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Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 7/2023/eJGL 
 
 
NÚM.:   7 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  21 de febrer de 2023 
HORA:  09:00 
LLOC:  Sala Pau Roig i Estradé 
DOCUMENT:  Acta 
 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 09:00 hores del dia 21 de febrer de 2023, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, Olga Arnau Sanabra, es reuneixen en primera 
convocatòria, al Sala Pau Roig i Estradé, les persones següents: 
 
 
ASSISTENTS: 
 
Sra. Olga Arnau Sanabra ERC 

Sra. M Blanca Alba Pujol JxC 

Sr. Francesc Xavier Serra Albet ERC 

Sra. Conxi Martinez Sánchez ERC 

 
 
Secretari General 
Sr. Isidre Martí Sardà 
 
Interventor Municipal 
Sr. Cèsar Rodríguez Solà 
 
 
Excusen la seva assistència el Sr. Antoni Palacios Asensio i el Sr. Jordi Medina Alsina 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteix també a la sessió el Sr. Adrià Guevara 
Figueras. 
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ORDRE DEL DIA 

 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 6/2023/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 6 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 
14 DE FEBRER DE 2023 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 124/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 480/2022, DE 14 DE DESEMBRE DE 2022, 
DICTAT PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 7 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 463/2021 B, INTERPOSAT PER ALBERT ALBA 
MONTOLIU (EXP. 158/2020/ESJ).  ESTIMA PARCIALMENT I OBLIGA A TALAR 
L’ARBRE 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 9/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT PER DANYS AL VEHICLE AMB MATRÍCULA 3978 GRP 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 35/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA AL CARRER JOSEP COROLEU, 43, EL DIA 9 DE MARÇ DE 2019 
  
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 49/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
AL VEHICLE 7515 JJZ, CAUSATS EN EL DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES 
  
 
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 3/2023/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT PER DANYS PER CAIGUDA DE LA SEVA FILLA 
DAVANT EL C. DR. FLEMING, 44, EL DIA 5 DE GENER DE 2023 
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7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 13/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 13/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A 
VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 21/12/2021. 
  
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 803/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 803/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 23/07/2022. 
  
9. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 403/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE 
PREVENCIÓ I VIGILÀNCIA DE LA SALUT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
  
10. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 749/2022/eAJT. 
 
RATIFICAR L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ DONA, CONVOCATÒRIA 2022 EXPEDIENT 
SOC026/22/000074 
  
11. Intervenció.  
Número: 11/2023/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
12. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 23/2020/eDES. 
 
APROVAR L'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL MERCAT 
D'ARTESANIA QUE SE CELEBRARÀ EL PRIMER DIUMENGE DE CADA MES A 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
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ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
13. Acció Social i Dependència.  
Número: 11/2021/eCONT. 
 
PRORROGAR  EL CONTRACTE DELS SERVEIS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
CREA I APRÈN DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
14. Espai Públic.  
Número: 104/2022/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE BASAT DE SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP 
MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, 
AMB DESTINACIÓ AL SERVEI D’ESPAI PÚBLIC 
  
15. Espai Públic.  
Número: 930/2022/eAJT. 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE EXECUTIU DE LA SUBSTITUCIÓ 
PARCIAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE 67 QUADRES DEL MUNICIPI DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
16. Espai Públic.  
Número: 137/2023/eAJT. 
 
APROVAR SOL·LICITAR SUBVENCIÓ A L’AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA, PER A 
EXECUTAR L’ACTUACIO D’ABASTAMENT EN ALTA (NOU DIPÒSIT 3.P-250) 
  
17. Espai Públic.  
Número: 139/2023/eAJT. 
 
APROVAR SOL·LICITAR SUBVENCIÓ A L’AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA, PER A 
EXECUTAR L’ACTUACIO D’ABASTAMENT EN ALTA (ADEQUACIÓ DIPOSIT 3) 
  
18. Espai Públic.  
Número: 140/2023/eAJT. 
 
APROVAR SOL·LICITAR SUBVENCIÓ A L’AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA, PER A 
EXECUTAR L’ACTUACIO D’ABASTAMENT EN ALTA (POU DE LA LLUM.P-264) 
  
19. Espai Públic.  
Número: 141/2023/eAJT. 
 
APROVAR SOL·LICITAR SUBVENCIÓ A L’AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA, PER A 
EXECUTAR L’ACTUACIO D’ABASTAMENT EN ALTA (CONNEXIÓ DE XARXES P-322) 
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20. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 11/2022/eSAC. 
 
