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Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 16/2022/eJGL 
 
NÚM.:  16 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  3 de maig 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 3 de maig 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 

Sra. M Blanca Alba Pujol  JxCAT 

Sra. Marta Jofra Sora   RNA 

Sr. Jordi Medina Alsina    ERC 

Sra. Conxi Martínez Sánchez ERC 

Sr. Enric Garriga Ubia   RNA 

Sr. Antoni Palacios Asensio  JxCAT 

Sr. Francesc Xavier Serra Albet ERC   

 
 
Sr. Isidre Martí Sardà 
Secretari General 
 
Sr. Cèsar Rodríguez Solà 
Interventor Municipal 
 

Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera 
convocatòria. 
 
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. 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157511543331164470 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

2 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 15/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 15 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 26 D’ABRIL DE 2022 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 50/2022/eSEC. 
DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA MEMORIA DE LA 
SECRETARIA GENERAL 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 33/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 68/2022, DE 3 DE MARÇ DE 2022, DICTADA 
PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 14 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT 100/2021 A INTERPOSAT PER ALFOCDEVI, SL. EXP. 
(98/2020/ESJ).  DESESTIMAR EL RECURS CONTENCIÓS. 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 20/2022/eSEC. 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 37/2022, DE 9 DE FEBRER DE 2022,  
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 1 DE BARCELONA  EN 
EL PROCEDIMENTABREUJAT 235/2014 A, INTERPOSAT PER JOSEP MANUEL 
LLOPIS MÉNDEZ (EXP. 57/2013-DIS).  ESTIMA RECURS CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU. S’ACORDA INTERPOSAR RECURS DE CASSACIÓ 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 41/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA A LA RAMBLA CASTELL, 81- 83 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 28/2022/eSJ. 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA PEP 
VENTURA AMB RONDA IBÈRICA, EL DIA 16 DE MARÇ DE 2022 
 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 31/2022/eSJ. 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER 
OLESA DE BONESVALLS, 9, EL DIA 5 DE DESEMBRE DE 2021 
  
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 639/2021/eUES. 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 639/2021-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE 
MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 01/11/2021. 
  
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 3/2022/eUES. 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 3/2022-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 19/11/2021. 
  
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 34/2022/eUES. 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 34/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 20/12/2021. 
  
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 127/2022/eUES. 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 127/2022-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 01/02/2022. 
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12. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 681/2021/eGES. 
EXECUTAR LA INTERLOCUTORIA 11/2022 D'11 DE GENER, DEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 5 DE BARCELONA. PER DONAR 
COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA 2.315/2020, DE 15 DE JUNY, DE LA SALA DEL 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 
CATALU NYA, SECCIÓ TERCERA, DICTADA EN RECURS D'APEL·LACIÓ 96/2019 
(S) EN LA PART RELATIVA AL PAGAMENT D'INTERESSOS LEGALS PENDENTS. 
  
13. Intervenció.  
Número: 44/2022/eINT. 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
14. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 140/2022/eCONT. 
CONTRACTAR EL SERVEI D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
PATRIMONIAL MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS (EXP. 2018.08, Lot 2) 
  
15. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 146/2022/eCONT. 
CONTRACTAR DIVERSOS SERVEIS D’ASSEGURANCES MITJANÇANT 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DEL SERVEIS DE PÒLISSES 
D’ASSEGURANCES AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA, DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS (EXP. 2019.01) 
  
16. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 431/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA D'UNA PLAÇA DE 
TÈCNIC/A AUXILIAR (INTERVENCIÓ), FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, DE 
L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTSESCALA TÈCNICA AUXILIAR. 
 
17. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 488/2022/eRH. 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA D'UNA PLAÇA DE 
TÈCNIC/A AUXILIAR (TRESORERIA), FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, DE 
L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTSESCALA TÈCNICA AUXILIAR. 
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18. Policial Local.  
Número: 52/2022/eCONT. 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE RETIRADA DELS VEHICLES AL 
FINAL DE LA SEVA VIDA ÚTIL DE LA VIA PÚBLICA I/O DEL DIPÒSIT MUNICIPAL 
DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
19. Policial Local.  
Número: 128/2022/eCONT. 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER 
TRADIA  TELECOM,  SA,  EN  RELACIÓ  AL  CONTRACTE DEL 
SUBMINISTRAMENT DE TERMINALS PER A TREBALLAR A LA XARXA RESCAT 
PER A LA POLICIA LOCAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ, MITJANÇANT RÈNTING 
 
 
ÀREA DE POLITIQUES DE CIUTADANIA 
 
 
20. Cultura.  
Número: 991/2021/eSUB. 
APROVAR EL PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA L’ANY 2021 A L’ENTITAT AGRUPACIÓ DE BALLS POPULAR DE 
VILANOVA 
  
21. Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer.  
Número: 99/2021/eCONT. 
APROVAR LA TERCERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’ATENCIÓ 
AL PÚBLIC, VISITES I TALLERS EDUCATIUS ALS MUSEUS DE L’ESPAI FAR DEL 
MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
  
22. Convivència i equitat.  
Número: 339/2020/eCONT. 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
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ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
23. Espai Públic.  
Número: 394/2020/eCONT. 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIALS PER ALS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA UNITAT DE SERVEIS 
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ (LOTS 2, 3, 4, 6, 7, 8 
i 10) 
  
24. Espai Públic.  
Número: 377/2022/eAJT. 
APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE CONSTRUCTIU “SECTOR 5 MODIFICAT 2 
DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ INTEGRAL DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE 
DEL BARRI DE SANTA MARIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ P232.2" 
  
25. Espai Públic.  
Número: 378/2022/eAJT. 
APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE CONSTRUCTIU “CANONADA DE 
TRANSPORT D’AIGUA POTABLE AL PRAT DE VILANOVA, DES DEL BARRI DE 
SANTA MARIA PER L’AVINGUDA DEL TERME, P-316” 
 
26. Espai Públic.  
Número: 8/2022/eCAA. 
APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS 
DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ 
  
27. Espai Públic. (Medi Ambient) 
Número: 132/2021/eCONT. 
DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DESISTIMATÒRIA DEL TRIBUNAL CATALÀ 
DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC, EN RELACIÓ AL RECURS PRESENTAT 
A L’EXPEDIENT N-2021-0209, I D’AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DEL 
PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE SUSMINISTRAMENT D’ENERGIA 
ELÈCTRICA DE PRODUCCIÓ 100% D’ENERGIES RENOVABLES 
 
  
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: 15/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 15 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 26 D’ABRIL DE 2022 
 
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: 50/2022/eSEC. 
 
 
DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA MEMORIA DE LA 
SECRETARIA GENERAL 
 
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la memoria que es reprodueix 
literalment a continuació:  
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MEMÒRIA DELS  SERVEIS DE SECRETARIA GENERAL 

 

INDEX 

 

 MEMORIA DEL SERVEI DE FE PÚBLICA I CARTIPÀS 
 

 MEMORIA DEL SERVEI D’ASSESSORIA JURÍDICA 
 
- Defensa contenciosa 

- Unitat de Responsabilitat Patrimonial. 

- Unitat de Danys al Patrimoni 

- Unitat d’Expedients Sancionadors. 

 

- MEMORIA DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT ALS ENS MUNICIPALS 

 MEMÒRIA DEL SERVEI DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI 

 
 MEMÒRIA D’ASSESSORAMENT JURÍDIC ÀREES POLÍTIQUES DE 

CIUTADANIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
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MEMORIA DEL SERVEI DE FE PÚBLICA I CARTIPÀS 
 
 
 
0. INTRODUCCIÓ 
 
Es presenta la memòria corresponent a l’any 2021, del Servei de Fe Pública i Cartipàs, 
que pertany al Departament de Secretaria, en la qual es detalla a grans trets l’activitat 
desenvolupada per aquest servei.  
 
A continuació mostrem un breu llistat de les tasques que, de forma genèrica, 
desenvolupa el servei i que són: 
 

- Convocatòries de les sessions, tant de Junta de Govern Local com del 
Ple de l’Ajuntament i confecció de les actes corresponents. 

- Gestió de la plataforma de les vídeo-actes. 

- Tramitació i gestió administrativa d’expedients per aprovar en Junta de 
Govern o Ple. 

- Publicacions en els diaris oficials. 

- Tramesa a través de l’EACAT de les diferents peticions de tots els 
departaments de l’Ajuntament. 

- Registre i control del registre d’Interessos. 

- Registre i control dels decrets dictats per l’alcaldia i els regidors i 
regidores delegats. 

- Assessorament legal als diferents serveis i departaments que el 
requereixen, en particular l’OAC i Servei d’Estadística.  

- Preparació i convocatòria de la Junta de Portaveus. 

- Tasques auxiliars relacionades amb les anteriors. 

El servei de Fe Pública i Cartipàs actua sota el control i supervisió del Secretari 
General de la Corporació, el Sr. Isidre Martí i Sardà i el Sr. Joan Manel Ferrera 
Izquierdo Vicesecretari General de la Corporació . El servei de fe pública està 
composat actualment pel personal següent: per les administratives Núria Martí Jansà i 
Maria Guitart Ruiz  
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1. CONVOCATÒRIES DE LES SESSIONS, TANT DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 
COM DEL PLE DE L’AJUNTAMENT I CONFECCIÓ DE LES ACTES 
CORRESPONENTS. 
 
1.1 JUNTES DE GOVERN LOCAL 
 
Durant el 2021 s’han convocat 45 sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.  
En total, s’han tractat 1157 punts, segons reflecteixen els corresponents ordres del dia, 
d’aquests 1055 es van presentar de manera ordinària i 102 es van presentar per 
urgència, dels quals se'n van aprovar 1147 i 10 es van retirar de l’ordre del dia.  
 
Dels 1147 punts aprovats, 1056 es va aprovar de manera ordinària, 22 es van aprovar 
en sessió pública al tractar-se de delegacions del Ple a la Junta de Govern Local, 8 
van ser ratificacions de decrets i 14 van ser punts que donaven compte de decrets 
d’alcaldia, 42 van ser punts que donaven compte de sentències, 1 va donar compte 
d’una memòria, 2 van donar compte d’informes, 1 va donar compte de l’estat 
d’execució d’ un pla i 1 va donar compte de la transformació d’una societat 
 
 

Aprovació Punts 

Aprovat ordinària 1056 

Aprovat en sessió pública 22 

Ratificacions de Ple 8 

Donar compte decret 14 

Donar compte Sentència 42 

Donar compte Altres 5 
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Si es fa una comparativa entre els anys 2020 i 2021 vers el volum de punts tractats en 
Juntes de Govern local durant l’any 2021 ha pujat considerablement, tot i que a data 
22 de juliol de 2021 es va aprovar un decret de delegacions de competències als 
regidors i regidores delegats dels següents punts  
 

 Delegar les competències referides als expedients de procediment 
simplificat abreujats de Contractació, a tots els regidors i regidores delegats 
d'aquest Consistori. 
 

 Revocar les competències referides a llicències urbanístiques d'obres majors, 
delegades en la Junta de Govern Local, i delegar totes les competències 
referides a les Llicències Urbanístiques al regidor delegat d'Urbanisme i 
Habitatge. 
 

 Delegar les competències referides a la petició de Subvencions, a tots els 
regidors i regidores delegats d'aquest Consistori. 

 

 

 
 
 
Si la comparació vers el volum de punts inclosos en expedients de Junta de Govern 
local durant els anys 2020 i 2021 es realitza entre les àrees d’aquest ajuntament ens 
trobem que totes les àrees han augmentat el seu volum de punts tractats en sessions 
de Junta de Govern Local, essent l’augment més significatiu el de l’àrea de Serveis 

  GEN FEB MRÇ ABR MG JN JL AG SET OCT  NOV

2020 59 90 63 32 51 135 97 0 68 67 85

2021 66 101 120 111 77 115 153 0 119 94 125
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Centrals, Seguretat i Economia. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Si es fa aquesta comparació entre el primer i segon semestre de l’any 2021, es pot 
apreciar que durant el primer semestre va haver-hi més volum de punts tractats en 
expedients de Junta de Govern, essent les pujades més significatives les de les àrees 
de Serveis Centrals, Seguretat i Economia i la de Territori i Espai Urbà.   
 
 

  

Serveis 
Centrals, 
Seguretat i 
Economia 

Polítiques de 
Ciutadania 

Promoció Econòmica, 
Ocupació i Innovació 

Territori i Espai 
Urbà 

Primer semestre 483 92 27 140 

Segon semestre 255 92 20 48 
 
 
 
 

  

Serveis 
Centrals, 
Seguretat i 
Economia 

Polítiques 
de 
Ciutadania 

Promoció 
Econòmica, 
Ocupació i 
Innovació 

Territori i 
Espai Urbà 

Any 2020 536 98 28 159 

Any 2021 738 184 47 188 
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En relació als 1157 punts que es van presentar per part de les 4 àrees en que 
s’organitza la corporació, va ser la que es reflecteix en el següent quadre 
 
 
 

Àrea Punts 

Serveis Centrals, Seguretat i Economia 738 

Polítiques de Ciutadania 184 

Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació 47 

Territori i Espai Urbà 188 

Total 1157 
 
 

 
 
 
Cal Comentar que des de l’àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Economia es van 
presentar 738 punts a Junta de Govern local, en la que es pot diferenciar què la 
Secretaria General és qui aporta la majoria de punts, seguint la següent distribució. 
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Àrea Serveis Centrals, Seguretat i 
Economia   

Regidories Punts 

Atenció Ciutadana  1 

Comunicació 1 

Seguretat i Protecció Ciutadana 1 

Compres i Serveis Generals 2 

Administració Electrònica Tic 3 

Estadística 5 

Gestió tributària i Recaptació 35 

Intervenció 40 

Gestió del Talent i les Persones 42 

Secretaria General  608 

Total 738 
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Cal destacar els 608 punts presentats per la Secretaria General, en el que es pot 
apreciar que el volum més gran aportació de punts a la Junta de Govern Local és el de 
la Unitat d’Expedients Sancionadors seguit dels de Contractació i Patrimoni i Els de 
Responsabilitat Patrimonial, tal i com s’indica en el quadre presentat a continuació. 
 
 

Secretaria    

Regidories Punts 

Contractació i Patrimoni 150 

Expedients Sancionadors 214 

Procediment judicial 51 

Responsabilitat Patrimonial 146 

Fe Pública i Cartipàs 47 

Total 608 
 
 

 
 

 
Si es fa una comparativa entre els anys 2020 i 2021 vers el volums dels procediments 
presentats a Junta de Govern Local entre els diferents serveis de la Secretaria 
General, es pot apreciar un augment substancial en els procediments presentats per la 
unitat d’Expedients Sancionadors seguit dels punts de  Responsabilitat Patrimonial, tal 
i com s’indica en el següent quadre. 
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Contractació i 

Patrimoni 

Expedients 
sancionado
rs 

Procediment 
Judicial 

Responsabilit
at patrimonial 

Fe 
Pública i 
Cartipàs   

any 
2020 139 97 61 96 42   
any 
2021 150 214 51 146 47   

 
 

 
 

En aquests gràfics es poden apreciar la totalitat de punts presentats a Junta de Govern 
Local per part de les diferents àrees. 
 

Àrea de Polítiques de ciutadania   

Regidories Punts 

Acció Social 47 

Convivència i equitat 1 

Cultura  49 

Biblioteques Municipals 1 

Esports 22 

IMET 40 

Infància. Adolescència i Joventut 14 

Salut Pública 2 

Participació i Cooperació 8 

Total 184 
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Àrea de Promoció Econòmica, Ocupació i 
Innovació   

Regidories Punts 

Mercats Municipals 13 

Promoció de Ciutat 30 

Empresa 4 

Total 43 
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Àrea de Territori i Espai Urbà   

Regidories Punts 

Espai Públic 33 

Habitatge 8 

Llicències i Disciplina 99 

Medi Ambient 12 

Mobilitat 8 

Projectes i Obres 18 

Urbanisme i Planejament 10 

Total 188 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157511543331164470 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

19 
 

 
 
1.2 PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Durant l’any 2021 s'han celebrat 16 sessions plenàries amb un increment considerable 
respecte a les 12 sessions de l'any 2020.  Quatre d'elles van ser sessions 
extraordinàries, per aprovar definitivament el pressupost, per donar compte de la 
Memòria de la Defensora de la Ciutadania, per aprovar les modificacions de les 
Ordenances Fiscals i el Ple sobre l'Estat de la Ciutat.  Aquest darrer, tal com preveu 
l'article 24 del ROM, es fa per debatre sobre l'estat de la ciutat cap a la meitat del 
mandat corporatiu.  
 
El total de punts tractats en el global de l’any puja a 210, un 55% més que l'any 
anterior, i s’inclouen tant els prèviament dictaminats per comissió informativa com les 
proposicions d’alcaldia, així com els temes de control dels òrgans de la corporació, 
segons reflecteixen els corresponents ordres del dia.  
 
La distribució dels temes, per àrees, és el següent: 
 

-   Serveis Centrals, Seguretat i Economia: 84 punts, dels quals 49 corresponen a 
Secretaria General. 

 
-   Polítiques de Ciutadania: 32 temes. 
 
-  Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació:  11 punts. 
 
-  Territori i Espai Urbà:  38 punts. 

 
En els gràfics següents es poden veure els percentatges per àrees durant l'any 2021: 
 
 

 
 
 
Dintre dels expedients tramitats dels del servei de Fe Pública s’hi inclou la confecció de 
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les actes corresponents a les 16 sessions. 
 
D’aquests temes comptabilitzem un total de 10 expedients que no són dictàmens, sinó 
proposicions de l'Alcaldia, i uns 35 punts que formen part del control dels òrgans de la 
corporació. 
 
 
1.2.1 MOCIONS 

 
Els diferents grups municipals, durant l’any 2021, han presentat un total de 87 
mocions, una xifra clarament superior a l'any 2020, en què se'n van presentar 60.  Es 
veu un creixement en el temps del nombre de mocions presentades, tot i que els grups 
municipals són els mateixos, ja que l'any 2019 se'n van presentar només 53.   
 
Del total de les 87 mocions, se n'han retirat dues. 
 
Del total de 85 que s’arriben a tractar, 36 queden desestimades després de la votació. 
 
Les 48 mocions que tiren endavant representen, per tant, un 57% del total de mocions 
presentades.  Aquest percentatge ha minvat respecte de l'any anterior, en què 
s'aprovaven un 70% de les mocions presentades. 
 
 
 
 
 

Grup 
municipal 

Presentades Aprovades Desestimades Retirades 

ERC 6 6 -- -- 

JxCAT 4 4 -- -- 

CUP 7 4 3 -- 

PSC 20 10 10 -- 

Cs 23 5 17 1 

Som VNG 17 13 3 1 

Conjuntes 10 7 
 

3 -- 

 
 
 
En els gràfics podem veure la distribució de les mocions presentades per cada grup 
municipal: 
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En el gràfic podem veure el resultat de les mocions presentades: 
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2. TRAMITACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA D’EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS. 
 
Els expedients administratius gestionats i tramitats des del Servei de Fe Pública durant 
l’any 2021 han estat bàsicament sobre temes de cartipàs, produïts pels canvis tres 
regidors de la corporació, dos d'ells en el govern municipal. 
 
També s'han acabat de tramitar les modificacions pendents dels estatuts dels ens 
municipals. 
 
 
3. PUBLICACIONS EN ELS DIARIS OFICIALS I E-TAULER. 
 
El servei ha continuat encarregant-se de fer les publicacions preceptives al Butlletí 
Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la 
Província i a l’e-tauler, en relació amb els expedients tramitats.  
 
Respecte a l’e-tauler, s’han publicat 88 edictes, entre els tramitats pel propi servei i els 
procedents d’altres administracions o ens externs. 
 
 
 
També en matèria de publicacions s’han realitzat puntualment tasques d’auxili a altres 
departaments de l’Ajuntament que no disposaven dels privilegis informàtics per a 
poder-los realitzar.   
 

 
4. REGISTRE I CONTROL DEL REGISTRE D’INTERESSOS. 
 
Una de les funcions pròpies del servei de Fe Pública és la gestió i custòdia del 
Registre d’Interessos dels membres electes i personal directiu. Durant l’any 2021 s'han 
produït tres canvis respecte l'any 2020, que corresponen a tres regidors de tres grups 
municipals diferents: grup municipal de la CUP, grup municipal d'ERC i grup municipal 
de SOM VNG. 

 
 

5. REGISTRE I CONTROL DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA I ELS 
REGIDORS I REGIDORES DELEGATS. 
 
El Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals 
(ROF) recull que l'alcaldia donarà compte a la Corporació, en cada sessió ordinària del 
Ple, de les resolucions que hagués adoptat des de la última sessió plenària ordinària 
per tal que els regidors coneguin el desenvolupament de l'administració municipal 
als efectes del control i fiscalització dels òrgans de govern. 
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Les resolucions de l’Alcaldessa  i dels regidors i regidores en les que  aquesta delegui i 
que es consideren actes administratius es poden consultar a la web municipal en el 
següent enllaç https://www.vilanova.cat/ajuntament/oberts_i_transp_decrets  
 
Durant l’any 2021 el número de decrets d’alcaldia i regidors delegats registrats ha estat 
de 7640 decrets . Amb aquest registre de decrets que es fa digitalment (s’inclou una 
fitxa del decret i s’adjunta el decret corresponent), s’ha confeccionat el llibre de registre 
oficial. 
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MEMORIA DEL SERVEI D’ASSESSORIA JURÍDICA 
 

- Memoria del Servei de Defensa contenciosa 

- Memoria di la Unitat de Responsabilitat Patrimonial. 

- Memòria de la unitat de Danys al Patrimoni 

- Memòria de la Unitat d’Expedients Sancionadors. 

 

Memoria del Servei de Defensa contenciosa 

 
Aquesta memòria tractarà la part del Servei d’Assessoria Jurídica encarregada de la 
defensa Contenciosa de l’Ajuntament.  
 
La seva tasca és el control dels procediments judicials en els que intervé l’Ajuntament 
en qualsevol de les jurisdiccions, ja sigui en qualitat de part actora com de part 
demandada, participant molt activament des del 2020 en el procediment (fent 
designes, contractació externa de lletrats, donar compte de les sentències a la JGL, 
relacions amb els Jutjats, pagament de les costes judicials..).També s’encarrega 
d’aquells altres requeriments i/o peticions dels  diferents òrgans judicials efectuats a 
l’Ajuntament, pel  seu acompliment de forma immediata. 
 
Molt important durant aquest any 2021 ha estat la licitació del Servei d’Assessoria 
Jurídica en 3 lots amb la finalitat de simplificar la nostra tasca administrativa. Sempre 
quedarà algun recurs que no entri en algun d’aquests lots adjudicats, i es tingui que 
tramitar el contracte corresponent, però no serà l’habitual. 
 
El control de la partida de Defensa Jurídica assignada per al pagament de tota la 
facturació corresponent dels procediments, també és tasca d’aquest Servei.  
 
Igualment, és des d’aquest servei on es gestiona la defensa de la Corporació a través 
de les diferents pòlisses contractades en temes de Responsabilitat Patrimonial, 
pòlisses gestionades des del departament de Serveis Generals. 
 
 
1.- DADES PROCEDIMENTS JUDICIALS 2020-2021. 
 
Amb la finalitat d’analitzar millor les dades, dins d’aquesta memòria en alguns apartats 
es farà una comparativa amb l’any 2020 i d’aquesta manera podrem tenir una visió 
més clara si respecte l’any anterior han augmentat o disminuït el número de 
procediments interposats, quants han finalitzat, si les matèries reclamades continuen 
sent les mateixes. 
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1.1 PROCEDIMENTS JUDICIALS ANY 2020.  
 
L’any 2020 vam rebre 32 procediments judicials. A data d’avui, 19 ja han finalitat  amb 
sentència ferma i 4 procediments més, tot i que han finalitzat en primera instància, s’ha 
acabat en la presentació de 3 recurs d’apel·lació, per la nostra part i la presentació 
d’un recurs de súplica.  Aquests recurs presentats d’apel.lació han estat en matèria 
d’Urbanisme, Llicències i Disciplina i Acció Social.  
 
 
1.2 PROCEDIMENTS JUDICIALS ANY 2021 
 
Respecte l’any passat el número de recursos que han interposat contra l’ajuntament 
han sofert un considerable ascens, de 32 a 58 dels quals només 11 han finalitat. 
 
Finalitzats:      14 
Vius:               44 
 
Cal destacar les dues demandes presentades per VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, concessionària del servei de neteja viària. Una demanda ha 
estat contra la desestimació presumpta per silenci administratiu de les reclamacions 
presentades el 29-4-2019  i 22-6-2020 sobre revisió preus 2019-2020 i 2020-2021, i 
l’altra contra la desestimació presumpta de la reclamació  de 24-5-2019 en concepte 
d'interessos de demora en la quantia de 413.411,02 € per abonament endarrerit de 
factures execució contracte neteja viària. Aquest últim es va arxivar. 
 
En matèria d’Urbanisme tenim la demanda presentada per GERMANS GIL, on 
l’Ajuntament està com a codemandada amb la Generalitat.  L’objecte d’aquest recurs 
ha estat la desestimació reclamació danys patrimonials aprovació definitiva trama 
urbana consolidada. 
 
En matèria de recursos humans s’han presentat  5 demandes, de les quals 3 d’elles 
han estat presentades novament per CCOO.  Les altres dues han estat presentades 
per diferents conceptes.   
 
Els objectes de les demandes interposades per part de la CONFEDERACIÓ 
SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA DE CATALUNYA (CCOO) han estat:  
 

- Recurs 110/2021, Contra resolució de la Junta de Govern Local de 15-12-2021 
que desestima el recurs potestatiu de reposició en relació a l’aprovació de les 
bases específiques de 2 places de TSAG A1. 
 

- Recurs 250/2021 B contra l’acord de Ple pel qual es resolen les al.legacions 
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contra l’aprovació provisional del pressupost (bases d’execució i plantilla). 
 

- Recurs 376/2021 contra l'acord de Ple de 7-6-2021  pel qual s'acorda ratificar 
l'acord signat amb part de la representació sindical sobre el pressupost 2021. 
 

El número de reclamacions en matèria de tributs quasi ha triplicat el seu número, de 6 
demandes presentades l’any 2020 a 16 demandes presentades l’any 2020. BANC DE 
SANTANDER ha presentat tres d’aquestes demandes, totes elles contra 
autoliquidacions  per IIVTNU. 
 
El número de reclamacions en matèria de Responsabilitat Patrimonial com a cada any, 
ha suposat un número important de reclamacions. 
 
Aquest any 2021 novament han entrat 2 demandes relacionades amb expedients 
sancionadors incoats per part de l’Ajuntament per infraccions contra les ordenances 
municipals i també 1 demanda per infracció de circulació.   
 
 
 
1.4. PROCEDIMENTS ASSUMITS PELS LLETRATS MUNICIPALS 
 
Continuen els lletrats municipals fent-se càrrec de la defensa i representació jurídica 
d’una sèrie de procediment, majoritàriament en temes de tributs, i també en relacionats 
amb procediments sancionadors, el que ha suposat un estalvi per a les arques 
municipals, ja que no s’ha contractat a cap advocat extern.  
 
Durant l’any 2020, 8 van ser els procediments defensats per un lletrat municipal, un 
23,50%. Aquest 2021 han estat 22 procediments, el que significaria quasi un 40% del 
total dels recursos presentats contra l’Ajuntament.  
 
 
 
1.5. PETICIONS JUDICIALS. 

 
Continuen arribant peticions judicials enviades a l’ajuntament sobre diferents matèries. 
Nosaltres, una vegada revisat el seu contingut derivem les mateixes al departament 
encarregat de la seva contesta. 
 
El número de requeriments judicials ha pujat considerablement respecte l’any anterior, 
de 22 a 41. 
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El detall del contingut de les peticions dels òrgans judicials  és:  
 

NÚM. PRO JUTJAT DEPT. OBJECTE 

16 2020  
Jutjat 1a. Inst. 4 

VNG  
RHU 

Ofici 20-1-2021 deixar sense efecte retenció sou a 
un treballador 

Exec. Títols 
judicials 

150/2020  

Jutjat 1a. Inst. 9 
VNG  

RHU Ofici 15-1-2021 retenció sou a un treballador 

exec. Hipo. 
409/2012-3 

jutjat 1a. Inst. I 
inst. 2 

ACCIÓ 
SOCIAL 

Ofici reiterant petició de FB i altres 

Dilig. Prèvi. 
335/2020 A 

Jutjat 1a. Ins. I 
inst. 4 

LLIC I DIS 
Cèdula citació a dia 26/2/2021 a les 10:30 h i 

requeriment documentació sobre llicència 
concedida 

Exec. Títols 
judi. 118/2015 

jutjat 1a. Inst. I 
inst. 4 

RHU 
Ofici 22-1-2021 manament de pagament a favor 

del treballadors 

16 2020  
Jutjat 1a. Inst. 4 

VNG  
RHU 

Ofici 25-2-2021 deixar sense efecte retenció sou a 
un treballador 

309/2019 
Jutjat 1a. Inst. 7 

VNG 
GTR 

Ofici 10-3-2021 demanant informació sobre Ibi  
finca 

Judici Verbal 
411/2020 A 

Jutjat 1. Inst. 7 
VNG 

ACCIÓ 
SOCIAL 

Ofici 6-4-2021 comunicat procediment per a que 
informin situació vulnerabilitat Ocupants C/ Sant 
Francesc 

Exec. Títols 
judi. 60/2016 

M 
JS 23 ACT 

Ofici 19-4-2021 informant que es manté l'anotació 
de constrenyiment de llicència act. Atorgada a 

CRUSTACEO CRUJIENTE TORREDEMBARRA 
Ofici 14-9-2021 aixecament constrenyiment sobre 

llicència municipal 

Ex. Títols 
judicials 

344/2019-B 

Jutjat Instr. 2 de 
Gavà 

RHU 
Requeriment de data 20-4-2021 Retenció sou a un 

treballador 

Prèvies 63/21 
Jutjat Inst. 6 

Vng 
ACCIÓ 
SOCIAL 

Ofici 16 abril demanant informació sobre RP 
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delictes lleus 
7/21.  

Jutjat Ins. 9 
VNG 

ACCIÓ 
SOCIAL 

Ofici 5-5-2021 per a que adoptin mesures 
protecció ocupants vivenda c/ Sant Joan 14, 

primer pis 

Judici verbal 
570/2017 

Jutjat 1a. Inst. 2 
Vng 

ACCIÓ 
SOCIAL 

DO 29-4-2021 desnonament per falta de 
pagament de EMA 

Judici verbal 
588/2020 

Jutjat 1a. Inst. 9 
VNG  

EST 
Ofici 17-5-2021 demanant històric 

empadronament de CAA. 
 

Judici verbal 
140/2021 

Jutjat 1a. Inst. 6 
Vng 

ACCIÓ 
SOCIAL 

Ofici 17-6-2021 demana informe sobre gestions 
realitzades per Serveis Socials i Budmac 

Investments SL  

judici verbal 
415/2020 

Jutjat Primera 
Ins.8 VNG 

ACCIÓ 
SOCIAL 

Ofici comunicant desnonament per manca 
pagament c. ANCORA, 8, 2-3 

Judici verbal 
56/2021 B 

Jutjat Primera 
Ins.9 VNG 

ACCIÓ 
SOCIAL 

Ofici demanant informe vulnerabilitat HEB 

Judici verbal 
185/2020 A 

Jutjat Primera 
Ins.3 VNG 

ACCIÓ 
SOCIAL 

Ofici assenyalant llançament C/Unió, 3, 3, pel 
31/5/2021 

Judici verbal 
438/2020 

Jutjat 1a. Inst. 4 
VNG  

GTR 
Ofici demanant dades IBI finca carrer Gas, 4, 3r-

2a. 

Ex. Títols 
judicials 

378/2016 A2 
Jutjat 1a. Inst.  EST 

Ofici informació padró 31-5-2021 finques carrer 
Fuensanta, 9-15 

Judici verbal 
124/2021 

Jutjat 1a. 
Instancia 6 

VNG 
Acció Social 

Ofici 7-6-2021 desnonament per manca de 
pagament carrer Canàries 16 

53/2020 
Jutjat Instr. 1 

VNG 
POL 

Ofici 2-6-2021 demanant s'obri exp. Sancionador 
a VSB per desobediència a l'autoritat. 

31/2021 EB 
PS Terceros 
ocupantes 

Jutjat 1a. Inst. E 
Instr. 3 VNG 

Acció Social 
Ofici 8-6-2021 demanant dades risc social de OS i 

altres 

Execu. Títols 
judicials 

60/2016 M 
Jutjat Social 23 LLIC 

Ofici 24-10-2018 embargament llicència municipal. 
Ofici 20-7-2021 demanant la data de fermesa de 

la resolució dictada per decret d'extinció de la 
llicència 

Judici delictes 
lleus 55/2021 

Jutjat 1a. Inst. 7 
VNG 

MEDIACIÓ 

Ofici 14-7-2021 demanant informació exp. 
mediació 34/2021 

* Requeriment exp. De mediació 
  

Execució prov. 
142/2020 

Jutjat 1a. Inst. 8 
VNG 

TRE 
Ofici demanant embargament crèdit pendent amb 

CONSTRUCTORA CORAMAR 
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144/2019 M 
juzgado penal 1 

VNG 
PROJECTES 

Ofici 18-3-2021 cost aproximat enderroc edifici 
situat  paratge Mas Ricart 

exec. Títols 
judicials 
34/2020 

Jutjat 1a. E inst. 
5 

RHU 
Ofici 29-7-2021 retenció sou un treballador 

municipal 

Exec. Títols 
judicials 

364/2017 EB 

Jutjat 1a. Ins. I 
inst. 3 

SSO 
Ofici 30-7-2021 demanant informe sobre avaluació 

risc social i alternativa residencial de FCO. MD i 
altres 

Execu. Títols 
judicials 

101/2020 -3 

juzgado 1a. 
Instan. E Instr. 

2 VNG 
RHU Ofici 30-7-2021 retenció sou a un treballador 

exec. Títols 
judicials 

160/2018 

Jutjat 1a. Insta. 
E Instr. 8 VNG 

GTR Ofici 23-8-2021 informació béns de MN 

Judici verbal 
324/2021-B 

Juzgado 1a. 
Inst. E Instr. 9 

VNG 

danys al 
Patrimoni 

Ofici 15-9-2021 demanant factura reparació pilona 
danys causats el 10-11-2017 

Judici verbal 
438/2020 

Juzgado 1a. 
Inst. E Instr 4 

Vng 
GTR 

Ofici demanant dades IBI de la finca carrer Gas, 4, 
3r-2a. 

Exec. Títols 
judicials 

309/2006 

Juzgado social 
23 

POL 
Ofici 18-10-2021 demanant l'aixecament precinte 

vehicle matrícula 2158CBJ 

Exec. Títols 
judicials 

183/2021 

Juzgado 1a. 
Insta. 6 

Terrassa 
RHU 

Ofici 8-11-2021 retenció sou. 
Ofici 23/3/2022. Sense efecte l'ordre de retenció 

493/2021 A 
Juzgado 1a. 

Insta. I Instruc. 
7 VNG 

ACCIÓ 
SOCIAL 

Ofici demanant informe sobre l'estat de salut de 
Josefa Garcia Belmonte. 

Exec. Títols 
judicials 

355/2016 

Juzgado 1a. 
Inst i Inst. 1 Vng 

RHU 
Ofici 24-11-2021 Retenció sou a un treballador 

municipal 

430/2021 
Juzgado 1a. 

Inst. I Inst. 7 de 
Vng 

GTR 
Ofici 25-11-2021 demanant pagaments realitzats 

corresponents a IBI i brossa finca 10760 

112/2020 
Execu. 

Forzosa 

Juzgado 1a. 
Inst. I Inst. 4 de 

Vng 
RHU 

Ofici 19-11-2021 notificat a l’executat un 
treballador municipal documentació adjunta 

182/2021 
Juzgado Ins. 2 

VNG 
SEC Ofici reclamant documentació nomenament AISSA 
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118/2021 
Jutja. 1a. Inst. I 

Inst. 9 VNG 
SSO 

Ofici demanant informe social sobre presumpta 
incapacitat FCOJM. 

 
 
El següent gràfic mostra que aquest any la majoria de peticions que ens han adreçat 
els diferents òrgans judicials s’han concentrat en temes relacionats amb el 
departament d’Acció Social i en matèria de Recursos Humans lamentablement en 
sol·licituds de retenció de sou a treballadors per diverses qüestions, seguides de 
peticions en matèria de Serveis Socials. 
 

 
 
 

2. DIVISIÓ PER MATÈRIES 
 

En aquest any quasi la totalitat dels recursos han estat interposat davant dels diferents 
Jutjats contenciosos de Barcelona, un davant del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya i una altra davant del Jutjat Social. 
 
 
3. CLASSIFICACIÓ PER MATÈRIES EN LA JURISDICCIÓ CONTENCIOSA 

ADMINISTRATIVA 
 

A continuació analitzarem amb dades i en detall en gràfics la tipologia dels 
procediments contenciosos designats durant l’any 2020 i 2021,  
 
Any 2020 
 
Recordem algunes de les dades significatives de l’any 2020 en quant a les matèries 
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que es van reclamar més davant dels Jutjats.  
 

- Responsabilitat Patrimonial.........  12 
- Estadística..................................... 1 
- Serveis Socials.............................. 1 
- Gestió Tributària..........................   6 
- Urbanisme....................................  3 
- Llicències i Disciplina.................... 2 
- Recursos Humans......................... 8 
- Contractació..................................  1 

 

 
 
 
Any 2021 
 
Una vegada més les demandes en temes de responsabilitat patrimonial han estat per 
damunt de totes la matèria més reclamada, quasi un 50% del total. Seguides de les 
demandes reclamades en de tributs.   
 

- Responsabilitat Patrimonial.........  24 
- Gestió Tributària..........................  13 
- Esports........................................... 1 
- Companyia Aigua-Ajuntament......  1 
- Urbanisme....................................  1 
- Llicències i Disciplina.................... 2 
- Recursos Humans......................... 5 
- Serveis Viaris.................................3 
- Contractació..................................  2 
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- UES................................................ 3 
 

 
 
 
 
4. ORGANITZACIÓ ACTUAL. 

 
4.1 CONTRACTES ACTUALS. 
 
L’any 2021 es va licitar el contracte de DELS SERVEIS DE DEFENSA JURÍDICA 
DAVANT JUTJATS I TRIBUNALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
I DELS ENS DEL SECTOR PÚBLIC en 3 lots diferents.  
 
Lot 1: Jurisdicció contenciosa administrativa (a excepció de funció pública, urbanisme, 
medi ambient i habitatge), i es va adjudicar a GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS 
S.L., 
 
Lot 2: Funció pública (jurisdicció contenciosa administrativa i social), adjudicat a ARC 
DESPATX D’ADVOCATS I CONSULTORS, S.L.P 
 
Lot 3: Urbanisme, medi ambient i habitatge, adjudicat a MILA ADVOCATS SLP 
 
Era necessària aquesta licitació ja que el nombre de demandes que ens arriben és 
molt elevat i el número de juristes existents en l’organització és molt reduït.   
 
El procediment que se segueix després de la licitació del contracte de defensa i 
representació jurídica, és que quan arriba un nou procediment judicial es passa 
immediatament al despatx que portarà la seva defensa segons la matèria el contracte i 
es fa la corresponent designa. 
 
També existeixen pòlisses contractades d’assegurances corresponents als serveis de 
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defensa jurídica i reclamació de danys i la pòlissa de responsabilitat civil general, per a 
les reclamacions de responsabilitat patrimonial. 
 
 
Però abans de licitar-se es van tenir que fer contractes menors per a totes les 
contractacions d’advocats i procuradors externs per a que portessin la defensa i 
representació de l’ajuntament.  En total es van fer un total de 39 contractes menors per 
a pagar els serveis contractats amb anterioritat al contracte de Defensa Jurídica. 
 
 
4.2 DESPATXOS ADVOCATS ACTUALS. 
 
El procediments antics que queden per a resoldre els hem continuat treballat amb les 
firmes professionals MILÀ ADVOCATS SLP, ANDERSEN LEGAL, BUFET 
BERRUEZO, BEL-ADVOCATS... Però a partir de la nova licitació dels contracte de 
defensa Jurídica els despatxos amb els que treballarem, excepte que no estigui 
inclosos en les matèries incloses en els lots contractats, seran: 
 
Lot 1: Jurisdicció contenciosa administrativa (a excepció de funció pública, urbanisme, 
medi ambient i habitatge): GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS S.L., i com a 
lletrats de referència JOSE ANGEL MARTINEZ FERNÁNDEZ, ALBERT BOSQUE 
ALBERICH, ANA FERNANDEZ HIDALGO, NÚRIA OSTA MASCARÓ i BERTA 
HÚESCAR SÁNCHEZ. 
 
Lot 2: Funció pública (jurisdicció contenciosa administrativa i social),; ARC DESPATX 
D’ADVOCATS I CONSULTORS, S.L.P, amb Santiago Sainz com a lletrat de 
referència. 
 
Lot 3: Urbanisme, medi ambient i habitatge: MILA ADVOCATS SLP, amb Miquel Angel 
Pigem com a lletrat de referència. 
 
D’altres recursos que no estaven contemplats en els lots adjudicats, BEL-ADVOCATS, 
ha estat la firma professional que ens ha representat en el recurs interposat per 
l’Ajuntament contra VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES amb referència a 
la financiació de campanyes de sensibilització corresponents als anys 2019 i 2020. El 
lletrat de referència ha estat Antonio Sala. 
 
La companyia asseguradora amb la qual l’ajuntament té contractada la pòlissa, 
continua sent  ZURICH INSURANCE PLC EN ESPAÑA, encarregada de defendre els 
interessos municipals en el recursos que s’han presentat aquest any en matèria de 
Responsabilitat Patrimonial. 
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4.3 ELABORACIÓ D’INFORMES JURÍDICS 
 
Aquest any s’han sol·licitat a la Secretaria General un número aproximat de 14 
informes Jurídics: 
 

- Adscripció de treballadora a Secretaria (Exp. 1/2021-esec).  
 

- Sobre la legalitat del procediment de cessament i nomenament de la gerència 
a l’Organisme Municipal AISSA, antic Consorci de Serveis a les Persones 
(CSP) de Vilanova i la Geltrú. (exp. 11/2021-esec). 
 

- Sol·licitud informe sobre la recollida residus. (Exp. 16/2021-esec) 
 

- Sobre la irregularitat en decrets i resolucions de regidories delegades per 
manca d’identificació de l’òrgan que adopta l’acord. (Exp. 28/2021-esec) 
 

- Anàlisis de la necessitat d’adaptació del lloc de treball per raons de salut del 
personal al servei de les entitats locals. Principals característiques en funció 
del règim regulador. Afectació de la declaració d’incapacitat en qualsevol dels 
seus graus per part de l’INSS. (Exp. 29/2021-esec). 
 

- Anàlisis de l’Expedient de Disciplina Urbanística incoat a la societat J. Garcia 
Carrion, SA, per a la construcció de planta soterrani per a l’ampliació del 
celler de 15.506 m2 i planta semisoterrani per a arxiu i oficines de 462m2 i 
actuacions a portar a terme. (exp. 38/2021esec).  
 

- En relació a la percepció d’indemnitzacions per raó de servei (assistència i 
dietes) amb motiu de la celebració de processos de selecció de personal. 
(exp. 39/2021-esec). 
 

- Tramitació i expedició de targetes d’armes de 4ª Categoria. (Exp. 41/2021-
esec).  
 

- Dictamen règim jurídic registre general electrònic i oficines assistència en 
matèria de registre. (Exp. 57/2021-esec). 
 

- Informe jurídic sobre la validesa de contractes de subministrament d’equips 
informàtics, impressió i consumible així com els Serveis de manteniment 
associats, quan la quantia excedeix de l’estipulat en el contracte menor." 
(61/2021-esec) 
 

- Validesa legal de les negociacions forma de l’àmbit de la mesa general de 
negociació així com de l’acord signat amb part de la representació sindical 
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sobre el pressupost. 
 

- Anàlisis del procediment de canvi de sistema de gestió indirecta a directa del 
servei de recollida de residus i neteja viaria de Vilanova i la Geltrú. (67/2021-
esec) 
 

- Informe Jurídic complementari. El servei d’Habitatge de la Regidoria 
d’Urbanisme, Habitatge i projectes i Obres d’Urbanisme explora la possibilitat 
jurídico-procedimental de dur a terme l’alienació directa d’una finca que forma 
part del Patrimoni Municipal del Sòl, en favor d’una cooperativa d’habitatge. 
(86/3032-esec) 
 

- Classificar jurídicament les competències que exerceix AISSA en relació al 
serveis que presta, a l’objecte de determinar si son serveis obligatoris o no. 
(88/2021-ESEC) 
 

L’objecte dels informes demanats han estat molt divers: Recursos Humans, temes de 
Contractació, habitatge, patrimoni…  
 
També s’han encarregat informes Jurídics externs a d’altres professionals 
especialitzats en la matèria: 
A ARC, Despatx d’advocats i Consultors, SLP.: 
 
- Sol.licitud informe sobre la situació de segona activitat negociació. (Exp. 
265/2021/ecom).  
 
- Sol·licitud informe negociació o acordar bases processos selectius. (Exp. 
280/2021/ecom).  
 
A CROWE HOWARTH LEGAL Y TRIBUTARIO  
 
Dictamen jurídic que tindrà per objecte analitzar la viabilitat jurídica d’interposar 
accions judicials per tal que es reconegui judicialment la plaça Eduard Maristany de 
Vilanova es un bé de domini públic de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
A UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

 
- Informe sobre la naturalesa jurídica de les prestacions econòmiques pels serveis 
funeraris prestats per l'empresa mixta "FUNERARIA VILANOVA". 
 
4.4 PÒLISSA ASSEGURANÇA (RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, DEFENSA 
PERSONAL I AUTORITATS, DANYS A TERCERS...). 
 
La Corporació te subscrites entre d’altres pòlisses entre les que es troben les 
corresponents als serveis de defensa jurídica i reclamació de danys (DAS),  la pòlissa 
de responsabilitat civil general  (ZURICH INSURANCE PLC EN ESPAÑA),  la que 
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contempla la responsabilitat d’autoritats i personal al servei de l’ajuntament (AIG 
EUROPE LIMITED-APAP). 
 
Des d’Assessoria Jurídica es gestiona i tramiten aquells supòsits en els que 
s’enquadra la intervenció de les companyies d’assegurances contractades per a la 
defensa dels interessos corporatius, tot i que el servei responsable de la contractació 
de les referides pòlisses continua sent el Servei de Compres de la corporació. 
 
L’any 2021, 22 procediment han estat defensats per la companyia ZURICH 
INSURANCE en matèria de Responsabilitat Patrimonial en els que s’han designat 
lletrats de la referida companyia en defensa dels interessos de la corporació, per 
reclamacions presentades per responsabilitat patrimonial. Els lletrats de referència han 
estat Robert Valls i Jordi Sellarés. 
 
5. TIPOLOGIA DE LES SENTÈNCIES O RESOLUCIONS DICTADES. GRAU D’ÉXIT 
EN LES ACTUACIONS PROCEDIMENTALS 
 
En aquest any, s’han resolt per part dels Jutjats 45 procediments, entre Sentències, 
Interlocutòries, acords extraprocessals... procediments que són tant del 2021 com 
d’any anteriors. 
La tipologia de les sentències o resolucions dictades han estat: 
 

21  sentències favorables per a l’ajuntament 

13  sentencies desfavorables  

 3  sentències amb estimacions parcials 

 2 acords extrajudicials 

 3 recursos s’han arxivat 

 2 Renúncies o desistiment per la part actora 

 1 Resolt per mancança sobrevinguda de l’objecte 

 
Es pot concloure en el gràfic, que el grau d’èxit de les resolucions a favor dels 
interessos municipals ha estat major que les sentències on s’ha condemnat a 
l’Ajuntament, el que suposa un 47% del total de sentències dictades.   
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Aquesta vegada el número de procediments que s’han arxivat perquè s’ha arribat a un 
acord extra-processal, han estat en matèria de tributs i en matèria de RHU, 
concretament en el recurs que va interposat CCOO contra l’oferta pública.  
 
El percentatge de sentències amb estimació parcial ha estat només d’un  6,6% baixant 
considerablement respecte l’any passat que va ser de 19,35%.  
 
Han finalitzat procediments antics en matèria d’Urbanisme, com els procediments 
366/2012, interposat per ARQUITECTURA Y URBANISMO DEL ESTE, SL I MSMF; el 
recurs 168/2014 interposat per FALDUR SOL O EL  o el recurs 307/2014 interposat 
per AML, per multes coercitives.  També ha finalitat el recurs 163/2013 interposat per 
NEW LLIMONET, per quotes urbanístiques. 

 
També ha recaigut sentència en el judici civil 802/2018 amb motiu Acció declarativa de 
domini sobre franja terreny finca Xalet de la Sal. 
 
Grau d’èxit segons el despatx/advocat que ens ha representat 
 
 

Despatxos/Lletrats Sentències A 
favor 

Sentències 
en contra 

Sentències 
Parcials 

Acords 
extrajudicials 

Altres 

Zurich 9 4 2  1 
Arc 1 1    
Milà Ad. 3 3 1  1 
Andersen 2    2 
Bel Advocats  1    
Carles P.  1    
GM 1     
Lletrats M. 5 3  3 1 
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5.1. CLASSIFICACIÓ PER JURISDICCIÓ 
 
Si aquestes sentències les classifiquem per jurisdicció, no totes les sentències 
provenen de procediment interposats contra l’ajuntament davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 2 d’ells s’han interposat davant del Jutjat Social (en 
matèria de Recursos Humans) i un recurs s’ha interposat davant del Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció de Vilanova i la Geltrú (Civil).   
  
6. INFORMACIÓ ECONÒMICA. 

 
6.1 IMPORT TOTAL ABONAT PER ADVOCATS I PROCURADORS  EN TOTS ELS 

PROCEDIMENTS JUDICIALS. 
 
En quant a l’any 2021 les factures que s’han abonat als diferents  bufets o despatxos 
professionals queden reflectides en els quadres adjunts: 
 
Factures pagades el diferents despatxos professionals 
 

NÚM.  
PROC 

Jutjat Dept. PART 
CONTRