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Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 38/2022/eJGL 
 
 
NÚM.:  38 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  8 de novembre de 2022 
HORA:  09:00 
LLOC: Sala Pau Roig i Estradé 
DOCUMENT:  Acta 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 09:00 hores del dia 8 de novembre de 2022, sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, Olga Arnau i Sanabra es reuneixen en 
primera convocatòria, al Sala Pau Roig i Estradé, les persones següents: 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sra. Olga Arnau Sanabra ERC 

Sr. Antoni Palacios Asensio JxC 

Sr. Jordi Medina Alsina ERC 

Sr. Francesc Xavier Serra Albet ERC 

Sra. Conxi Martinez Sánchez ERC 

 
 
Secretari General 
Sr. Isidre Marti Sarda       
 
Interventor Municipal 
Sr. Cesar Rodriguez Sola 
 
 
 
Excusa la seva assistència la Sra. M Blanca Alba Pujol  
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixen el Sr. Oriol Huguet Briva i el Sr. Adrià 
Guevara Figueras 
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ORDRE DEL DIA 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 37/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 37 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2022 
 
ÀREA DE SEVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 46/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA JOSEP ANTONI VIDAL,18, EL DIA 25 DE 
MARÇ DE 2022 
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 77/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA, EL DIA 15 DE 
SETEMBRE DE 2022 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 527/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 527/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, 
EN DATA 04/04/2022. 
 
5. Intervenció. 
Número: 102/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL  
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
6. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat. 
Número: 778/2022/eAJT. 
 
APROVAR L’ENCARREC A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EPEL NEÀPOLIS, L’EXECUCIÓ D’ACTIVITATS I PROJECTES 
D’INNOVACIÓ ANY 2022. 
 
7. Mercats Municipals. 
Número: 15/2022/eMER. 
 
APROVAR L'AUTORITZACIÓ PER A LA CESSIÓ DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DE LA PARADA 31 DEL MERCAT DEL CENTRE 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
8. Mobilitat. 
Número: 795/2022/eSVI. 
 
APROVAR, DISPOSAR I RECONEIXER L'OBLIGACIÓ DE LA DESPESA EN 
CONCEPTE DE PAGAMENT A COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL 2022 DEL 
SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS, LÍNIES L1 I L2 (TCC) 
 
9. Mobilitat. 
Número: 800/2022/eSVI. 
 
APROVAR, DISPOSAR I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ DEL PAGAMENT A 
COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DERIVADA DEL CONVENI 
D'INTENSIFICACIÓ DE LA LÍNIA INTERURBANA VILANOVA - SITGES, 
CORRESPONENT A L'ANY 2022 
 

PROPOSTES URGENTS 
 
10. Servei de projectes i obres 
Número: 400/2021/eCONT 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DEL LOT 4 (MESURA 4 - 
CÀRREGA I DESCÀRREGA RESTA D'ÀMBITS) DEL PROJECTE DE PACIFICACIÓ 
DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ, "AL CENTRE, LES PERSONES" 
 
 
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: 37/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 37 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2022 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
 
ÀREA DE SEVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 46/2022/eSJ. 
 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA JOSEP ANTONI VIDAL, 18, EL DIA 25 DE 
MARÇ DE 2022 
 
 
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 la 
senyora amb DNI 35292924 E, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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. 
  
 
   
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 77/2022/eSJ. 
 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA, EL DIA 15 DE 
SETEMBRE DE 2022 
  
 
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 pel senyor amb DNI 46675150 Q, en representació del seu pare, amb DNI 
38371857 Z, 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. 
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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. 
 
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.  
 
 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 527/2022/eUES. 
 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 527/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, EN 
DATA 04/04/2022. 
  
 
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 ES077313581R. 
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SEGON. IMPOSAR a la persona titular del ES077313581R la sanció de multa de dos-
cents euros (200 €) per infracció de l’article 1.2 del Decret d’Alcaldia número 1241 de 
data 23/02/2022 i l’article 1.2 de l’Ordenança Municipal d’ús de les platges de Vilanova 
i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI ES077313581R, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
 
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 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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5. Intervenció.  
Número: 102/2022/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/2022/37. 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

 
Factures superiors a 50.001€ 
 

 
Resum facturació 
 

 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2022/37. 
 
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 
 
 
6. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 778/2022/eAJT. 
 
APROVAR L’ENCARREC A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EPEL NEÀPOLIS, L’EXECUCIÓ D’ACTIVITATS I PROJECTES 
D’INNOVACIÓ ANY 2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. ENCARREGAR A MITJÀ PROPI de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
EPEL NEÀPOLIS, CIF Q0801572I, per import de 103.460,00€, l’execució, l’execució 
de les següents actuacions i projectes d’innovació 2022: 
 
 Impuls i dinamització del grup de treball Next VNG  
 Impuls i dinamització de la Taula loT  
 Espai d’innovació a la Fira de Novembre  
 Local Digital Twins  
 Desplegament de tecnologies disruptives a la ciutat  
 Assistència i lideratge en projecte europeus i NGEu Organització de la seu de 

Vilanova i la Geltrú a la Mobile Week (MWeek)  
 Màster de realitats immersives (Neàpolis-Fundació UPC)  
 
Amb el text que consta a l’annex.   
 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR l’import total de 103.460,00€ a favor de l’ens 
depenent EPEL NEÀPOLIS amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11.4910.2500001, 
d’acord amb la distribució següent:  
 
 Impuls i dinamització del grup de treball Next VNG (12.000,00€) 
 Impuls i dinamització de la Taula loT (8.000,00€) 
 Espai d’innovació a la Fira de Novembre (9.000,00€) 
 Local Digital Twins (15.000,00€) 
 Desplegament de tecnologies disruptives a la ciutat (25.000,00€) 
 Assistència i lideratge en projecte europeus i NGEu (13.460,00€) 
 Organització de la seu de Vilanova i la Geltrú a la Mobile Week (MWeek) 

(15.000,00€) 
 Màster de realitats immersives (Neàpolis-Fundació UPC) (6.000,00€) 
 
 
TERCER. NOTIFICAR la present resolució a l’EPEL NEÀPOLIS. 
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QUART. PUBLICAR aquest encàrrec a mitjà propi al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
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 publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2 de la Llei 
19/2017 - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la 
recepció de la seva notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de 
conformitat amb els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
 
 
 
7. Mercats Municipals.  
Número: 15/2022/eMER. 
 
APROVAR L'AUTORITZACIÓ PER A LA CESSIÓ DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DE LA PARADA 31 DEL MERCAT DEL CENTRE 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. RENUNCIAR a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de 
l’Ajuntament, establerts a l’article 35 del Reglament del mercats municipals, sobre la 
transmissió de la parada núm. 31 del Mercat del Centre 
 
SEGON. AUTORITZAR la cessió de la concessió administrativa de la parada núm. 31 
del Mercat del Centre a favor d’AQUINI ARTIGIANO S.L., amb les mateixes condicions 
que l’anterior adjudicatari, i continuant amb l’activitat de venda de productes artesanals 
italians (lasanyes, pasta fresca, canelons, salses, pastissos salats i postres),  
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TERCER. INFORMAR que la durada de la concessió establerta amb l’anterior 
concessionari era per un període de 40 anys, segons preveu l’acord de la Junta de 
Govern Local de data 20 de desembre  2016 (expedient 00039/2015-CONT), relatiu al 
plec de condicions administratives i tècniques, licitació i obertura de procediment per 
l’adjudicació de la concessió de domini públic de les parades núm. 31 i 67 del Mercat 
del Centre i les parades 1, 2, 3, 4, 6, 11, 13, 21 i 22 del Mercat de Mar. En aquest cas, 
la durada serà la que disposa el punt SEGON de l’acord, que diu textualment: 
 

“SEGON. ADJUDICAR al Sr. ESTEBAN UROZ ROCHÓN la concessió de 
domini públic de la parada número 31 del Mercat del Centre de Vilanova i la 
Geltrú per un període de 40 anys.” 

 
QUART. REQUERIR a l’actual concessionari ESTEBAN UROZ ROCHÓN, d’acord 
amb el que es disposa a l’Ordenança fiscal núm. 17 de la Taxa per prestació de 
serveis de mercats, art.7è, punt 2, apartat a), el percentatge major de les quantitats 
següents: el pagament del 10 % de l’import del valor declarat de 21.000,00 euros (vint-
i-un mil euros), o el de referència, calculat a raó de 3.380,00€ per metre lineal de la 
parada 31 (5,68 m/l). En aquest cas, la quantitat a pagar serà de 2.100,00€ (dos mil 
cent euros). 
 
CINQUÈ. REQUERIR al nou concessionari, AQUINI ARTIGIANO, d’acord amb el que 
es disposa a l’Ordenança fiscal núm. 17 de la Taxa per prestació de serveis de 
mercats, art.7è, punt 1, un únic pagament en concepte de Permís de venda de 
100,00€ per metre lineal (5,68 m/l), ascendint l’import total a 568,00€ (cinc-cents 
seixanta-vuit euros) així com acceptar complir amb les normes del Reglament dels 
Mercats Municipals i les disposicions de l’Ajuntament que siguin aplicables. 
 
SISÈ. COMUNICAR al cedent que disposa d’un mes, a comptar des de la notificació 
d’aquest acord, per justificar el pagament dels drets establerts en l’ordenança fiscal 
sobre la cessió i altres que corresponguin a la Hisenda Pública. De no produir-se la 
justificació en aquest termini, s’entendrà per no produïda la cessió. 
 
SETÈ. REQUERIR a la cessionària, perquè en el termini a 15 dies amb posterioritat a 
la notificació del present acord, acrediti el compliment dels requisits establerts a 
l’article 21 del Reglament de Mercats. L’acreditació del compliment d’aquests requisits 
donarà dret a l’exercici de l’activitat de venda. 
 
VUITÈ.NOTIFICAR aquest acord als interessats, així com comunicar-ho al 
Departament de Gestió Tributària i Intervenció. 
 
NOVÈ. 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.  
  
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
8. Mobilitat.  
Número: 795/2022/eSVI. 
 
APROVAR, DISPOSAR I RECONEIXER L'OBLIGACIÓ DE LA DESPESA EN 
CONCEPTE DE PAGAMENT A COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL 2022 DEL 
SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS, LÍNIES L1 I L2 (TCC) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
   

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR, DISPOSAR I RECONEIXER l’obligació d’efectuar el pagament 
de la despesa per valor de 443.459,29 € a l’empresa TRANSPORTS CIUTAT 
COMTAL SA, amb NIF: A59736686, en concepte de pagament a compta de la 
liquidació del servei de transport urbà de viatgers, línies L1 i L2, corresponent a l’any 
2022, i amb càrrec a la partida 54.4411.47900 Transport urbà de viatgers, del 
pressupost municipal vigent. 
 
 
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. 
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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.  
 
   
9. Mobilitat.  
Número: 800/2022/eSVI. 
 
APROVAR, DISPOSAR I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ DEL PAGAMENT A COMPTE 
DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DERIVADA DEL CONVENI D'INTENSIFICACIÓ DE 
LA LÍNIA INTERURBANA VILANOVA - SITGES, CORRESPONENT A L'ANY 2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l’obligació d’efectuar el pagament 
de la despesa per valor de 511.410,00 € a l’Autoritat del Transport Metropolità de 
Barcelona (ATM), en concepte del pagament a compta de la liquidació definitiva 
derivada del conveni d’intensificació de la línia interurbana Vilanova – Sitges, de la 
concessió del servei regular de transport de viatgers per carretera Vilanova – 
Vilafranca (V-GC-18), corresponent al servei de l’any 2022, i amb càrrec a la partida 
54.4411.47900 Transport urbà de viatgers del pressupost municipal vigent. 
 
 
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. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
  
 
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. 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
10. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 400/2021/eCONT. 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DEL LOT 4 (MESURA 4 - 
CÀRREGA I DESCÀRREGA RESTA D'ÀMBITS) DEL PROJECTE DE PACIFICACIÓ 
DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ, "AL CENTRE, LES PERSONES" 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’adjudicació del contracte d’obres del Lot 4 (Mesura 4 – Càrrega 
i descàrrega resta d’àmbits) del projecte de pacificació del centre de Vilanova i la 
Geltrú “Al centre, les persones” a l’empresa PROSEÑAL, S. L., amb CIF B59720987 i 
domicili al carrer Comte de Borrell, núm. 230, 5è 1a, de Barcelona, d’acord amb l’oferta 
presentada per l’import de trenta mil nou-cents trenta-dos euros amb catorze cèntims 
30.932,14 € (25.563,76 € més 5.368,38 € del 21 per cent de l’IVA). 
 
Aquest contracte es regirà pel projecte i el plec de clàusules administratives particulars 
aprovades per a la licitació. 
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SEGON. Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 50.1340.63901 
(Pacificació del centre “Al centre, les persones”) del vigent pressupost de 2022.  
 
 
TERCER. DESIGNAR als tècnics següents en fase d’execució de les obres del Lot 4 
(Mesura 4 – Càrrega i descàrrega resta d’àmbits) del projecte de pacificació del centre 
de Vilanova i la Geltrú “Al centre, les persones: 
 
- Director d’obra, l’enginyer municipal Llorenç Guim Lastras. 

- Director d’execució i Coordinador de Seguretat i Salut, l’arquitecte tècnic 
municipal Ton Roure Ripoll 

 
QUART. APROVAR la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex1. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR l’adjudicació a totes les empreses licitadores. 
 
SISÈ. PUBLICAR l’adjudicació al Perfil del contractant i al Registre Públic de 
Contractes de la generalitat de Catalunya. 
 
SETÈ. 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. 
 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES  
 
No se’m formulen 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:05 hores, de la que 
s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


