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Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 30/2022/eJGL 
 
NÚM.:  30 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  13 de setembre 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 13 de setembre 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: 
 
 

Olga Arnau Sanabra ERC 

M Blanca Alba Pujol JxC 

Conxi Martinez Sánchez ERC 

 
Secretari General 
Sr. Isidre Marti Sarda       
 
Interventor Municipal 
Sr. Cesar Rodriguez Sola   
      

 

Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera 
convocatòria. 
 
Excusen la seva assistència el Sr. Antoni Palacios Asensio, el Sr. Jordi Medina Alsina i 
el Sr. Francesc Xavier Serra Albet 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixen també a la sessió el Sr. Adrià Guevara 
Figueras, Sr. Jaume Carnicer Mas i el Sr. Oriol Huguet Briva 
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ORDRE DEL DIA 

 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 29/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 29 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 6 DE 
SETEMBRE DE 2022 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
2. Intervenció.  
Número: 79/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 
  
3. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 269/2022/eCONT. 
 
CONTRACTAR DIVERSOS SERVEIS D’ASSEGURANCES MITJANÇANT CONTRACTE 
BASAT EN ACORD MARC PER INCORPORACIÓ DE VEHICLES A LA FLOTA MUNICIPAL 
(ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS, EXP. 2019.01) 
  
4. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1299/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA, DE TRES PLACES D’OFICIAL/A 
(CONDUCTOR/A) C2, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL INDEFINIT DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
5. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1300/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA, DE DUES PLACES D’OFICIAL/A 
(ELECTRICISTA) C2, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL INDEFINIT DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
6. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1301/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA, DE DUES PLACES D’OFICIAL/A 
(PALETA) C2, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL INDEFINIT DE L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  
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7. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1302/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS OPOSICIÓ  PER PROMOCIÓ INTERNA, D’UNA PLAÇA D’OFICIAL/A 
(FUSTER/A) C2, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL INDEFINIT DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  
 
8. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1304/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA, D’UNA PLAÇA D’OFICIAL/A 
(MECÀNIC/A) C2, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL INDEFINIT DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
  
9. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1308/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA, DE TRES PLACES D’OFICIAL/A 
(PINTOR/A) C2, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL INDEFINIT DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
  
10. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1309/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA, DE DUES PLACES D’OFICIAL/A 
(SENYALITZACIÓ) C2, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL INDEFINIT DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
11. Cultura.  
Número: 600/2022/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D'AJUTS PER A 
L’ORGANITZACIÓ DE FESTIVALS, CICLES I ESDEVENIMENTS SIMILARS DE CULTURA 
POPULAR I TRADICIONAL 
 
12. Infància i Joventut.  
Número: 26/2022/eSUB. 
 
APROVAR EL PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ DE PART DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA 
ALS INFANTS DELS EXPEDIENTS 176/2022/ESUB I 234/2022/ESUB PER L'ACORD DE LA 
JGL DE DATA 12 DE JULIOL DE 2022 SEGONS CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS 
DESTINADES ALS INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A 
LA PARTICIPACIÓ I INCLUSIÓ EN ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE A L'ESTIU DE 
2022 (EXP. 62/2022/ESUB) 
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13. Infància i Joventut.  
Número: 601/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA DESTINADES A INFANTS I ADOLESCENTS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL 
PER A LA SEVA INCLUSIÓ EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2022/2023 
  
14. Salut Pública.  
Número: 107/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA TERCERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEI PER A L’EXECUCIÓ 
DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUES A LA CIUTAT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm. Exp. 018/2019-CONT)  
  
 
Els següents punts s’hauran d’acordar en sessió Pública, per tractar-se de competències 
delegades del PLE a la Junta de Govern Local 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
15. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 470/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 470/2022-EUES PER INFRACCIONS DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA. 
  
16. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 471/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ESTIMACIÓ PARCIAL D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 417/2022-eUES PER INFRACCIONS DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, EN DATA 
07/04/2022. 
  
17. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 478/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 478/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA 
TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA. 
  
18. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 698/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE DESESTIMACIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 698/22-eUES (000035/2018-UES) PER 
INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE 
COMPANYIA. 
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19. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1411/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR MUNICIPAL AMB L’ACTIVITAT 
PÚBLICA DE PROFESSOR ASSOCIAT DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
CATALUNYA 
  
20. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1412/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA AMB L’ACTIVITAT PRIVADA 
PER COMPTE PROPI DE SÒCIA CAPITALISTA EN SOCIETAT LIMITADA 
  
21. Policia Local.  
Número: 256/2022/eCONT. 
 
MODIFICAR LA MEMÒRIA I ELS PLECS DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I 
MANTENIMENT DE TERMINALS HOMOLOGATS PER A LA XARXA RESCAT I 
ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA DE GEOPOSICIONAMENT PER A LA POLICIA LOCAL 
  
 
 
 
PROPOSTES URGENTS  
 
 
22. ESPORTS  
Número: 539/2021/eCONT 
 
RESOLDRE EL CONTRACTE DELS SERVEIS DE CONSERGERIA DE CAP DE 
SETMANA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
 
 
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: 29/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 29 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 6 DE 
SETEMBRE DE 2022 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
2. Intervenció.  
Número: 79/2022/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/2022/29. 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

 
Resum Facturació 
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SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2022/29. 
 
 
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.  
 
 
 3. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 269/2022/eCONT. 
 
CONTRACTAR DIVERSOS SERVEIS D’ASSEGURANCES MITJANÇANT 
CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC PER INCORPORACIÓ DE VEHICLES A LA 
FLOTA MUNICIPAL (ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS, 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 de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (expedient 2019.01) i contractar les pòlisses que a continuació s’indiquen:  
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• Assegurança de vehicles terrestres, de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, dels seus organismes autònoms i de les empreses municipals 
(lot 2, s’adjunta Annex amb la flota de vehicles municipal), a favor de 
FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS amb NIF G08171407, 
per un import anual de 6.111,87€, exempts d’IVA, fins el dia 31 de març 
de 2023, sense possibilitat de pròrroga. 

 
SEGON. APROVAR l'autorització i disposició de la despesa per import total de 
3.723,98€, exempts d’IVA, que s'imputarà dins del pressupost vigent, a l’aplicació 
pressupostària 02.9200.2240000 Assegurança general.  
 
TERCER.  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 les clàusules 
50 i 51 del PCAP de l’Acord marc en què es basa. 
 
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 del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (expedient 2019.01). 
 
CINQUÈ.- INDICAR que no correspon el dipòsit de garantia per al present contracte 
basat per ser la constitució de la mateixa general per l’Acord Marc i no independent 
per cada contracte basat, d’acord amb les clàusules 23 i 44 del PCAP de l’Acord marc 
i l’informe tècnic emès en data 13 de maig. 
 
SISÈ.- 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. 
 
SETÈ.- NOMENAR responsable del contracte la Tècnica Responsable del Servei de 
Compres i Serveis Generals, o la persona en qui delegui. 
  
VUITÈ.- ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
NOVÈ.- PUBLICAR el contracte al Perfil del Contractant i al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
DESÈ.- 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. 
 
 
4. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1299/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA, DE TRES PLACES 
D’OFICIAL/A (CONDUCTOR/A) C2, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 
INDEFINIT 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 la convocatòria i les bases reguladores especifiques del concurs 
oposició per promoció interna, de tres places d’Oficial/a (conductor/a) C2, de la 
plantilla de personal laboral indefinit de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.-  PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB, al 
web municipal, al BOE i a l’e-tauler.  
 
TERCER.- VIABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: les despeses de sou i seguretat social de 
les places convocades estan consignades en la partida de sous i seguretat social de la 
USM (52.1530.12000 i 52.1530.16000) atès que estan ocupades interinament. La 
realització de les proves d’aquesta convocatòria està prevista per octubre de 2022. El 
càlcul del cost des de novembre a desembre de 2022 és de 12.735,26€ de sou i 
4.138,96€ de seguretat social.   
 
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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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. 
 