APROVAR L'ACORD DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT ADMINISTRATIU 
SANCIONADOR, IMPOSANT UNA SANCIÓ DE 1.001,00€ AL TITULAR DEL NIF 
B01795111, PER INFRACCIÓ HORÀRIA DE L'ACTIVITAT DE BAR MUSICAL, 
ANOMENADA "ESCAPE", UBICADA A LA RBLA. SALVADOR SAMA, 102 BX 01 
D'AQUESTA CIUTAT 
 
 
PROPOSTES URGENTS 
  
21. Servei de Gestió del Talent i les Persones 
Número:870/2023/eRH 
 
APROVAR LA GESTIÓ DE LES BORSES DERIVADES DELS PROCESSOS 
D’ESTABILITZACIÓ, I LA PREVALENÇA ENTRE LES DIFERENTS BORSES. 
 
 
 
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 9.00 h seguint  
l’ordre del dia. 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 6/2023/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 6 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 
14 DE FEBRER DE 2023 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 124/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 480/2022, DE 14 DE DESEMBRE DE 2022, 
DICTAT PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 7 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 463/2021 B, (EXP. 158/2020/ESJ).  ESTIMA 
PARCIALMENT I OBLIGA A TALAR L’ARBRE 
  
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 7 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Abreujat 463/2021 B 
 
Núm. i data sentència: 480/2022, de 14 de desembre de 2022 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                    Roberto Valls de Gispert 
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Objecte del procediment :      Resolució per silenci administratiu de la reclamació de 

responsabilitat patrimonial de data 10 de juliol de 2020 per 
danys al mur de la finca del carrer Oreneta, 5, a causa de 
les arrels d’un arbre 

 
 
Decisió  :  ESTIMAR PARCIALMENT LA DEMANDA INTEROSADA 
 Indemnitzar en la quantia de 1802.90 € més interessos 

legals 
 Obligar a la tala de l’arbre causant dels danys 
                                                    
 Sense imposició de costes. 
 
 
Fermesa :  Aquesta resolució és ferma i contra ella no s’hi pot 

interposar   cap recurs.  
 
 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme. 
  
 2.  Consignar al Jutjat Contenciós Administratiu nº 7 de 

Barcelona la quantitat de 1500 €, al número de compte 
ES55 0049 3569 9200 0500 1274, del Banc de Santander, 
segons concepte 0996000000046321, que aniran a càrrec 
de la partida de Responsabilitat patrimonial 
07.9203.2260401. 

  
 3. Es dona l’ordre al servei corresponent per a la tala de 

l’arbre. 
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3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 9/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT PER DANYS AL VEHICLE AMB MATRÍCULA 3978 
GRP 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora C.S.G., contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents.  
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4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 35/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER JOSEP COROLEU, 43, EL DIA 9 DE MARÇ DE 
2019 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI 46107121 X, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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5. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 49/2022/eSJ. 
 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS AL VEHICLE 7515 JJZ, CAUSATS EN EL DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES 
 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb NIF X7418680 F, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 3/2023/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT PER DANYS PER CAIGUDA DE LA SEVA FILLA 
DAVANT EL C. DR. FLEMING, 44, EL DIA 5 DE GENER DE 2023 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pe del senyor amb DNI 38485687 V, en representació de la seva filla amb 
DNI 48741401, contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents.  
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7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 13/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 13/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA 
A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 21/12/2021. 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
 

ACORD 
 
 
PRIMER. INADMETRE el recurs de reposició per presentació extemporània del mateix 
sense entrar a conèixer el fons de l’assumpte. 
 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació corresponent. 
 
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret.  
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8. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 803/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 803/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 23/07/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052219663A 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 ES052219663A, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la 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.  
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9. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 403/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE 
PREVENCIÓ I VIGILÀNCIA DE LA SALUT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte dels serveis prevenció 
i vigilància de la salut de Vilanova i la Geltrú, amb PREVENACTIVA, SLU, NIF 
B43887629, per un període d’1 any més, per un import anual de 31.815,00€, més 
1.281,00€ corresponent al 21% d’IVA de la prestació 1, que fan un total de TRENTA-
DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS (32.466,00€). 
 
Els preus ofertats relatius a les diferents prestacions del contracte són els següents: 
              
1) Prestació 1: Gestió i prestació del servei de vigilància de la salut en base al que 
estableix el RD 39/1997, i en particular els articles 19, 20 i 37: 
 
6.100,00 € + 1.281,00 € (21% d’IVA) = 7.381,00 € 
 
2) Prestació 2: Reconeixements mèdics específics (exempts d’IVA), preus unitaris: 
 
2.1) reconeixement mèdic (inclou analítica bàsica): 38,50 € per reconeixement fins un 
màxim de 22.715,00 €/any. 
 
2.2) analítiques i determinacions especials i específiques (proves biològiques, 
vacunacions, plaques) associades a determinats reconeixements en funció de les 
avaluacions de riscos i d’altres documents preventius, així com dels protocols mèdics 
que siguin d’aplicació. La realització d’aquestes proves tindrà un cost addicional al 
corresponent al reconeixement mèdic a que es refereix el concepte 2.1) 
 
Fins un màxim de 3.000 €/any. 
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2.3) Elaboració d’informe de vulnerabilitat en situacions d’excepcionalitat a causa de 
epidèmies, pandèmies i similars. Import unitari 19 €. 
 

El pagament es realitzarà contra presentació de factura pels preus unitaris que resultin 
del preu del contracte. 
  
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació continuadora de l’aplicació pressupostària 04.9202.2270600 
Serveis de prevenció del pressupost vigent, i a les diferents aplicacions que s’habilitin 
en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. 
 

La despesa prevista per l’any 2023 serà 27.055,- €. 
La despesa prevista per l’any 2024 serà de 5.411,- €. 
 

L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 

TERCER. NOTIFICAR aquest acord a PREVENACTIVA, SLU i publicar la pròrroga  del 
contracte al  Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

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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10. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 749/2022/eAJT. 
 
RATIFICAR L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ DONA, CONVOCATÒRIA 2022 EXPEDIENT 
SOC026/22/000074 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. RATIFICAR el decret núm. 771 de data 30 de gener de 2023 d’acceptació de 
la subvenció per a la realització del Programa Treball i Formació DONA 2022, atorgada 
pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el 17 de desembre de 2022 
 
SEGON. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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11. Intervenció.  
Número: 11/2023/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/2023/3. 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
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Factures superiors a 50.001€ 
 
 

 
 
 
Resum Facturació 
 

 
 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2023/3. 
 
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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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
12. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 23/2020/eDES. 
 
APROVAR L'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL MERCAT 
D'ARTESANIA QUE SE CELEBRARÀ EL PRIMER DIUMENGE DE CADA MES A 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. AIXECAR la suspensió temporal de celebració del mercat d’artesania del 
segon i quart diumenge de cada mes, aprovada per acord de Junta de Govern Local de 
data 25 de gener de 2022.  
 
SEGON. ESTABLIR que la celebració del mercat d’artesania sigui el primer diumenge 
de cada més.  
 
TERCER. NOTIFICAR la present resolució al interessats afectats per la suspensió i 
PUBLICAR la informació al web municipal 
 
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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ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
   
13. Acció Social i Dependència.  
Número: 11/2021/eCONT. 
 

PRORROGAR  EL CONTRACTE DELS SERVEIS D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
CREA I APRÈN DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 

PRIMER. PRORROGAR a Assistència i Gestió Integral, FP, amb NIF G60729084, el 
contracte  dels serveis d’execució del Projecte Crea i Aprèn de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, per un període d’un any més, per un import anual de 16.793,00 € (SETZE 
MIL SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS), exempts d’IVA. 
 

SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació 35.227063 Crea i Aprèn del pressupost vigent, i, a les diferents 
aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del 
contracte.   
 

La despesa prevista pel 2023 serà de 13.434,40 €. 
La despesa prevista pel 2024 serà de 3.358,60 €. 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 

TERCER. NOTIFICAR l’acord a Assistència i Gestió Integral, FP i publicar la pròrroga al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 

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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ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 
14. Espai Públic.  
Número: 104/2022/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE BASAT DE SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP 
MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, 
AMB DESTINACIÓ AL SERVEI D’ESPAI PÚBLIC 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
 
PRIMER. PRORROGAR amb l’empresa SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL 
amb NIF B62724562, el contracte de subministrament d’un equip multifunció amb 
destinació al Servei d’Espai Públic de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en la modalitat 
d’arrendament sense opció a compra, i en les condicions que segueixen: 
 
• Equip MP301SP 

• Rènting: 21,15 euros mensuals, IVA exclòs. 

• Impressions: atenent a la previsió de 1.000 fotocòpies mensuals en blanc i negre, 
a 0,0067€/unitat, la despesa mensual serà de 6,70 euros mensuals, IVA exclòs. 

• En conseqüència, la despesa màxima durant la primera pròrroga del contracte 
serà de 334,20 euros més 70,18 euros corresponents al 21% d’IVA, que fan un 
total de 404,38 euros. 

 
 
SEGON. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.9200.2030000 (Arrendament de maquinària, instal·lacions i utillatge) 
del pressupost vigent, i a la que s’habiliti com a continuadora en els exercicis econòmics 
que afectin a la durada del contracte, segons la distribució següent i en atenció a l’inici 
de la pròrroga el primer de juny de 2023: 
 

 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
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TERCER. 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. 2014.02). 
 
 
QUART. Els responsables del contracte seran el Cap d’Espai Públic i la Cap Tècnic 
Responsable de Compres i Serveis Generals. 
 
 
CINQUÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
 
SISÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en  l’Acord 
marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’Associació Catalana 
de Municipis.  
 
 
SETÈ. PUBLICAR 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. 
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15. Espai Públic.  
Número: 930/2022/eAJT. 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE EXECUTIU DE LA SUBSTITUCIÓ 
PARCIAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE 67 QUADRES DEL MUNICIPI DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR definitivament el projecte d’obres “PROJECTE EXECUTIU DE LA 
SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE 67 QUADRES DEL 
MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ.”, que conté l’estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
i redactat per part dels Serveis Tècnics Municipals i promogut per aquest Ajuntament, 
amb un pressupost total de 1.696.531,54 €. 
 
El pressupost d’execució per contracte amb 21% d’IVA del “PROJECTE EXECUTIU DE 
LA SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE 67 QUADRES DEL 
MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ” és de 1.696.531,54 €, el qual és detalla a 
continuació:  
 
RESUM PRESSUPOST 
     

 
      
SEGON. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
TERCER. 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. 
 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1417
0053774574421214   
 
 
16. Espai Públic.  
Número: 137/2023/eAJT. 
 
APROVAR SOL·LICITAR SUBVENCIÓ A L’AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA, PER A 
EXECUTAR L’ACTUACIO D’ABASTAMENT EN ALTA (NOU DIPÒSIT 3.P-250) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. SOL·LICITAR a l’Agència Catalana de l’Aigua la subvenció per a la realització 
d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta per al projecte de  
construcció del nou dipòsit regulador de 10.000 m3 de capacitat, adjacent al Dipòsit 3 
existent.  
 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a la Companyia d’Aigües. 
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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 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. Espai Públic.  
Número: 139/2023/eAJT. 
 
APROVAR SOL·LICITAR SUBVENCIÓ A L’AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA, PER A 
EXECUTAR L’ACTUACIO D’ABASTAMENT EN ALTA (ADEQUACIÓ DIPOSIT 3) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. SOL·LICITAR a l’Agència Catalana de l’Aigua la subvenció per a la realització 
d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta per al projecte de  
Actuacions d’adequació del "Dipòsit 3". Nom del Projecte: Reparació estructural i 
estanqueïtat del Dipòsit regulador Nº3 i cambra de vàlvules adjacent, per a la millora de 
la seva capacitat. P-280 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a la Companyia d’Aigües i al departament 
d’Intervenció.  
 
TERCER. 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 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. Espai Públic.  
Número: 140/2023/eAJT. 
 
APROVAR SOL·LICITAR SUBVENCIÓ A L’AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA, PER A 
EXECUTAR L’ACTUACIO D’ABASTAMENT EN ALTA (POU DE LA LLUM.P-264) 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. SOL·LICITAR a l’Agència Catalana de l’Aigua la subvenció per a la realització 
d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta per al projecte de  
recuperació de la captació subterrània fora de servei de "Pou de la Llum. Recuperació 
del pou i sistemes de mesura. Nom del Projecte: Reparació Pou de la Llum. P-264 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a la Companyia d’Aigües. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 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. Espai Públic.  
Número: 141/2023/eAJT. 
 
APROVAR SOL·LICITAR SUBVENCIÓ A L’AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA, PER A 
EXECUTAR L’ACTUACIO D’ABASTAMENT EN ALTA (CONNEXIÓ DE XARXES P-
322) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
  

ACORD 
 
PRIMER. SOL·LICITAR a l’Agència Catalana de l’Aigua la subvenció per a la realització 
d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta per al projecte de  
connexió de les xarxes d’aigua potable dels barris de Santa Maria i el Fondo Somella. 
P-322  
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a la Companyia d’Aigües. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 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: 11/2022/eSAC. 
 
APROVAR L'ACORD DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT ADMINISTRATIU 
SANCIONADOR, IMPOSANT UNA SANCIÓ DE 1.001,00€ AL TITULAR DEL NIF 
B01795111, PER INFRACCIÓ HORÀRIA DE L'ACTIVITAT DE BAR MUSICAL, 
ANOMENADA "ESCAPE", UBICADA A LA RBLA. SALVADOR SAMA, 102 BX 01 
D'AQUESTA CIUTAT 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona amb NIF B01795111, com a titular de l’activitat 
anomenada “ESCAPE”, situada a la RBLA. SALVADOR SAMA, 102 BX 01, d’aquesta 
localitat, una sanció de mil un euros (1.001,00€), com a responsable de la infracció pels 
fets que es declaren provats a la present proposta de resolució, concretament, 
l’incompliment de l’hora de tancament de l’establiment. 
 
SEGON. REQUERIR a la persona titular del NIF B01795111, 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. 
 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1461
7064777363152563 
 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen. 
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CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
 
 
PROPOSICIONS URGENTS 
 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels assistents, 
s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte:  
 
El secretari fa constar, en relació amb aquest punt, que no ha pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat 
amb el RD 128/2018, de 16 de març, i a l’efecte del que disposa l’article 92.2 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre, llevat dels casos en què porti incorporat l’informe jurídic. 
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ÀREA DE SERVEIS CENTRALS SEGURETAT I ECONOMIA 
 
21. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 870/2023/eRH. 
 
APROVAR LA GESTIÓ DE LES BORSES DERIVADES DELS PROCESSOS 
D’ESTABILITZACIÓ, I LA PREVALENÇA ENTRE LES DIFERENTS BORSES. 
 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. APROVAR la regulació i gestió de les borses de treball derivades del Procés 
d’Estabilització i la seva convivència i/o  prevalença amb les borses derivades de 
processos de selecció ordinaris, de conformitat amb l’acord següent:    
 
“Normes de funcionament de les Borses de treball derivades dels processos selectius 
d’estabilització de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb la Llei 20/2021, de 
28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació 
pública. 
 
1. Conforme la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la 

reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i als acords dels Criteris comuns 
i regles dels processos selectius publicats a les bases generals i a les específiques 
dels processos d’estabilització, es procedirà a constituir borses de treball.  

 
 
2. L’ús de les borses derivades d’aquests processos d’estabilització estarà relacionat 

amb la cobertura de necessitats urgents i inajornables mitjançant la contractació o 
nomenament de personal temporal; el seu ús serà informat prèviament en Mesa 
General de Negociació a la representació sindical i s’ajustarà al que es regula en 
les presents normes de funcionament. La vigència d’aquestes borses s’estableix 
per un període d’un any des de la data de finalització de cada convocatòria i, en 
tot cas, la data màxima de vigència de qualsevol d’aquestes borses provinents 
d’estabilització no es perllongarà més enllà del 31.12.2024. 

 
 
3. La crida per ocupar les necessitats de personal no permanent que es vagin 

produint a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es farà mitjançant aquestes borses, 
d’acord amb la jerarquia de borses que es descriu a continuació: 

 
3.1 En primer terme, prevalen les borses de treball que es derivin dels processos 

selectius  d’estabilització per concurs de mèrits. 
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3.2 En segon terme, es farà ús de les borses de treball que es derivin dels 
processos selectius d’estabilització per concurs-oposició*. 

 
3.3 En tercer terme, es farà ús de les borses de treball derivades dels processos 

selectius ordinaris. 
 
*En el supòsit que, durant la vigència de les presents normes de funcionament, 
existís prèviament o es generés una borsa de treball derivada d’un procés ordinari, 
aquesta borsa i la derivada del procés d’estabilització per concurs-oposició 
s’integraran en una única llista, tenint les persones aspirants dels procés 
d’estabilització prioritat respecte les persones aspirants del procés selectiu 
ordinari.  

 
4. Les persones aspirants, que no obtinguin la plaça convocada per estabilització, 

podran formar part de la borsa que es creï o integri quan reuneixen les condicions 
següents: 
 
4.1 En el cas del sistema de concurs de mèrits d’estabilització: 
 
- Que hagin prestat serveis a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

- La persona aspirant haurà obtingut com a mínim 50 dels 100 punts totals de 
mèrits de la convocatòria. 

- L’ordre de la borsa es determinarà per la puntuació total obtinguda en el 
procés selectiu. Davant la situació de persones amb puntuacions totals 
idèntiques, tindrà preferència la persona aspirant que acrediti major nombre 
de dies de treball (no en còmput de jornada) a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 

Les persones que hagin formalitzat la sol·licitud de participació en el concurs 
demèrits i que no compleixin amb els requisits per formar part de la borsa de 
treball, o bé, no arribin a la puntuació mínima establerta per ser inclosos, se’ls 
retornarà l’import abonat en concepte de drets d’examen si fan la corresponent 
petició per escrit.  
 
4.2 En el cas dels sistema de concurs-oposició d’estabilització: 
 
- La persona aspirant ha d’haver superat la fase d’oposició, obtenint com a 

mínim 30 dels 60 punts d’aquesta fase d’oposició. 
 
- L’ordre de la borsa es determinarà per la puntuació total obtinguda en el 

procés selectiu i, davant la situació de persones amb puntuacions totals 
idèntiques, tindrà preferència la persona aspirant que hagi obtingut millor 
puntuació en la fase d’oposició. Si l’empat persistís, tindrà preferència la 
persona aspirant que acrediti major nombre de dies de treball (no en còmput 
de jornada) a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.” 
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SEGON.  PUBLICAR íntegrament l’acord de les normes de funcionament de les borses 
al DOGC, al BOPB, al web municipal i a l’e-tauler. 
 
TERCER. Viabilitat pressupostària: les despeses de contractació temporal o 
nomenament interí derivat de les borses, es detallarà i justificarà en el decret de 
contractació o nomenament corresponent. 
 
QUART.  PEU DE RECURS 
 
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 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.  
 
 
PRECS I PREGUNTES  
 
No se’n formulen 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:08 hores, de la que 
s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


