXXX XXXXXX 1.082,63 B).e).1.b) 

4 XXXXXX XXXXXX 180,49 B).e).1.e) 

5 COM. PROP. AV. EDUARD TOLDRA, 37G H60979135 363,41 B).e).1.b) 

6 COM. PROP. C. ALBERT VIRELLA I BLODA, 7-9 H64218852 2.723,30 B).e).1.k) 

7 COM. PROP. C. ANCORA, 8 H59750646 5.347,28 B).e).1.k) 

8 COM. PROP. C. CARLETS, 23 H59709972 608,49 B).e).1.k) 

9 COM. PROP. C. ISAAC PERAL, 14 H59827055 4.314,50 B).e).1.e) 

10 COM. PROP. C. LLEIDA, 11 H60815438 1.589,66 B).e).1.h) 

11 COM. PROP. RBLA. JOAN BAPTISTA PRIELLI, 78 H62714167 381,65 B).e).1.e) 

12 XXXXXX XXXXXX 110,65 B).e).1.h) 

13 XXXXXX XXXXXX 114,99 B).e).1.e) 

14 FUNDACIO CASA D'EMPARA G08369449 978,80 B).f).1.a) 

15 MANCOMUNITAT DE PROPIETARIS FISA 1 H64157225 85,20 B).e).1.e) 

16 MONTAGUT GESTIO I ADMINISTRACIO, S.L.U. B66422841 110,85 B).e).1.f) 

17 XXXXXX XXXXXX 89,09 B).e).1.h) 

18 XXXXXX XXXXXX 135,05 B).e).1.h) 

19 XXXXXX XXXXXX 13.062,37 B).e).1.g) 

20 XXXXXX XXXXXX 2.416,90 B).e).1.g) 
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21 XXXXXX XXXXXX 81,65 B).e).1.e) 

22 XXXXXX XXXXXX 114,13 B).e).1.e) 

23 XXXXXX XXXXXX 122,85 B).e).1.h) 

24 XXXXXX XXXXXX 2.113,56 B).e).2.c) 

25 XXXXXX XXXXXX 98,45 B).e).1.h) 

26 XXXXXX XXXXXX 152,13 B).e).1.h) 

   36.584,38  

 (1) Subtipus d’ajut segons la classificació regulada als apartat B).d).1 i  2, i B).e).1 de la Base 

Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals. 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 

Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

SEGON: Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 

d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té 

l’obligació d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres 

declaracions a que vingui obligat. 

TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 

QUART:  Peu de Recursos: 

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

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

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

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

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

 
 
 
 
 
   
32. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 151/2020/eSUB. 
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CONCEDIR SUBVENCIONS IVTM 2019 (ATURATS LLARGA DURADA)  
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 
 ACORD:  
 
PRIMER: Concedir els ajuts següents per un total de 30,29 Euros, per ajuts al 

pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (aturats de llarga durada) 

de l’exercici 2019, previst a l’apartat A).c) de la Base Cinquena de les Bases per a la 

concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de 

l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província 

de 12 de juliol de 2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la 

Província de 3 de juny de 2019: 

Nº Nom NIF Import 

1 XXXXXX XXXXXX 30,29 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 

Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

SEGON: Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 

d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té 

l’obligació d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres 

declaracions a que vingui obligat. 

TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 

QUART:  Peu de Recursos: 

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

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

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

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

 
 
   
33. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 152/2020/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS IVTM 2019 (BIMODALS) 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 
 ACORD  
   
“PRIMER: Concedir els ajuts següents per un total de 178,44 Euros, per ajuts al 

pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (vehicles elèctrics, 

bimodals o que utilitzin combustibles alternatius) de l’exercici 2019, previst a 

l’apartat B).c) de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts 

econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de 

juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i 

segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 3 de juny de 

2019: 

Nº Nom NIF Import 

1 XXXXXX XXXXXX 35,97 

2 XXXXXX XXXXXX 17,99 

3 XXXXXX XXXXXX 8,99 

4 XXXXXX XXXXXX 35,97 

5 XXXXXX XXXXXX 8,52 

6 XXXXXX XXXXXX 35,97 

7 XXXXXX XXXXXX 8,52 

8 XXXXXX XXXXXX 8,52 

9 XXXXXX XXXXXX 17,99 

   178,44 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 

Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

SEGON: Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 

d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial i el beneficiari té 

l’obligació d’incloure la quantitat percebuda a la seva declaració de l’Impost sobre la 

Renda de les Persones Físiques (IRPF). 

TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 

QUART:  Peu de Recursos: 

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

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

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

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

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

 
 
   
34. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 153/2020/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS TXED 2019 (LLOGATERS)  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 
ACORD  
 
“PRIMER: Concedir els ajuts següents per un total de 451,70  Euros, per ajuts al 

pagament de la Taxa d’escombraries domiciliàries (llogaters) de l’exercici 2019, 

previstos a l’apartat A).f) de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió 

d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en 

data 2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol 

de 2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 3 

de juny de 2019: 

Nº Nom NIF Import 

1 XXXXXX XXXXXX 98,20 

2 XXXXXX XXXXXX 98,20 

3 XXXXXX XXXXXX 98,20 

4 XXXXXX XXXXXX 58,90 

5 XXXXXX XXXXXX 98,20 

   451,70 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 

Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 
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SEGON: Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 

d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té 

l’obligació d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres 

declaracions a que vingui obligat. 

TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 

QUART:  Peu de Recursos: 

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

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

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

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

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

 
   
35. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 154/2020/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS TXED 2019 (LLOGATERS PUNT NET)  
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 ACORD  
 
PRIMER: Concedir els ajuts següents per un total de 138,28 Euros, per ajuts al 

pagament de la Taxa d’escombraries domiciliàries (llogaters Punt Net) de l’exercici 

2019, previstos a l’apartat B).g).1 de la Base Cinquena de les Bases per a la 

concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de 

l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província 

de 12 de juliol de 2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la 

Província de 3 de juny de 2019: 
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Nº NOM NIF 
Import 

Subvenció 

1 XXXXXX XXXXXX 39,30 

2 XXXXXX XXXXXX 37,32 

3 XXXXXX XXXXXX 39,28 

4 XXXXXX XXXXXX 22,38 

 
  

 
138,28 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 

Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

SEGON: Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 

d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té 

l’obligació d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres 

declaracions a que vingui obligat. 

TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 

QUART:  Peu de Recursos: 

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

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

 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
36. Gestió Tributària i Recaptació.  
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Número: 155/2020/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS TXEN (ESCOMBRARIES ACTIVITATS) 2019 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 ACORD:  
 
PRIMER: Concedir els ajuts següents per un total de 102.473,98 Euros, per ajuts al 
pagament de la Taxa per a recollida d’escombraries d’activitats de l’exercici 2019, 
previstos a l’apartat B).h).3 de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts 
econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de 
juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i 
segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 3 de juny de 2019: 

Nº Nom NIF Import 

1 XXXXXX XXXXXX 473,20 

2 XXXXXX XXXXXX 411,60 

3 XXXXXX XXXXXX 754,60 

4 XXXXXX XXXXXX 111,30 

5 XXXXXX XXXXXX 37,10 

6 XXXXXX XXXXXX 74,20 

7 XXXXXX XXXXXX 39,22 

8 XXXXXX XXXXXX 204,05 

9 XXXXXX XXXXXX 372,00 

10 XXXXXX XXXXXX 111,30 

11 XXXXXX XXXXXX 111,30 

12 XXXXXX XXXXXX 55,65 

13 XXXXXX XXXXXX 37,10 

14 XXXXXX XXXXXX 411,60 

15 XXXXXX XXXXXX 6,22 

16 XXXXXX XXXXXX 137,20 

17 XXXXXX XXXXXX 205,80 

18 XXXXXX XXXXXX 59,20 

19 XXXXXX XXXXXX 111,30 

20 XXXXXX XXXXXX 156,90 

21 XXXXXX XXXXXX 823,20 

22 XXXXXX XXXXXX 350,10 

23 XXXXXX XXXXXX 37,10 

24 XXXXXX XXXXXX 261,50 

25 XXXXXX XXXXXX 816,90 

26 XXXXXX XXXXXX 55,97 

27 XXXXXX XXXXXX 324,00 

28 XXXXXX XXXXXX 69,91 

29 XXXXXX XXXXXX 52,97 

30 XXXXXX XXXXXX 131,80 

31 XXXXXX XXXXXX 131,80 

32 XXXXXX XXXXXX 324,40 
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33 XXXXXX XXXXXX 52,30 

34 XXXXXX XXXXXX 372,87 

35 XXXXXX XXXXXX 583,50 

36 XXXXXX XXXXXX 350,10 

37 XXXXXX XXXXXX 205,80 

38 XXXXXX XXXXXX 350,10 

39 XXXXXX XXXXXX 185,50 

40 XXXXXX XXXXXX 39,28 

41 XXXXXX XXXXXX 162,20 

42 XXXXXX XXXXXX 411,60 

43 XXXXXX XXXXXX 105,73 

44 XXXXXX XXXXXX 350,10 

45 XXXXXX XXXXXX 209,20 

46 XXXXXX XXXXXX 354,90 

47 XXXXXX XXXXXX 744,00 

48 XXXXXX XXXXXX 70,49 

49 XXXXXX XXXXXX 201,00 

50 XXXXXX XXXXXX 137,10 

51 XXXXXX XXXXXX 480,20 

52 XXXXXX XXXXXX 350,10 

53 XXXXXX XXXXXX 111,30 

54 XXXXXX XXXXXX 148,40 

55 XXXXXX XXXXXX 744,00 

56 XXXXXX XXXXXX 346,56 

57 XXXXXX XXXXXX 346,56 

58 XXXXXX XXXXXX 543,21 

59 XXXXXX XXXXXX 231,13 

60 XXXXXX XXXXXX 346,56 

61 XXXXXX XXXXXX 346,56 

62 XXXXXX XXXXXX 346,56 

63 XXXXXX XXXXXX 190,95 

64 XXXXXX XXXXXX 75,67 

65 XXXXXX XXXXXX 308,18 

66 XXXXXX XXXXXX 211,47 

67 XXXXXX XXXXXX 177,60 

68 XXXXXX XXXXXX 111,30 

69 XXXXXX XXXXXX 366,10 

70 XXXXXX XXXXXX 156,90 

71 XXXXXX XXXXXX 201,00 

72 XXXXXX XXXXXX 58,83 

73 XXXXXX XXXXXX 100,90 

74 XXXXXX XXXXXX 201,00 

75 XXXXXX XXXXXX 201,00 

76 XXXXXX XXXXXX 201,00 

77 XXXXXX XXXXXX 960,40 

78 XXXXXX XXXXXX 324,40 

79 XXXXXX XXXXXX 855,00 

80 XXXXXX XXXXXX 108,00 
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81 XXXXXX XXXXXX 47,92 

82 XXXXXX XXXXXX 49,10 

83 XXXXXX XXXXXX 185,50 

84 XXXXXX XXXXXX 177,60 

85 XXXXXX XXXXXX 262,57 

86 XXXXXX XXXXXX 111,30 

87 XXXXXX XXXXXX 29,17 

88 XXXXXX XXXXXX 460,20 

89 XXXXXX XXXXXX 513,00 

90 XXXXXX XXXXXX 460,20 

91 XXXXXX XXXXXX 355,20 

92 XXXXXX XXXXXX 75,67 

93 XXXXXX XXXXXX 460,20 

94 XXXXXX XXXXXX 177,60 

95 XXXXXX XXXXXX 37,10 

96 XXXXXX XXXXXX 12,61 

97 XXXXXX XXXXXX 460,20 

98 XXXXXX XXXXXX 816,90 

99 XXXXXX XXXXXX 59,20 

100 XXXXXX XXXXXX 243,30 

101 XXXXXX XXXXXX 466,80 

102 XXXXXX XXXXXX 137,20 

103 XXXXXX XXXXXX 350,10 

104 XXXXXX XXXXXX 52,30 

105 XXXXXX XXXXXX 411,60 

106 XXXXXX XXXXXX 912,38 

107 XXXXXX XXXXXX 111,30 

108 XXXXXX XXXXXX 350,10 

109 XXXXXX XXXXXX 156,90 

110 XXXXXX XXXXXX 1.982,36 

111 XXXXXX XXXXXX 411,60 

112 XXXXXX XXXXXX 700,20 

113 XXXXXX XXXXXX 354,90 

114 XXXXXX XXXXXX 52,97 

115 XXXXXX XXXXXX 88,11 

116 XXXXXX XXXXXX 997,50 

117 XXXXXX XXXXXX 74,20 

118 XXXXXX XXXXXX 583,50 

119 XXXXXX XXXXXX 350,10 

120 XXXXXX XXXXXX 583,50 

121 XXXXXX XXXXXX 228,50 

122 XXXXXX XXXXXX 111,30 

123 XXXXXX XXXXXX 75,67 

124 XXXXXX XXXXXX 816,90 

125 XXXXXX XXXXXX 823,20 

126 XXXXXX XXXXXX 1.073,80 

127 XXXXXX XXXXXX 33,39 

128 XXXXXX XXXXXX 137,20 
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129 XXXXXX XXXXXX 641,85 

130 XXXXXX XXXXXX 177,60 

131 XXXXXX XXXXXX 75,67 

132 XXXXXX XXXXXX 177,60 

133 XXXXXX XXXXXX 1.197,00 

134 XXXXXX XXXXXX 111,30 

135 XXXXXX XXXXXX 168,72 

136 XXXXXX XXXXXX 75,67 

137 XXXXXX XXXXXX 177,60 

138 XXXXXX XXXXXX 12,59 

139 XXXXXX XXXXXX 177,60 

140 XXXXXX XXXXXX 111,30 

141 XXXXXX XXXXXX 324,00 

142 XXXXXX XXXXXX 686,00 

143 XXXXXX XXXXXX 116,70 

144 XXXXXX XXXXXX 686,00 

145 XXXXXX XXXXXX 466,80 

146 XXXXXX XXXXXX 960,40 

147 XXXXXX XXXXXX 686,00 

148 XXXXXX XXXXXX 767,00 

149 XXXXXX XXXXXX 2.390,40 

150 XXXXXX XXXXXX 350,10 

151 XXXXXX XXXXXX 222,60 

152 XXXXXX XXXXXX 248,00 

153 XXXXXX XXXXXX 460,20 

154 XXXXXX XXXXXX 350,10 

155 XXXXXX XXXXXX 177,60 

156 XXXXXX XXXXXX 411,60 

157 XXXXXX XXXXXX 111,30 

158 XXXXXX XXXXXX 411,60 

159 XXXXXX XXXXXX 411,60 

160 XXXXXX XXXXXX 261,50 

161 XXXXXX XXXXXX 204,05 

162 XXXXXX XXXXXX 411,60 

163 XXXXXX XXXXXX 350,10 

164 XXXXXX XXXXXX 996,00 

165 XXXXXX XXXXXX 350,10 

166 XXXXXX XXXXXX 368,50 

167 XXXXXX XXXXXX 411,60 

168 XXXXXX XXXXXX 52,97 

169 XXXXXX XXXXXX 823,20 

170 XXXXXX XXXXXX 177,60 

171 XXXXXX XXXXXX 548,80 

172 XXXXXX XXXXXX 185,50 

173 XXXXXX XXXXXX 236,80 

174 XXXXXX XXXXXX 95,85 

175 XXXXXX XXXXXX 37,10 

176 XXXXXX XXXXXX 70,49 
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177 XXXXXX XXXXXX 70,49 

178 XXXXXX XXXXXX 37,10 

179 XXXXXX XXXXXX 411,60 

180 XXXXXX XXXXXX 613,60 

181 XXXXXX XXXXXX 116,70 

182 XXXXXX XXXXXX 111,30 

183 XXXXXX XXXXXX 25,22 

184 XXXXXX XXXXXX 50,45 

185 XXXXXX XXXXXX 118,40 

186 XXXXXX XXXXXX 50,45 

187 XXXXXX XXXXXX 261,50 

188 XXXXXX XXXXXX 281,20 

189 XXXXXX XXXXXX 460,20 

190 XXXXXX XXXXXX 466,80 

191 XXXXXX XXXXXX 25,22 

192 XXXXXX XXXXXX 126,12 

193 XXXXXX XXXXXX 411,60 

194 XXXXXX XXXXXX 25,22 

195 XXXXXX XXXXXX 151,78 

196 XXXXXX XXXXXX 354,90 

197 XXXXXX XXXXXX 186,00 

198 XXXXXX XXXXXX 756,00 

199 XXXXXX XXXXXX 583,50 

200 XXXXXX XXXXXX 428,25 

201 XXXXXX XXXXXX 111,30 

202 XXXXXX XXXXXX 411,60 

203 XXXXXX XXXXXX 665,19 

204 XXXXXX XXXXXX 74,20 

205 XXXXXX XXXXXX 156,90 

206 XXXXXX XXXXXX 71,89 

207 XXXXXX XXXXXX 355,20 

208 XXXXXX XXXXXX 350,10 

209 XXXXXX XXXXXX 460,20 

210 XXXXXX XXXXXX 176,22 

211 XXXXXX XXXXXX 540,00 

212 XXXXXX XXXXXX 411,60 

213 XXXXXX XXXXXX 68,74 

214 XXXXXX XXXXXX 111,30 

215 XXXXXX XXXXXX 700,20 

216 XXXXXX XXXXXX 823,20 

217 XXXXXX XXXXXX 700,20 

218 XXXXXX XXXXXX 324,40 

219 XXXXXX XXXXXX 156,90 

220 XXXXXX XXXXXX 350,10 

221 XXXXXX XXXXXX 166,95 

222 XXXXXX XXXXXX 350,10 

223 XXXXXX XXXXXX 111,30 

224 XXXXXX XXXXXX 126,13 
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225 XXXXXX XXXXXX 92,75 

226 XXXXXX XXXXXX 243,30 

227 XXXXXX XXXXXX 87,52 

228 XXXXXX XXXXXX 536,90 

229 XXXXXX XXXXXX 408,45 

230 XXXXXX XXXXXX 15,13 

231 XXXXXX XXXXXX 583,50 

232 XXXXXX XXXXXX 236,80 

233 XXXXXX XXXXXX 920,40 

234 XXXXXX XXXXXX 411,60 

235 XXXXXX XXXXXX 75,67 

236 XXXXXX XXXXXX 14,73 

237 XXXXXX XXXXXX 75,67 

238 XXXXXX XXXXXX 75,67 

239 XXXXXX XXXXXX 805,50 

240 XXXXXX XXXXXX 411,60 

241 XXXXXX XXXXXX 177,60 

242 XXXXXX XXXXXX 350,10 

243 XXXXXX XXXXXX 411,60 

244 XXXXXX XXXXXX 185,50 

245 XXXXXX XXXXXX 126,13 

246 XXXXXX XXXXXX 129,85 

247 XXXXXX XXXXXX 59,91 

248 XXXXXX XXXXXX 537,60 

249 XXXXXX XXXXXX 355,20 

250 XXXXXX XXXXXX 324,40 

251 XXXXXX XXXXXX 583,50 

252 XXXXXX XXXXXX 324,00 

253 XXXXXX XXXXXX 104,07 

254 XXXXXX XXXXXX 201,00 

255 XXXXXX XXXXXX 700,20 

256 XXXXXX XXXXXX 414,40 

257 XXXXXX XXXXXX 45,70 

258 XXXXXX XXXXXX 50,45 

259 XXXXXX XXXXXX 350,10 

260 XXXXXX XXXXXX 686,00 

261 XXXXXX XXXXXX 350,10 

262 XXXXXX XXXXXX 355,20 

263 XXXXXX XXXXXX 137,10 

264 XXXXXX XXXXXX 700,20 

265 XXXXXX XXXXXX 111,30 

266 XXXXXX XXXXXX 39,22 

267 XXXXXX XXXXXX 39,22 

268 XXXXXX XXXXXX 268,00 

269 XXXXXX XXXXXX 548,80 

270 XXXXXX XXXXXX 350,10 

271 XXXXXX XXXXXX 686,00 

272 XXXXXX XXXXXX 243,00 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154574431652147 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

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

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

 

273 XXXXXX XXXXXX 816,90 

274 XXXXXX XXXXXX 350,10 

275 XXXXXX XXXXXX 350,10 

276 XXXXXX XXXXXX 350,10 

277 XXXXXX XXXXXX 350,10 

278 XXXXXX XXXXXX 55,12 

279 XXXXXX XXXXXX 1.294,80 

280 XXXXXX XXXXXX 75,67 

281 XXXXXX XXXXXX 37,10 

282 XXXXXX XXXXXX 37,10 

283 XXXXXX XXXXXX 63,06 

284 XXXXXX XXXXXX 9,32 

285 XXXXXX XXXXXX 37,10 

286 XXXXXX XXXXXX 405,50 

287 XXXXXX XXXXXX 414,40 

288 XXXXXX XXXXXX 350,10 

289 XXXXXX XXXXXX 350,10 

290 XXXXXX XXXXXX 259,70 

291 XXXXXX XXXXXX 148,40 

292 XXXXXX XXXXXX 324,40 

293 XXXXXX XXXXXX 148,40 

294 XXXXXX XXXXXX 148,40 

295 XXXXXX XXXXXX 411,60 

296 XXXXXX XXXXXX 105,73 

297 XXXXXX XXXXXX 411,60 

298 XXXXXX XXXXXX 583,50 

299 XXXXXX XXXXXX 148,40 

300 XXXXXX XXXXXX 700,20 

301 XXXXXX XXXXXX 23,96 

302 XXXXXX XXXXXX 25,22 

303 XXXXXX XXXXXX 686,00 

304 XXXXXX XXXXXX 207,20 

305 XXXXXX XXXXXX 162,20 

306 XXXXXX XXXXXX 496,00 

307 XXXXXX XXXXXX 37,10 

308 XXXXXX XXXXXX 460,20 

309 XXXXXX XXXXXX 686,87 

310 XXXXXX XXXXXX 816,90 

311 XXXXXX XXXXXX 236,80 

312 XXXXXX XXXXXX 111,30 

313 XXXXXX XXXXXX 823,20 

314 XXXXXX XXXXXX 823,20 

315 XXXXXX XXXXXX 37,10 

316 XXXXXX XXXXXX 75,67 

317 XXXXXX XXXXXX 332,59 

318 XXXXXX XXXXXX 411,60 

319 XXXXXX XXXXXX 209,20 

320 XXXXXX XXXXXX 116,70 
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321 XXXXXX XXXXXX 350,10 

322 XXXXXX XXXXXX 126,13 

   102.473,98 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

 

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

 

TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 

QUART: Peu de Recursos: 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
   
37. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 156/2020/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS  TXIA (TAXA PRESTACIÓ SERVEIS D’INTERVENCIÓ 
ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DE LA CIUTADANIA I LES EMPRESES A TRAVÉS 
DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ 
RESPONSABLE), 2019  
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
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ACORD: 
   
“PRIMER: Concedir els ajuts següents per un total de 450,00 Euros, per ajuts al 

pagament de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en 

l’activitat dels ciutadans i les empreses a traves del sotmetiment a prèvia llicència, 

comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls de les activitats, 

els controls periòdics i les revisions periòdiques, de l’exercici 2019, previstos a 

l’apartat B).g).2  de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts 

econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de 

juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i 

segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 3 de juny de 

2019: 

Nº NOM NIF 
Import 

Subvenció 

1 XXXXXX XXXXX 450,00 

Aquesta quantitat s’ha de pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 

Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

 

SEGON: Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 

d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té 

l’obligació d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres 

declaracions a que vingui obligat. 

 

TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 

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

 
  
   
38. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 158/2020/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIÓ IVTM 2018 (ATURATS LLARGA DURADA)  
  
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 ACORD:  
   
“PRIMER. Concedir a J. F. H. L. (XXXXXX) l’ajut de 15,15 Euros al pagament de 

l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (aturats de llarga durada) de l’exercici 

2018, previst a l’apartat A).c) de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió 

d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en 

data 2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol 

de 2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 2 

d’octubre de 2018. 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 

Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2018. 

SEGON. Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 

d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té 

l’obligació d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres 

declaracions a que vingui obligat. 

TERCER. Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 

QUART:   Peu de Recursos: 
  
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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.”. 

 
 
   
39. Recursos Humans.  
Número: 21/2020/eRH. 
 
APROVAR L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DE 2020 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 
   
“PRIMER.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’aquesta corporació per l’any 2020 en 
els següents termes: 

PLACES DE FUNCIONARI DE CARRERA 
 
Concurs oposició lliure  
GRUP: A, SUBGRUP: A1, segons art. 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració Especial 
SUB-ESCALA: Tècnica 
NÚMERO:  1 
DENOMINACIÓ: Tècnic/a Administració General  
 
 
Concurs oposició lliure 
GRUP: A, SUBGRUP: A2, segons art. 76  del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració Especial 
SUB-ESCALA: Tècnica  
NÚMERO:  3 
DENOMINACIÓ: Tècnic/a de Grau Mitjà   
 
 
Concurs oposició lliure 
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GRUP: A, SUBGRUP: A2, segons art. 76  del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració Especial 
SUB-ESCALA: Tècnica 
NÚMERO:  4 
DENOMINACIÓ: Educador/a Social 
 
 
Concurs oposició lliure 
GRUP: A, SUBGRUP: A2, segons art. 76  del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració Especial 
SUB-ESCALA: Tècnica 
NÚMERO:  9 
DENOMINACIÓ: Treballador/a Social  
 
 
Concurs oposició Promoció Interna 
GRUP: C, SUBGRUP: C1, segons art. 76  del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració Especial 
SUB-ESCALA: Tècnica Auxiliar 
NÚMERO:  1 
DENOMINACIÓ: Tècnic/a Auxiliar  
 
 
Concurs oposició lliure  
GRUP: C, SUBGRUP: C1, segons art. 76  del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració Especial 
SUB-ESCALA: Tècnica Auxiliar 
NÚMERO:  1 
DENOMINACIÓ: Tècnic/a Auxiliar (Integrador Social)  
 
 
Concurs oposició lliure  
GRUP: C, SUBGRUP: C1, segons art. 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració General 
SUB-ESCALA: Administratiu 
NÚMERO:  2 
DENOMINACIÓ: Administratiu/va 
 
 
Concurs oposició lliure  
GRUP: C, SUBGRUP: C1, segons art. 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració Especial 
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SUB-ESCALA: Serveis Especials 
NÚMERO:  3 
DENOMINACIÓ: Tècnic/a Auxiliar Biblioteca  
 
 
Concurs oposició lliure  
GRUP: C, SUBGRUP: C2, segons art. 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració General 
SUB-ESCALA: Auxiliar Administratiu 
NÚMERO:  21 
DENOMINACIÓ: Auxiliar Administratiu/va  
 
 
Concurs oposició lliure  
GRUP: C, SUBGRUP: C2, segons art. 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració Especial 
SUB-ESCALA: Auxiliar  
NÚMERO:  2 
DENOMINACIÓ: Auxiliar Tècnic/a   
 
 
Concurs oposició lliure 
GRUP: A, SUBGRUP: A2, segons art. 76  del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració Especial 
SUB-ESCALA: Tècnica 
NÚMERO:  1 
DENOMINACIÓ: Enginyer/a Tècnic  
 
 
Concurs oposició lliure 
GRUP:C, SUBGRUP:C2, segons art. 76  del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració Especial 
SUB-ESCALA: Comeses Especials- Policia Local 
NÚMERO:  6 
DENOMINACIÓ: Agent Policia Local   
 
 
Concurs de Mobilitat Horitzontal 
GRUP:C, SUBGRUP:C2, segons art. 76  del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració Especial 
SUB-ESCALA: Comeses Especials- Policia Local 
NÚMERO:  2 
DENOMINACIÓ: Agent Policia Local  
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PLACES DE CARÀCTER LABORAL INDEFINT 
 
 
Concurs-oposició lliure 
NIVELL DE TITULACIÓ: A2 
NÚMERO: 2 
DENOMINACIÓ: Tècnic/a de grau Mitjà  
 
 
Concurs-oposició promoció interna 
NIVELL DE TITULACIÓ: C1 
NÚMERO: 1 
DENOMINACIÓ: Tècnic/a Auxiliar  
 
 
Concurs-oposició lliure 
NIVELL DE TITULACIÓ: AP 
NÚMERO: 10 
DENOMINACIÓ: Operari/ària   

 
 
SEGON.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i notificar-la als representants de personal, 
tant funcionari com laboral. 
 
  
TERCER.- Les places que incorpora l’Oferta Pública d’Ocupació 2020, estan 
consignades pressupostàriament al Capítol I com a vacants ocupades interinament o 
vacants pures, de la plantilla aprovada amb els Pressupostos Municipals per a 2020 
 
 
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.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu  de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació.  
 
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 la recepció de la notificació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
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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. Promoció Ciutat.  
Número: 1/2020/eDES. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA DEL MERCAT D’ARTESANIA DE SETMANA SANTA 
2020, DEL 9 AL 12 D’ABRIL, AL PG. DEL CARME DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 
 ACORD:  
 
“PRIMER. Aprovar la següent convocatòria al mercat de Setmana Santa: 
CONVOCATÒRIA MERCAT DE SETMANA SANTA 2020  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú obre la convocatòria amb data per a l’adjudicació de 
les parades del mercat d’artesania de temporada de Setmana Santa d’acord amb les 
bases publicades al BOPB amb data 14 de febrer de 2020.  
 
Les característiques bàsiques de les places ofertades són:  
 
- Lloc: Passeig del Carme (entre la rambla de Ferrer i Vidal i la rambla Joan Baptista 

Pirelli)  

- Dies del Mercat: 9, 10, 11 i 12 d’abril de 2020  

- Horari: de 10 h a 21 h.  

- Nombre de places: 20  

- Taxa de la parada: per parada de 80€ en el cas del Mercat de Setmana Santa (segons 
marca OF Núm. 26 Annex 2: 20€/dia)  

 
L’atorgament de l’autorització s’efectuarà mitjançant resolució del regidor delegat de 
Promoció Econòmica, projecció de Ciutat i Patrimoni Cultural.  
 
Termini de presentació de sol·licitud: des del dia 26 de febrer de 2020 fins al 12 de març. 
 
Lloc de lliurament de les sol·licituds: Oficina d’Atenció al ciutadà de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, plaça de la Vila 8 (horari de dilluns a divendres de 8 h a 19 h i 
dissabte de 10 h a 13 h). 
  
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació demandada en 
aquesta bases:  
 
- Full de sol·licitud  
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- Declaració responsable conforme es compleixen tots els requisits establerts per 
Hisenda i la Seguretat Social per a la participació al mercat;  

 
La resta de documentació es podrà lliurar via correu electrònic (olopez@vilanova.cat o 
bé apunyet@vilanova.cat)  
 
- Carnet d’artesania i/o cultural en vigor (en cas de tenir)  

- Acreditació del Distintiu de producte D’Artesania (D’A) (en cas de tenir)  

- Assegurança de responsabilitat civil (rebut i import assegurat)  

- Dossier d’elaboració dels productes: fotos, descripció i/o vídeo, en qualsevol format de 
suport paper o digital, on es comprovi la forma de producció dels productes i la 
proposta de parada realitzada pel sol·licitant (prestació, qualitat visual, estètica i 
originalitat del producte).  

 
I tota aquella documentació que es consideri necessària per a la seva puntuació.  
 
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de tota la documentació demanada en 
aquestes bases. En cas que no s’adjunti tota la informació requerida es considerarà 
incompleta i serà automàticament exclosa de la selecció.  
 
SEGON. Convocar el concurs per l’adjudicació de les autoritzacions per la venda en el 
Mercat d’artesania de Setmana Santa 2020. Les persones interessades podran 
presentar les seves sol·licituds al registre de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a partir 
de l’endemà de la seva publicació al BOPB, segons anunci. 
 
TERCER. Autoritzar al regidor delegat de Promoció Econòmica, Projecció de Ciutat i 
Patrimoni Cultural, per la signatura i formalització dels documents adients en relació als 
punts anteriors. 
 
QUART.  Peu de recurs: 
 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
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. 
 
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. Mercats Municipals.  
Número: 1/2020/eMER. 
 
APROVAR L’AUTORITZACIÓ PER A LA CESSIÓ DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DE LA PARADA NÚM. 66 DEL MERCAT DEL CENTRE  “ONZE DE 
SETEMBRE 
 
 La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 
 ACORD:  
   

“PRIMER: PRIMER. Renunciar a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor 
de l’Ajuntament, establerts a l’article 35 del Reglament del mercats municipals, sobre 
la transmissió de la parada núm. 66 del Mercat del Centre. 
 
SEGON. Autoritzar la cessió de la concessió administrativa de la parada núm. 66 del 
Mercat del Centre a favor del senyor À. C. S., amb les mateixes condicions que 
l’anterior adjudicatari, i continuant amb la mateixa activitat de  Carnisseria, reconeguda 
pel Reglament de Mercats, art. 2, ap. b) de l’Annex 1 en relació als Articles de venda, i 
per la durada establerta en l’article 15, ap. c) del Reglament de mercats municipals; en 
aquest cas, la data de finalització de la concessió, serà fins al 4 de maig de 2065. 
 
TERCER. Requerir al senyor À. C. S., d’acord amb el que es disposa a l’Ordenança 
fiscal núm. 17 de la Taxa per prestació de serveis de mercats, art.7è, punt 2, ap. c), el 
pagament per la cessió de la parada de 145,00€ per metre lineal (4,50 ml), ascendint 
l’import total a sis-cents cinquanta-dos euros, amb cinquanta cèntims (652,50€) així 
com acceptar complir amb les normes del Reglament dels Mercats Municipals i les 
disposicions de l’Ajuntament que siguin aplicables. 
 
QUART. Comunicar al cessionari que disposa d’un mes, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord, per justificar el pagament dels drets establerts en 
l’ordenança fiscal sobre la cessió i altres que corresponguin a la Hisenda Pública. De 
no produir-se la justificació en aquest termini, s’entendrà per no produïda la 
transmissió. 
 
CINQUÈ. Comunicar a la cessionària que disposa d’un mes, a contar des de la 
notificació d’aquest acord, per justificar el pagament dels drets establers en 
l’ordenança fiscal sobre el traspàs, i altres que corresponguin a la Hisenda Pública. De 
no produir-se la justificació en aquest termini s’entendrà per no produïda la 
transmissió. 
 
SISÈ. Requerir al cessionària, perquè en el termini a 15 dies amb posterioritat a la 
notificació del present acord, acrediti el compliment dels requisits establerts a l’article 
21 del Reglament de Mercats. L’acreditació del compliment d’aquests requisits donarà 
dret a l’exercici de l’activitat de venda 

 
SETÈ.  Notificar aquest acord als interessats, així com al Departament de Gestió 
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Tributària i Intervenció. 
 

VUITÈ. 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. 

 
 
 
   
42. Llicències i Disciplina.  
Número: 000846/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
BLUEPROPERTY GARRAF, SL, PER A  CONSTRUIR UN EDIFICI PLURIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES AMB PSOT+PB+4PP+PSCOB, AMB 8 HABITATGES, 3 LOCALS 
EN PLANTA BAIXA, 9 TRASTERS I 19 PLACES D'APARCAMENT EN PLANTA 
SOTERRANI  A RBLA. PAU,   65 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:    
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  BLUEPROPERTY 
GARRAF, SL, per a  CONSTRUIR UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES 
AMB PSOT+PB+4PP+PSCOB, amb 8 habitatges, 3 locals en planta baixa, 9 trasters 
i 19 places d'aparcament en planta soterrani, a RBLA. PAU,   65, (Exp.000846/2019-
OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) (Exp. 

AESA: G19-0219, incorporat a l’expedient, aquesta llicència queda condicionada 
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a:  

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

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

Edificació 7,20 30,00 37,20 
Grua-torre 7,20 38,47 45.67 
Grua-mòbil 7,20 43,00 50,20 

b. Als valors d’alçada i elevació inclosos en la taula anterior per la grua-mòbil 
i per la grua-torre, inclosos tots els seus elements o qualsevol afegit sobre 
les mateixes. 

c. 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. 

d. 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. 

e. 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. Cal que la rampa d’entrada a l’aparcament soterrani tingui un ample en l’accés 
de 4,25 m, aquest ample s’ha de mantenir en els primers 4,5 m des de la façana, 
en compliment de l’article 7.5 de l’Ordenança d’aparcaments de Vilanova i la 
Geltrú. 

3. En cas de col3locar les plaques sobre el badalot de l’escala, aquestes hauran 
d’anar planes i sense dipòsit incorporat. 

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. Així mateix, caldrà aportar certificat del tècnic 
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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” 

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

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

II. 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. 

6. 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’ajunten al projecte tècnic. 

9. 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. 
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10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

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

16. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
CONDICIONS DE LLICÈNCIA I PREVIA A LA SEVA OBERTURA (ACTIVITATS) 
 
Prèviament a la seva obertura i juntament amb la comunicació prèvia el titular de 
l’establiment haurà de presentar la documentació següent: 
 
1. Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació 

elèctrica emesa pel departament d’indústria de la Generalitat. 
 
2. Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 

d’acord al projecte presentat i que compleixen amb la normativa que li són 
d’aplicació. 

 
3. Fotocòpia del contracte de manteniment de les instal·lacions contra incendis. 
 
4. Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització dels aparells elevadors. 
 
 
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.”. 
 
 
 
   
43. Llicències i Disciplina.  
Número: 000901/2019-OBR. 
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APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
EDIFICACIONES VILANOVA, SL, PER A  CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES AMB 15 HABITATGES I PÀRQUING (14 PLACES DUES DE LES 
QUALS DOBLES) DE PB+3PP I PSCO (LA PLANTA SOTACOBERTA COMPTA AMB 
126,30 M2 CONSTRUÏTS DELS QUALS 31,90 COMUNITARIS I UNA SUPERFÍCIE DE 
TERRASSA COMUNITÀRIA DE 223,55 M2), SITUAT AL CARRER AIGUA, 122-128  A C. 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 ACORD:  
 
   
-“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  EDIFICACIONES 
VILANOVA, SL, per a  CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB 
15 HABITATGES I PÀRQUING (14 PLACES dues de les quals dobles) DE PB+3PP i 
PSCO (la planta sotacoberta compta amb 126,30 m2 construïts dels quals 31,90 
comunitaris i una superfície de terrassa comunitària de 223,55 m2), situat al carrer 
Aigua, 122-128, (Exp.000901/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i 
amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) (Exp. 

AESA: E19-43002), 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 20,32 18,80 39,12 

Grua-torre 20,32 35,52 55,84 

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 
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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 instal·lació de plaques solars no podrà ser alterada respecte d’allò proposat en 
projecte sense l’expressa aprovació dels Serveis Tècnics mitjançant proposta de 
modificació formalment presentada a aquests efectes. 

4. Les plaques de captació solar en cap cas podran incorporar el dipòsit acumulador ni 
cap estructura de suport de manera que sigui visible des de la via pública o que 
provoqui un impacte negatiu en el paisatge urbà o en el conjunt arquitectònic. 

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

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

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

6. 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. 

7. 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 
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del soroll i vibracions de Vilanova i la Geltrú, en compliment de l’article 23.3, 
d’aquesta normativa. 

8. 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. 

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

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

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

16. 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. 

17. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
CONDICIONS DE LLICÈNCIA I PREVIA A LA SEVA OBERTURA (ACTIVITATS) 
 
1. Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació elèctrica 

emesa pel departament d’indústria de la Generalitat. 

2. Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat d’acord 
al projecte presentat i que compleixen amb la normativa que li són d’aplicació. 

3. Fotocòpia del contracte de manteniment de les instal·lacions contra incendis. 

4. Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització dels aparells elevadors. 

 
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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44. Llicències i Disciplina.  
Número: 001138/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER J. P. V., 
PER A  REFORMAR L'EDIFICI ENTRE MITGERES I FER LA DIVISIÓ HORITZONTAL 
EN 2 HABITATGES I 2 LOCALS  a C. AIGUA,   31 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:    
 
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  J. P. V., per a  REFORMAR 
L'EDIFICI ENTRE MITGERES I FER LA DIVISIÓ HORITZONTAL EN 2 HABITATGES I 2 
LOCALS, a C. AIGUA,   31, (Exp.001138/2019-OBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel 

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

2. 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” 

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

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

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

3. Caldrà complir amb l’ordenança de la carta de colors de Vilanova i la Geltrú, tant 
pels paraments de façana com per les fusteries i serralleries. 

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

5. 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. 

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 les infraestructures de 
telecomunicacions i el Butlletí d’instal·lació o certificat final que aquestes 
instal·lacions s’ajunten al projecte tècnic. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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

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

3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació 
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de 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 
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comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final de 
l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència 
de primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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Punts a tractar en Sessió Pública de la Junta de Govern Local 
 
   
45. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000205/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000205/2019-UES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE MESURES EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS, EN DATA 28/03/2019. 
 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 
   
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de set-cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI XXXXXX 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, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURSOS 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:  
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al que es produís la 
desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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46. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000397/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000397/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, SEGONS INFORME TÈCNIC DE 
DATA 23/05/2019 . 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 
ACORD:  
 
   
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de mil cinc 
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set-cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16.1 de l’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de set- 
cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal 
de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
L’import total de les sancions imposades ascendeix a la quantitat de tres mil tres 
euros (3.003 €). 
 
QUART: REQUERIR la persona titular del DNI 46484352-H, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.  
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
CINQUE. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
SISÈ. PEU DE RECURSOS 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
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seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva 
resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a 
partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
 
   
47. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000480/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000480/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, PERQUÈ PRESENTÉS 
DETERMINADA DOCUMENTACIÓ REFERENT A LA LLICÈNCIA DE TINENÇA I 
CONDUCCIÓ DE GOS POTENCIALMENT PERILLÓS. 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 
   
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de mil cinc-cents un 
euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre la tinença 
d’animals, segons consta a l’expedient. 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de set-cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança Municipal sobre la 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de mil 
cinquanta-un euros (1.051 €). 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del XXXXXX, perquè faci efectiu el pagament de 
la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les 
condicions i terminis per complir el requeriment.  
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
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l’assisteixen. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURSOS 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva 
resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a 
partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
  
   
48. Recursos Humans.  
Número: 80/2020/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT AL TREBALLADOR MUNICIPAL SR. J. M. R. P. 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
   
“De conformitat amb els articles 2, 12 i 13 de la Llei 53/84, declarar la compatibilitat al Sr. 
J. M. R. P., amb l’activitat privada de docència i accions d’acompanyament personal i 
professional per compte propi amb altres corporacions locals o entitats de caràcter 
públic, amb una dedicació de 2 a 10 hores setmanals. 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu.” 
 
“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 
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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  

 
.-. 

 

 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 12:35 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari accidental. 
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