 
  
5. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1300/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA, DE DUES PLACES 
D’OFICIAL/A (ELECTRICISTA) C2, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 
INDEFINIT 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 la convocatòria i les bases reguladores especifiques del concurs 
oposició per promoció interna, de dues places d’Oficial/a (electricista) C2, de la 
plantilla de personal laboral indefinit de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.-  PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB, al 
web municipal, al BOE i a l’e-tauler.  
 
TERCER.- VIABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: les despeses de sou i seguretat social de 
les places convocades estan consignades en la partida de sous i seguretat social de la 
USM (52.1530.12000 i 52.1530.16000) atès que estan ocupades interinament. La 
realització de les proves d’aquesta convocatòria està prevista per octubre de 2022. El 
càlcul del cost des de novembre a desembre de 2022 és de 8.490,17€ de sou i 
2.759,31€ de seguretat social.   
 
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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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. 
 
 
6. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1301/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA, DE DUES PLACES 
D’OFICIAL/A (PALETA) C2, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL INDEFINIT 
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 la convocatòria i les bases reguladores especifiques del concurs 
oposició per promoció interna, de dues places d’Oficial/a (paleta) C2, de la plantilla de 
personal laboral indefinit de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
SEGON.-  PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB, al 
web municipal, al BOE i a l’e-tauler.  
 
 
TERCER.- VIABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: les despeses de sou i seguretat social de 
les places convocades estan consignades en la partida de sous i seguretat social de la 
USM (52.1530.12000 i 52.1530.16000) atès que estan ocupades interinament. La 
realització de les proves d’aquesta convocatòria està prevista per octubre de 2022. El 
càlcul del cost des de novembre a desembre de 2022 és de 8.490,17€ de sou i 
2.759,31€ de seguretat social.   
 
 
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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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. 
 
 
 
7. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1302/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ  PER PROMOCIÓ INTERNA, D’UNA PLAÇA 
D’OFICIAL/A (FUSTER/A) C2, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 
INDEFINIT 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 la convocatòria i les bases reguladores especifiques del concurs 
oposició per promoció interna, d’una plaça d’Oficial/a (fuster/a) C2, de la plantilla de 
personal laboral indefinit de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- PUBLICAR aquesta convocatòria i les bases reguladores al DOGC, al 
BOPB, al web municipal, al BOE i a l’e-tauler.  
 
TERCER.- VIABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: les despeses de sou i seguretat social de 
la plaça convocada estan consignades en la partida de sous i seguretat social de la 
USM (52.1530.12000 i 52.1530.16000) atès que està ocupada interinament. La 
realització de les proves d’aquesta convocatòria està prevista per octubre de 2022. El 
càlcul del cost des de novembre a desembre de 2022 és de 4.245,09€ de sou i 
1.379,65€ de seguretat social.   
 
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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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. 
 
 
8. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1304/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ  PER PROMOCIÓ INTERNA, D’UNA PLAÇA 
D’OFICIAL/A (MECÀNIC/A) C2, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 
INDEFINIT 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 la convocatòria i les bases reguladores especifiques del concurs 
oposició per promoció interna, d’una plaça d’Oficial/a (mecànic/a) C2, de la plantilla de 
personal laboral indefinit de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- PUBLICAR aquesta convocatòria i les bases reguladores al DOGC, al 
BOPB, al web municipal, al BOE i a l’e-tauler.  
 
TERCER.- VIABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: les despeses de sou i seguretat social de 
la plaça convocada estan consignades en la partida de sous i seguretat social de la 
USM (52.1530.12000 i 52.1530.16000) atès que està ocupada interinament. La 
realització de les proves d’aquesta convocatòria està prevista per octubre de 2022. El 
càlcul del cost des de novembre a desembre de 2022 és de 4.245,09€ de sou i 
1.379,65€ de seguretat social.   
 
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. 
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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. 
 
 
9. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1308/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA, DE TRES PLACES 
D’OFICIAL/A (PINTOR/A) C2, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 
INDEFINIT 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 la convocatòria i les bases reguladores especifiques del concurs 
oposició per promoció interna, de tres places d’Oficial/a (pintor/a) C2, de la plantilla de 
personal laboral indefinit de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.-  PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB, al 
web municipal, al BOE i a l’e-tauler.  
 
TERCER.- VIABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: les despeses de sou i seguretat social de 
les places convocades estan consignades en la partida de sous i seguretat social de la 
USM (52.1530.12000 i 52.1530.16000) atès que estan ocupades interinament. La 
realització de les proves d’aquesta convocatòria està prevista per octubre de 2022. El 
càlcul del cost des de novembre a desembre de 2022 és de 12.735,26€ de sou i 
4.138,96€ de seguretat social.   
 
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. 
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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. 
 
 
10. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1309/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA, DE DUES PLACES 
D’OFICIAL/A (SENYALITZACIÓ) C2, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 
INDEFINIT 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 la convocatòria i les bases reguladores especifiques del concurs 
oposició per promoció interna, de dues places d’Oficial/a (senyalització) C2, de la 
plantilla de personal laboral indefinit de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB, al 
web municipal, al BOE i a l’e-tauler.  
 
TERCER.- VIABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: les despeses de sou i seguretat social de 
les places convocades estan consignades en la partida de sous i seguretat social de la 
USM (52.1530.12000 i 52.1530.16000) atès que estan ocupades interinament. La 
realització de les proves d’aquesta convocatòria està prevista per octubre de 2022. El 
càlcul del cost des de novembre a desembre de 2022 és de 8.490,17€ de sou i 
2.759,31€ de seguretat social.   
 
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 
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termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
 
  
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
11. Cultura.  
Número: 600/2022/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D'AJUTS PER A 
L’ORGANITZACIÓ DE FESTIVALS, CICLES I ESDEVENIMENTS SIMILARS DE 
CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
 
PRIMER.- ACCEPTAR la concessió de l’ajut econòmic de 47.000,00 euros 
(QUARANTA-SET MIL euros) de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la 
Generalitat de Catalunya, corresponent al recurs amb codi BDNS 635194, 
“Organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i 
tradicional” CLT042 per a l’exercici 2022. 
 
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
 
TERCER.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
   
12. Infància i Joventut.  
Número: 26/2022/eSUB. 
 
APROVAR EL PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ DE PART DE LA SUBVENCIÓ 
ATORGADA ALS INFANTS DELS EXPEDIENTS 176/2022/ESUB I 234/2022/ESUB 
PER L'ACORD DE LA JGL DE DATA 12 DE JULIOL DE 2022 SEGONS 
CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS DESTINADES ALS INFANTS, 
ADOLESCENTS I JOVES DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA PARTICIPACIÓ I 
INCLUSIÓ EN ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE A L'ESTIU DE 2022 (EXP. 
62/2022/ESUB) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 

PRIMER. INCOAR procediment de revocació parcial de la subvenció atorgada dels 
expedients 176/2022/esub (DNI 048189371-R) per un import de 1.004,40 € i 
l’expedient 234/2022/esub (DNI 39364664-A) per un import de 360,00 € per la 
participació en les activitats d’educació en el lleure d’estiu, de forma que la subvenció 
realment concedida será de 390,60€ i 540,00€, respectivament. 
SEGON. 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, puguin presentar 
al·legacions o els documents que considerin oportuns. Informant-los que en cas que 
no presentin cap document ni al·legació es procedirà a la revocació definitiva de la 
subvenció. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs.  
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13. Infància i Joventut.  
Número: 601/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A INFANTS I ADOLESCENTS AMB 
DIVERSITAT FUNCIONAL PER A LA SEVA INCLUSIÓ EN ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS CURS 2022/2023 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions en 
règim de concurrència competitiva destinades a infants i adolescents amb diversitat 
funcional per a la seva inclusió en activitats extraescolars durant el curs 2022 /2023, 
en el marc de les Bases reguladores de les subvencions destinades a infants, 
adolescents i joves de Vilanova i la Geltrú per a la participació i inclusió en activitats 
d’educació en el lleure aprovades definitivament pel Ple municipal en data 9 de maig 
de 2022 amb el text que consta a l’annex I. 
 
SEGON. AUTORITZAR l’import màxim destinat a la concessió de les subvencions 
previstes en aquesta convocatòria és de setze mil sis-cents euros (16.600,00 €) amb 
càrrec a la partida núm. 09 3278 48204 Ajuts Infància de l’exercici 2022. En cas que 
presentin més sol·licituds de subvenció, es valoraran fins a exhaurir la partida 
pressupostària. 
L’eficàcia d’aquest acord en relació a la disponibilitat pressupostària per l’exercici 2022 
restarà condicionat a l’existència de la corresponent dotació pressupostària. 
 
TERCER. ESTABLIR el termini per a la presentació de sol·licituds: del 17 al 30 
d’octubre de 2022 ambdós inclosos. 
 
QUART. APROVAR l’extracte de la present convocatòria per tal de publicar-la en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) amb el text que consta a l’annex II. 
 
CINQUÈ.TRASLLADAR a la Intervenció municipal l’acord d’aprovació de la 
convocatòria en text complert i també l’extracte de la convocatòria en dues versions: 
original en català i la versió traduïda al castellà, annexada a aquest acord (Annex III), 
per a que procedeixi a la introducció de les dades a la Plataforma de la Base de Dades 
Nacional de Subvencions. 
 
SISÈ. PUBLICAR aquesta convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament i en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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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 publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
 
14. Salut Pública.  
Número: 107/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA TERCERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEI PER A 
L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUES A LA 
CIUTAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm. Exp. 018/2019-CONT)  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

 
ACORD 

 
 
PRIMER. PRORROGAR el contracte del servei d’execució del programa de prevenció 
del consum de drogues a la ciutat  de Vilanova i la Geltrú, per un període d’1 any més, 
des de l’1 d’octubre de 2022 al 30 de setembre de 2023, amb ATRA, per un import 
anual de 15.967,00 € (QUINZE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS) de base 
imposable, exempts d’IVA. 
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SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 34.3112.2269900 Promoció de la Salut, del 
pressupost vigent i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis 
econòmics que afectin a la durada del contracte. 
 
- La quantitat prevista pel 2022 serà de 3.991,75,-€. 
 
- La quantitat prevista pel 2023 serà de 11.975,25,-€. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquest acord a ATRA 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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Els següents punts s’han d’acordat en sessió Pública, per tractar-se de competències 
delegades del PLE a la Junta de Govern Local 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
15. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 470/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 470/2022-EUES PER INFRACCIONS DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent:   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES048021082A la sanció de multa de 
mil cinc-cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES048021082A la sanció de multa de 
set-cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança 
Municipal sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient.  
 
En conseqüència, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de 
dos mil dos-cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI ES048021082A, 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: 
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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 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.  
   
 
16. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 471/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ESTIMACIÓ PARCIAL D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 417/2022-eUES PER INFRACCIONS DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, EN 
DATA 07/04/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades perquè no afecten als 
fets objecte de sanció ni a la responsabilitat del recurrent en els mateixos. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052210783R la sanció de multa de 
mil cinc-cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança municipal 
sobre tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052210783R la sanció de multa de 
set-cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança 
municipal sobre tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions imposades ascendeix a la quantitat de dos mil 
dos-cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
QUART. REQUERIR la persona titular del DNI ES052210783R, 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.  
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La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
SISÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
17. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 478/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 478/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI ES048020837B. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
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TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al 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.  
 
   
18. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 698/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE DESESTIMACIÓ DE RECURS DE 
REPOSICIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 698/22-eUES 
(000035/2018-UES) PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA 
TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 

PRIMER. INADMETRE el recurs presentat per extemporaneïtat del mateix.  
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen. 
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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.  
 
   
19. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1411/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR MUNICIPAL AMB 
L’ACTIVITAT PÚBLICA DE PROFESSOR ASSOCIAT DE LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE CATALUNYA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR, de conformitat amb els articles 1.3, 2 c), 3.1, 4, 7, 12 i 13 de la 
Llei 53/84, la compatibilitat al Sr. amb DNI 46633830-L, per a l’exercici públic de 
professor associat a la Universitat Politècnica de Catalunya, per un total de 3 hores 
setmanals en horari de tarda i un sou de 313,17€ bruts mensuals. 
 
Amb una dedicació màxima total de 37,5 hores setmanals, i amb les limitacions en 
quant a sou contingudes a l’article 5 de la Llei 21/1987, d’incompatibilitats del personal 
al servei de l’Administració de la Generalitat. 
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu. 
 
SEGON. COMUNICAR el present acord a l'interessat. 
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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 contenciosos 
administratius 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 contenciosos administratius 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 que es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
 
20. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1412/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA AMB L’ACTIVITAT 
PRIVADA PER COMPTE PROPI DE SÒCIA CAPITALISTA EN SOCIETAT LIMITADA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR, de conformitat amb la Llei 53/84, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, la 
compatibilitat a la Sra. amb número de DNI 47857257F, amb l’activitat privada per 
compte propi de sòcia capitalista en Societat Limitada, sempre que l’activitat privada 
no afecti els interessos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o dels seus organismes.  
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part de la treballadora i dels 
horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
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L’activitat privada en cap cas es podrà desenvolupar quan impliqui la necessitat de 
sotmetre el seu resultat a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
En cap cas l’exercici de dita activitat privada per compte propi podrà comportar 
l’exercici de càrrecs, professions o activitats que puguin impedir o menyscabar 
l’estricte compliment dels seus deures o comprometre’n la seva imparcialitat o 
independència.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu. 
  
 
SEGON. COMUNICAR el present acord a la 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 contenciosos 
administratius 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 contenciosos administratius 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 que es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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21. Policia Local.  
Número: 256/2022/eCONT. 
 
MODIFICAR LA MEMÒRIA I ELS PLECS DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT DE TERMINALS HOMOLOGATS PER A LA 
XARXA RESCAT I ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA DE GEOPOSICIONAMENT PER 
A LA POLICIA LOCAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. MODIFICAR la Memòria Justificativa, el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars (PPTP) i el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), en el 
sentit dels informes assenyalats en els punts tercer i quart de la part expositiva, 
incorporant-se els documents esmenats respectivament com a Annex I, Annex II i 
Annex III de la present resolució. 
 
SEGON. APROVAR la retroacció de les actuacions al moment de la publicació dels 
plecs i de l’anunci de licitació, fixant novament el termini de presentació d’ofertes. 
 
TERCER. PUBLICAR la present resolució al Perfil del Contractant. 
 
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 contenciosos 
administratius 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 contenciosos administratius 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 que es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
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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. 
 
 
21. Esports.  
Número: 539/2021/eCONT. 
 
RESOLDRE EL CONTRACTE DELS SERVEIS DE CONSERGERIA DE CAP DE 
SETMANA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 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. RESOLDRE el contracte dels serveis de consergeria de cap de setmana de 
les instal·lacions esportives de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, exp. 
453/2021/eCONT, amb WAKEFUL, SL, amb NIF B66322421 i amb efectes des de la 
data de notificació del present acord.   
 
SEGON. COMUNICAR el present acord al Departament de Tresoreria i Intervenció de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a que procedeixi a la retenció de les quanties 
degudes a WAKEFUL, S.L, en virtut de dit contracte fins que no s’acrediti a aquest 
Ajuntament el pagament íntegre de les quanties degudes als treballadors que prestin o 
hagin prestat el seu servei a l’empara del mateix.  
 
TERCER. CONFISCAR la garantia definitiva dipositada en virtut del present contracte 
degut a que la causa de resolució és imputable al contractista, per import de 3.691,17 
euros, núm. operació 320220000001, de data 3 de gener de 2022. 
 
QUART. DEIXAR SENSE EFECTE les operacions previstes per a l’anualitat de 2022 
relatives a la part proporcional del contracte corresponent al període resolt,  
identificada amb el número AD-22022/138. 
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CINQUÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa WAKEFUL, SL i publicar el present 
acord al perfil del contractant de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
SISÈ. NOTIFICAR el present acord a la tresoreria municipal als efectes de procedir a 
executar el previst al resolutiu segon del present acord respecte a la garantia 
definitiva.  
 
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. 
 
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. 
  
 
 
 
PRECS I PREGUNTES  
No se’n formulen 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.07 hores, de la que 
s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


