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Acta núm. 19 
 

A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9.30 hores del dia 11 de maig de 2021, 
sota la presidència de l’alcaldessa, Olga Arnau Sanabra es reuneixen a la 
videoconferència per Teams els senyors/es: 
 

Sra. Olga Arnau Sanabra  

Sra. Marta Jofra Sora 

Sr. Jordi Medina Alsina 

Sr. Enric Garriga Ubia 

Sr. Antoni Palacios Asensio   

Sr. Francesc Xavier Serra Albet    

 

Secretari General 

Sr. Isidre Marti Sarda       

 

Interventor Municipal 

Sr. Cesar Rodriguez Sola     
   

Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera 
convocatòria. 
 
Excusen la seva assistència la Sra. Blanca Albà Pujol i la Sra. Adelaida Moya Taules 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteix també a la sessió el Sr. Jaume Aliaga 
Huguet 
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ORDRE DEL DIA 

 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  

Número: 18/2021/eJGL. 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 18 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 4 DE MAIG DE 2021 

 
2. Secretaria General.  

Número: 47/2021/eSEC. 
 
APROVACIÓ DE LA CREACIÓ D’UN REGISTRE DE FUNCIONARIS 
HABILITATS 

  
3. Responsabilitat Patrimonial.  

Número: 12/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA JOSEP ANTONI VIDAL, 2, EL DIA 25 
DE JUNY DE 2020 

  
4. Unitat d'Expedients Sancionadors. 

Número: 330/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 330/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA 
I LA GELTRÚ, EN DATA 24/11/2020. 
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5. Unitat d'Expedients Sancionadors. 
Número: 365/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 365/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA 
I LA GELTRÚ, EN DATA 09/12/2020 

 
6. Unitat d'Expedients Sancionadors. 

Número: 5/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 5/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA 
I LA GELTRÚ, EN DATA 15/12/2020. 

  
7. Secretaria General.  

Número: 81/2021/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT 
LLOGUER, D’UN CONJUNT MODULAR PREFABRICAT PER TAL D’UBICAR-
HI LA UNITAT ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA LOCAL I ELS SERVEIS DE 
PROTECCIÓ CIVIL I EDUCACIÓ VIÀRIA 

 
8. Secretaria General.  

Número: 118/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE 
DE L’EMPRESA  ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA, SRL PELS 
SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS CONTEMPLATS EN EL LOT 8, SUBLOT 
8.1 i 8.2   MITJANTÇANT  L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A  L’ACORD MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE AMB 
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP.  2016.02) DE 
L’ACM  (Núm. exp. 039/2019-CONT) 
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9. Secretaria General.  
Número: 144/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL 
PROCEDIMENT  D’ADJUDICACIÓ PER A LA  CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS SÒLIDS URBANS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  

10. Secretaria General.  
Número: 152/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA CONTRACTACIO DEL SERVEI D’ASSEGURANCES PER UNA 
NOVA INCORPORACIÓ A LA FLOTA DE VEHICLES TERRESTRES DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, MITJANÇANT CONTRACTE 
BASAT EN L’ACORD MARC DEL SERVEI DE PÒLISSES D’ASSEGURANCES 
DE L’ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (EXP. 
2019.01) 
  

11. Secretaria General.  
Número: 174/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA CONTRACTACIO DEL SERVEI D'ASSEGURANCES DE DANYS 
A EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, MITJANÇANT 
CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC DELS SERVEIS 
D’ASSEGURANCES DE DANYS A EDIFICIS I INSTAL·LACIONS AMB 
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXPEDIENT 
2020.01) 
  

12. Intervenció.  
Número: 44/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
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13. Cultura.  
Número: 243/2021/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DEL RECURS "EXPOSICIONS ITINERANTS 
D'ART CONTEMPORANI" INCLÓS EN EL CATÀLEG DE SERVEIS PER A 
L’ANY 2021 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
  

14. Educació IMET.  
Número: 478/2020/eSUB. 
 
APROVAR EL PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA L’ANY 2020 A L’ENTITAT AMPA ESCOLA SANT JORDI 
 
 
 

15. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 320/2020/eSUB. 

 
APROVAR LA CORRECCIÓ DE L'ERROR MATERIAL DETECTAT A L'ACORD 
DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 8 D'ABRIL DE 2021 RELATIVA A 
LA RESOLUCIÓ D'UNA AL·LEGACIÓ PRESENTADA A L'ATORGAMENT 
PROVISIONAL D'UN TERCER BLOC DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DEL PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA 
MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 2020 
 

16. Espai Públic.  
Número: 368/2021/eAJT. 
 
APROVAR ELS TREBALLS D'ENJARDINAMENT DE LA BASSA DE LA PLAÇA 
DE CHARLIE RIVEL DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER PART DE LA 
MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF 
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17. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 134/2021/eCONT. 

 
APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA, L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 
OBERTURA DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE 
MILLORA DE LA RONDA IBÈRICA AMB LA CREACIÓ D'UN ACCÉS A 
L'HOSPITAL DE SANT ANTONI I UNA SORTIDA D'EMERGÈNCIA DE LA 
CASERNA DELS MOSSOS D'ESQUADRA MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT SIMPLIFICAT SUMARI 

 
18. Llicències i Disciplina.  

Número: 60/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA A LA SRA. 
P.R.G., PER A CONSTRUIR UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES DE PB+1PP i PISCINA, al C. SANT JOAQUIM, 39 (EXP. 
60/2021/EOBR) 

 
19. Llicències i Disciplina.  

Número: 62/2020/eOBR. 
 

ESMENAR L'ERROR MATERIAL EN LA DESCRIPCIÓ DE LA LLICÈNCIA 
62/2020/EOBR, CONCEDIDA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 7 
DE JULIOL DE 2020, PER A REFORMAR DOS LOCALS DE LA PLANTA 
BAIXA I CANVIAR EL SEU US PER A DOS HABITATGES, A L'EDIFICI 
SITUAT AL C. JARDÍ 122, BX.1A I BX.2A. 
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20. Urbanisme i Planejament.  
Número: 1/2021/eURB. 

 
APROVAR DEFINITIVAMENT  EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ 
VOLUNTÀRIA DE PROPIETARI ÚNIC DEL POLÍGON DELIMITAT PER LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU ALS CONJUNTS G, K I L DEL PERI 
PIRELLI MAR I DUES PARCEL·LES SITUADES AL PASSEIG DEL CARME 37- 
48. 

  
 

 
PRECS I PREGUNTES.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió a les 9.30 h seguint 
l’ordre dels punts de l’ordre del dia. 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 18/2021/eJGL. 

 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 18 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 4 DE MAIG DE 2021 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
 
2. Secretaria General.  
Número: 47/2021/eSEC. 
 
APROVACIÓ DE LA CREACIÓ D’UN REGISTRE DE FUNCIONARIS HABILITATS 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
 

ACORD 
 
 

PRIMER. ACORDAR la creació d’un Registre de Funcionaris habilitats per realitzar 
tràmits en nom de terceres persones i que estarà integrat pel personal que 
s’especifica en la relació adjunta com a Annex 1. 
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SEGON. GARANTIR I ASSISTIR a tots els interessats la seva relació amb 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per realitzar tràmits electrònics i, especialment 
l’assistència en l´ús d’aquests mitjans pel que fa a la identificació i signatura 
electrònica, la presentació de sol·licituds a través del registre electrònic general i 
l'obtenció de còpies autèntiques, als interessats no relacionats en els apartats 2 i 3 
de l’article 14 en relació a l’article 12 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre. 
 
TERCER. APROVAR el model d’autorització al personal funcionari habilitat per a la 
realització de tràmits electrònics a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i que s’adjunta com a model Annex 2. 
 
QUART. COMUNICAR l’acord als interessats. 
 
CINQUE. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la 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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3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 12/2021/eSJ. 
 

DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA JOSEP ANTONI VIDAL, 2, EL DIA 25 DE 
JUNY DE 2020 
 

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

ACORD 
 

PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
l'advocada Sra. Judith Alcalde Ordax, en representació de la senyora amb DNI 
37663726 F, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 

SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 

TERCER. PEU DE RECURS 
 

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

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

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

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  També podeu interposar qualsevol altre recurs que 
considereu procedent. 
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4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 330/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 330/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 24/11/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI 48020380Z. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI 48020380Z la sanció de multa de 
cent euros (100 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI 48020380Z, per tal que s’ingressi a 
la caixa de l’Ajuntament l’import de la sanció imposada, en el termini de 20 dies 
hàbils a comptar des del dia següent d’haver rebut la notificació d’aquesta proposta. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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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. 
   
 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 365/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 365/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, 
EN DATA 09/12/2020 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI 52420865R. 
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SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI 52420865R la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de 
Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons 
consta a l’expedient. 
 
TERCER. REQUERIR a la persona titular del DNI 52420865R, per tal que s’ingressi 
a la caixa de l’Ajuntament l’import de la sanció imposada, en el termini de 20 dies 
hàbils a comptar des del dia següent d’haver rebut la notificació d’aquesta proposta. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 5/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 5/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, 
EN DATA 15/12/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 37267553D, la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de 
Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons 
consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI 37267553D, per tal que s’ingressi a la 
caixa de l’Ajuntament l’import de la sanció imposada, en el termini de 20 dies hàbils a 
comptar des del dia següent d’haver rebut la notificació d’aquesta proposta. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
7. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 81/2021/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT 
LLOGUER, D’UN CONJUNT MODULAR PREFABRICAT PER TAL D’UBICAR-HI LA 
UNITAT ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA LOCAL I ELS SERVEIS DE 
PROTECCIÓ CIVIL I EDUCACIÓ VIÀRIA 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

ACORD 
 
PRIMER. ADJUDICAR a l’empresa Alco Rental Services, S.L.U., amb CIF 
B66971276, el contracte del subministrament mitjançant lloguer d’un conjunt modular 
prefabricat per tal d’ubicar-hi la Unitat Administrativa de la Policia Local i els serveis 
de Protecció Civil i Educació Viària de Vilanova i la Geltrú, pel període de dos (2) 
anys, prorrogables per 1 any més,  per import de  11.157,02 € més  2.342,98 € d’IVA 
al 21% que fan un total de 13.500,00 € (tretze mil cinc-cents euros), que inclou les 
despeses d’instal·lació i desinstal·lació del conjunt modular. 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523332624376120367 
 
 
 
 

  
 
 
 
    
 

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

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

 

SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest subministrament 
es contraurà amb càrrec a la partida pressupostària 05.1320.2219900 Manteniment i 
subministrament  del pressupost vigent, i a les diferents aplicacions que s’habilitin en 
els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. Amb previsió 
d’inici del contracte el juliol d’enguany, la distribució de la despesa serà tal com 
segueix: 
 

 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
TERCER. NOTIFICAR l’adjudicació a Alco Rental Services, S.L.U. 
 
QUART. PUBLICAR l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ. NOMENAR responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 
2.19 del Plec de Clàusules Administratives particulars, al Cap del Servei de Seguretat 
i Protecció Ciutadana. 
 
SISÈ. APROVAR la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
SETÈ. FACULTAR a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
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VUITÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
8. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 118/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE 
L’EMPRESA ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA, SRL PELS SUBMINISTRAMENTS 
I SERVEIS CONTEMPLATS EN EL LOT 8, SUBLOT 8.1 i 8.2 MITJANTÇANT  
L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A  L’ACORD MARC 
DE MOBILITAT SOSTENIBLE AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA (EXP.  2016.02) DE L’ACM  (Núm. exp. 039/2019-CONT) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
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ACORD 
 
 
PRIMER. APROVAR la devolució de la garantia definitiva a nom de Etecnic Movilidad 
Eléctrica, SRL, amb CIF B55667562, per import de 347 € (tres-cents quaranta-set  
euros), referent a l’expedient de contractació de subministraments i serveis 
contemplats en el LOT 8, sublot 8.1 i 8.2, de l’Acord Marc de mobilitat  sostenible 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2016.02) de l’Associació 
Catalana de municipis, núm. expedient 039/2019-CONT, dipositada mitjançant 
transferència bancària en data 18 de novembre de 2019, clau d’operació 820 i 
número d’operació 320190011565. 
 
SEGON. NOTIFICAR a Etecnic Movilidad Eléctrica, SRL la present resolució. 
 
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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   9. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 144/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA  CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 
CONTENIDORS PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació i l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert i per tramitació urgent d’acord amb 
l’article 119 de la LCSP, els plecs de clàusules tècniques i administratives particulars 
que s’incorporen respectivament com a Annex I i Annex II per a la contractació del 
subministrament de contenidors pel servei de recollida de residus sòlids urbans de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert i tramitació urgent, d’acord amb 
els articles 156 i 119 de la LCSP, amb una durada del contracte d’un any, 
improrrogable, i amb un pressupost base de licitació és de 123.966,94€ més 
26.033,06€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 150.000€. 
 
TERCER. En atenció a la previsió d’inici del contracte el mes de juliol de 2021, les 
obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 53.1621.2270001 del pressupost de 2021 i a les aplicacions  
pressupostàries successives, i es distribuiran de la següent manera durant la 
vigència del contracte: 
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L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat 
i    suficient. La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord 
amb l’article 35.1.g) LCSP. L’adjudicació del contracte restarà condicionada a 
l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits que disposi l’existència de crèdit 
suficient i adequat per la realització de la despesa. 
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
i de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar 
els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en el perfil del 
contractant, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el 
recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  de 
la Llei 9/2017 de contractes del sector públic  - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 
dies a comptar del dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil del 
contractant. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius  de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat 
amb els arts 8 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
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10. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 152/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA CONTRACTACIO DEL SERVEI D’ASSEGURANCES PER UNA 
NOVA INCORPORACIÓ A LA FLOTA DE VEHICLES TERRESTRES DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT 
EN L’ACORD MARC DEL SERVEI DE PÒLISSES D’ASSEGURANCES DE 
L’ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (EXP. 2019.01) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
 

ACORD 
 
 
PRIMER. APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’Acord marc 
del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2019.01) i contractar la pòlissa que a continuació s’indiquen:  
 
Lot 2. Vehicles Terrestres, a favor de la mercantil Fiatc Mutua de Seguros y 
Reaseguros, amb NIF G08171407, per un import de 388,47€ euros anuals, pel 
vehicle model HYUNDAI H-1 matrícula 5989GGZ, amb durada fins el 31 de març de 
2023 i possibilitat de dues pròrrogues renovables en períodes d’un any. 
 
SEGON. APROVAR l'autorització i disposició de la despesa  pels imports indicats en 
el quadre infra, que s'imputaran, dins del pressupost municipal de  l'any 2021, a 
càrrec de l'aplicació pressupostària 02.9200.224000 (Assegurança general) i a les 
aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte.  
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L’autorització i compromís de la resta de la despesa per als exercicis següents, se 
subordinarà al crèdit que pels esmentats exercicis es consigni en el pressupost 
corresponent.  
 
TERCER. El pagament s’efectuarà contra les factures emeses amb aquest contingut 
per la corredoria d’assegurances FERRER&OJEDA ASOCIADOS, CORREDURÍA 
DE SEGUROS (S.L.), amb NIF B58265240, d’acord amb allò establert a la clàusula 
50 del PCAP de l’Acord Marc de referència. 
 
QUART. NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat, 
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), i l’empresa adjudicatària del 
contracte general de mediació d’assegurances, tot donant-li els efectes de publicitat 
que siguin preceptius.  
 
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 del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2019.01) 
 
SISÈ. El responsable del contracte serà el Cap de Compres i Contractació, o la 
persona en qui delegui. 
  
SETÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
VUITÈ. PUBLICAR el present acord al Perfil del Contractant i al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
NOVÈ. 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. 
 
   
 
 
11.  Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 174/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA CONTRACTACIO DEL SERVEI D'ASSEGURANCES DE DANYS A 
EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN 
L'ACORD MARC DELS SERVEIS D’ASSEGURANCES DE DANYS A EDIFICIS I 
INSTAL·LACIONS AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA 
(EXPEDIENT 2020.01) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
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ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’Acord marc 
dels serveis d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (expedient 2020.01) i contractar la Pòlissa que a 
continuació s’indica:  
 
• Servei d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i els seus organismes autònoms, a favor de CATALANA 
OCCIDENTE,S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS, amb CIF A28119220, per un 
import anual de 57.592,31, exempts d’IVA, per un any i sense possibilitat de 
pròrroga. El pagament d’aquest contracte es farà contra les factures emeses amb 
aquest contingut per la corredoria d’assegurances FERRER&OJEDA ASOCIADOS, 
CORREDURÍA DE SEGUROS (S.L.), amb NIF B58265240, d’acord amb la clàusula 
50 del PCAP de l’Acord marc en què es basa. 
 
SEGON. APROVAR l'autorització i disposició de la despesa  per import de 
57.592,31€, exempts d’IVA, que s'imputarà dins del pressupost municipal de  l'any 
2021, a càrrec de l'aplicació pressupostària 02.9200.2240000. 
 
TERCER. NOTIFICAR l’adopció del present acord a l’ACM, el CCDL  i l’empresa 
adjudicatària, així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de 
publicitat que siguin preceptius. 
 
QUART. 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 dels serveis d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya (expedient 2020.01). 
 
CINQUÈ. El responsable del contracte serà el Cap de Compres i Contractació, o la 
persona en qui delegui. 
  
SISÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523332624376120367 
 
 
 
 

  
 
 
 
    
 

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

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

 

SETÈ. PUBLICAR el contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
VUITÈ. PEU DE RECURS 
 

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

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

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
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. Intervenció.  
Número: 44/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la relació de factures número F/2021/7. 
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Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
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Resum total facturació 

 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2021/7.  
 
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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13. Cultura.  
Número: 243/2021/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DEL RECURS "EXPOSICIONS ITINERANTS D'ART 
CONTEMPORANI" INCLÓS EN EL CATÀLEG DE SERVEIS PER A L’ANY 2021 DE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ACCEPTAR la concessió del següent recurs de la Diputació de Barcelona: 
 

 
 
 
SEGON. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de mil setanta-cinc euros 
(1.075,00€) en concepte de despeses fixes a nom de la Diputació de Barcelona, amb 
CIF P0800000B, i reconèixer l’obligació de la despesa en el moment que la Diputació 
de Barcelona ens notifiqui l’aportació a realitzar.  Aquesta despesa es liquidarà amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 31.3340.2260901 Suport a la Creació, arts 
escèniques – Programació estable. 
 
TERCER .  NOTIFICAR aquesta resolució a la Diputació de Barcelona. 
 
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. 
  
   
 
 
14. Educació IMET.  
Número: 478/2020/eSUB. 
 
APROVAR EL PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA L’ANY 2020 A L’ENTITAT AMPA ESCOLA SANT JORDI 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
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ACORD 

 
PRIMER. INCOAR procediment de reintegrament de la subvenció atorgada a l’entitat 
AMPA ESCOLA SANT JORDI amb CIF G63328427-7, essent la quantitat a retornar 
a aquest Ajuntament de 342,01€, més els interessos de demora que procedeixin. 
 
SEGON. REQUERIR a l’entitat a l’entitat AMPA ESCOLA SANT JORDI amb CIF 
G63328427-7 perquè ingressi l’import del principal no justificat 342,01€ mitjançant 
ingrés al compte número és : ES 37 0081 0050 17 0001267035 
 
TERCER. REVOCAR la resta de subvenció inicialment concedida per import de 
881,90€.  
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats perquè en un termini de 15 
dies, a comptar a partir del dia següent a la notificació de la present, pugui presentar 
al·legacions o els documents que consideri oportuns.  
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523332624376120367 
 
 
 
 

  
 
 
 
    
 

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

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

 

de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
 
15. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 320/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CORRECCIÓ DE L'ERROR MATERIAL DETECTAT A L'ACORD DE 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 8 D'ABRIL DE 2021 RELATIVA A LA 
RESOLUCIÓ D'UNA AL·LEGACIÓ PRESENTADA A L'ATORGAMENT 
PROVISIONAL D'UN TERCER BLOC DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DEL PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA 
MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 2020 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ESMENAR l’error material que afecta l’expedient. Núm. 697/2020/eSUB,  
que constava com a atorgat 700 euros en el 3r bloc d’atorgaments. En concret la 
correcció de l’error material suposa una modificació de la resolució que afecta a la 
quantia a cobrar i on diu 700 euros, ha de dir 400 euros. De forma que el punt segon 
de l’acord resta redactat de la següent manera: 
 

“SEGON. ESTIMAR l’al·legació presentada en relació a l’expedient 
697/2020/eSUB amb CIF 52212263D que va ser desestimat per acord de la 
Junta de 2 de febrer, ja que un cop revisat per la comissió avaluadora, en 
data 2 de març de 2021, s’ha comprovat que hi havia un error de càlcul en el 
percentatge de decreixement i per tant, l’import que li correspon percebre, és 
de 400 euros”. 
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SEGON. PUBLICAR aquest acord al web municipal. 
 
TERCER. COMUNICAR la present resolució als departaments d'Intervenció i 
Tresoreria Municipal, als efectes oportuns 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte de tràmit no qualificat no procedeix la interposició de cap tipus de 
recurs.  
 
 
 
16. Espai Públic.  
Número: 368/2021/eAJT. 
 

APROVAR ELS TREBALLS D'ENJARDINAMENT DE LA BASSA DE LA PLAÇA DE 
CHARLIE RIVEL DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER PART DE LA 
MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

 

ACORD 
 

 

PRIMER. APROVAR l’encàrrec de mitjans propis a la MANCOMUNITAT TEGAR 
DEL GARRAF, CIF- P0800354C, en relació als treballs d’enjardinament de la bassa 
de la plaça de Charlie Rivel de Vilanova i la Geltrú. 
 
 

D’acord amb l’informe tècnic incorporat a l’expedient, la despesa de cada actuació es 
desglossa de la següent manera:  
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Per tal de realitzar l’enjardinament de la bassa de la plaça de Charlie Rivel, es 
proposa les següents actuacions:  
 

- Inicialment s’efectuarien el treballs d’arranjament de l’embornal pel 
drenatge de l’aigua. 

- S’anul·laria l’escomesa per l’ompliment de la bassa i es protegirien totes 
les entrades i sortides d’aigua amb malla metàl·lica. 

- Es faria una estesa de malla anti-herba per filtrar les aigües de pluja. 

- Es crearia una capa de drenatge i filtratge de l’aigua de al voltant de 15 
cm combinant: 

• graves gruixudes (60-110mm 

• graves de 25-50mm 

• sorra rentada per colmatar els àrida i forçar el filtratge 
de l’aigua. 

- Després del àrids es col·locaria altra capa de malla anti-herba i terra 
vegetal. 

- Seguidament s’efectuaria la plantació. 

- I per últim es faria l’estesa d’escorça de pi. 
 
 
SEGON. APROVAR la despesa de 4.960,42 euros (quatre mil nou-cents seixanta 
euros amb quaranta-i-dos cèntims), exempt del 21% de l’IVA, amb càrrec a la partida 
“Contracte de jardineria zona A” 53.1710.2279901 del vigent pressupost de 2021 del 
Servei d’Espai Públic.  
 
 
TERCER. NOTIFICAR el present acord a la MANCOMUNITAT TEGAR DEL 
GARRAF 
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QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
17. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 134/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA, L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I 
OBERTURA DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ  DE LES OBRES DE MILLORA 
DE LA RONDA IBÈRICA AMB LA CREACIÓ D'UN ACCÉS A L'HOSPITAL DE SANT 
ANTONI I UNA SORTIDA D'EMERGÈNCIA DE LA CASERNA DELS MOSSOS 
D'ESQUADRA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARII 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
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ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la Memòria Valorada per a la contractació de les obres de 
“Millora de la Ronda Ibèrica amb la creació d’un accés a l’hospital de Sant Antoni i 
una sortida d’emergència de la Caserna dels Mossos d’Esquadra” redactada per part 
de l’arquitecte tècnic municipal Ton Roure Ripoll amb un pressupost  de seixanta tres  
mil dos-cents quaranta tres euros amb quatre cèntims  63.243,04€ ( 52.266,98€ més 
10.976,06 del 21 per cent de l’IVA). 
 
SEGON. APROVAR l’expedient de contractació i el plec de clàusules econòmic - 
administratives particulars, per a la contractació de les obres   “Millora de la Ronda 
Ibèrica amb la creació d’un accés a l’hospital de Sant Antoni i una sortida 
d’emergència de la Caserna dels Mossos d’Esquadra” que es tramitarà segons el 
procediment obert simplificat abreujat   amb  un pressupost de seixanta tres mil dos-
cents quaranta-tres euros amb quatre cèntims 63.243,04€ (52.266,98€ més 
10.976,06€ de l’IVA).    
 
TERCER. APROVAR la licitació pel procediment obert simplificat  abreujat per a 
l’adjudicació de les esmentades obres i publicar l’anunci corresponent al perfil del 
contractant.   
 
QUART. APROVAR la despesa amb càrrec a la  partida 50.1530.63900 (Obres 
millora espai urbà) del vigent  pressupost. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent 
 
 
   
18. Llicències i Disciplina.  
Número: 60/2021/eOBR. 

 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA A LA SRA. P. R. G., 
PER A CONSTRUIR UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PB+1PP i PISCINA, al C. SANT JOAQUIM, 39 (EXP. 60/2021/EOBR) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.  ATORGAR la llicència d’obres sol·licitada per la Sra. P.R.G., va sol·licitar 
llicència d’obres per a construir un habitatge unifamiliar entre mitgeres de PB+1PP i 
Piscina, al C. Sant Joaquim, 39 (Exp. 60/2021/eOBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents 
condicions particulars i generals:  
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CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 

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

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

 

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

Edificació         30,83                 8,00                   38,83 
 

2. En el cas que sigui necessària la utilització d’altres mitjans auxiliars que 
superin l’alçada i elevació autoritzades, caldrà sol·licitar la corresponent 
autorització de forma prèvia i preceptiva a la seva instal·lació, fent referència 
a aquest expedient. 

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

4. AESA podrà inspeccionar les servituds aeronàutiques i l’acompliment dels 
acords d’autorització en matèria de servitud aeronàutica, d’acord amb el que 
estableix l’article 22 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria i 
l’article 33.4 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds 
aeronàutiques, modificat pel RD 297/2013, de 26 d’abril. 
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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. Cal complir amb l’Ordenança reguladora de soroll i les vibracions de Vilanova i la 
Geltrú. Cal complir l’Ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú”, en 
aquest sentit caldrà aportar justificació del compliment de la mateixa. Cal complir 
l’ordenança reguladora de la incorporació de sistemes 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. 

4. Caldrà justificar les emissions de CO2 respecte a un sistema de referència i 
certificar el compliment de la UNE 14825:2016 per la bomba de calor i la UNE 
16147:2017 per a l’escalfament d’aigua, segons nota aclaridora RITE 1/2018 de 
la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de 
Catalunya. 

5. 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 les residuals i aquestes hauran de ser 
coincidents en la mateixa arqueta per a la seva connexió a la xarxa de 
clavegueram. 

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

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

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

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

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

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

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

13. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal 
sobre la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de 
domini públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici 
que l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol 
habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per 
incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
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14. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

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

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

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

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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

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

3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte 
d’evacuació de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres 
per damunt de la part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta 
soterrani. 
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4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 

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

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

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

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

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

 
 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
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TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
   
 
19. Llicències i Disciplina.  
Número: 62/2020/eOBR. 
 
ESMENAR L'ERROR MATERIAL EN LA DESCRIPCIÓ DE LA LLICÈNCIA 
62/2020/EOBR, CONCEDIDA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 7 DE 
JULIOL DE 2020, PER A REFORMAR DOS LOCALS DE LA PLANTA BAIXA I 
CANVIAR EL SEU US PER A DOS HABITATGES, A L'EDIFICI SITUAT AL C. JARDÍ 
122, BX.1A I BX.2A. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
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ACORD 
 
PRIMER. ESMENAR l’error material, en el text de la llicència per a reformar dos 
locals de la planta baixa i canviar el seu us per a dos habitatges, a l’edifici situat al 
carrer Jardí, 122, Bx.1a. i Bx.2a. (Exp. 62/2020/eOBR), en els termes següents: 
A la part descriptiva de l’acord: 
 
 
 
On diu: “APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES 

PRESENTADA PER D. R. T., PER A CANVIAR L’ÚS DEL LOCAL A 
HABITATGE AMB LES OBRES DE REFORMA, al C. Jardí, 122 BX 01 
(Exp. 62/2020/eOBR)” 

 
Ha de dir: “ATORGAR LA LLICÈNCIA URBANISTICA SOL·LICITADA PER D. 

R. T., PER A REFORMAR DOS LOCALS DE LA PLANTA BAIXA I 
CANVIAR EL SEU US PER A DOS HABITATGES, A L'EDIFICI 
SITUAT AL C. JARDÍ 122, BX.1A I BX.2A.” 

 
 
 
 
A la relació de fets, punt 1. 
 
On diu: “CANVIAR L’ÚS DEL LOCAL A HABITATGE AMB LES OBRES DE 

REFORMA, al C. Jardí, 122 BX 01 (Exp. 62/2020/eOBR)” 
 
Ha de dir: “REFORMAR DOS LOCALS DE LA PLANTA BAIXA I CANVIAR EL 

SEU US PER A DOS HABITATGES, a l’edifici situat al C. JARDÍ 
122, Bx.1a i Bx.2a. (Exp.62/2020/eOBR)” 
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A la part dispositiva de l’acord, punt PRIMER 
 
 
On diu: “*PRIMER- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per D. R. T.,  va 

sol·licitar llicència d’obres per a PER A CANVIAR L’ÚS DEL LOCAL A 
HABITATGE AMB LES OBRES DE REFORMA, al C. Jardí, 122 BX 01 
(Exp.62/2020/eOBR)” 

 
Ha de dir: “PRIMER- ATORGAR la llicència urbanística sol·licitada per D. R. 

T., per a REFORMAR DOS LOCALS DE LA PLANTA BAIXA I 
CANVIAR EL SEU US PER A DOS HABITATGES, a l’edifici situat al 
C. JARDÍ 122, Bx.1a. i Bx.2a. (Exp.62/2020/eOBR)” 

 
SEGON. NOTIFICAR l’acord a la titular de la llicència.  
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent 
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 20. Urbanisme i Planejament.  
Número: 1/2021/eURB. 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA 
DE PROPIETARI ÚNIC DEL POLÍGON DELIMITAT PER LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PGOU ALS CONJUNTS G, K I L DEL PERI PIRELLI MAR I DUES 
PARCEL·LES SITUADES AL PASSEIG DEL CARME 37-48. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR definitivament el projecte de reparcel·lació voluntària de 
propietari únic del polígon delimitat per la Modificació Puntual del PGOU als conjunts 
G, K i L del PERI Pirelli Mar i dues parcel·les situades al Passeig del Carme 37-48 de 
Vilanova i la Geltrú, segons document d’esmena d’errades materials presentat en 
data 30 de març de 2021 (registre d’entrada núm. 2021012708) per la societat 
promotora SPV REOCO 1, de conformitat amb l’informe favorable de l’arquitecte 
municipal del Servei d’Urbanisme incorporat a l’expedient.  
 
El document presentat esmena diverses errades materials detectades de la 
descripció de les finques aportades respecte al sotmès a informació pública. 
En concret, a la descripció de les finques aportades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 es 
corregeixen les superfícies, en alguns casos els decimals, i s’afegeix en dos casos 
alguna menció a la finca matriu.  
 

Finca 1: 7.075,00 m2 enlloc de 7.075,18 m2 
Finca 2: 1.745,00 m2 enlloc de 1.569,61 m2 
Finca 3: 2.849,00 m2 enlloc de 2.850,00 m2 
Finca 4: 5.375,00 m2 enlloc de 5.375,15 m2 
Finca 5: Es menciona la finca matriu constituïda en règim de divisió horitzontal 
Finca 6: Es menciona la finca matriu constituïda en règim de divisió horitzontal 
Finca 7: 266,99 m2 enlloc de 272,99 m2 
Finca 8: 5.871,03 m2 enlloc de 5.817,03 m2 
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A la vista de l’esmentat informe tècnic, aquestes errades materials detectades en la 
descripció de les finques aportades no representen canvis substancials respecte al 
document sotmès a informació pública, per la qual cosa no s’ha precisat repetir 
aquest tràmit (art. 112 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 
305/2006, de 18 d juliol, en relació amb l’art. 164.2 d’aquest mateix Reglament i l’art. 
119.2 TRLUC).  
 
SEGON. PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona, en l’eTAULER de la Corporació, en la web municipal i en un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal, per a la 
seva executivitat. 
 
TERCER. NOTIFICAR el present acord a la societat SPV REOCO 1. 
 
QUART. FACULTAR al Sr. Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Projectes i Obres 
d’Urbanisme de l’Ajuntament per a l’adopció de tants actes i gestions com calguin per 
a l’execució d’aquest acord. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o  
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publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
 
PRECS I PREGUNTES  
 
Sense precs i preguntes 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.36 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 


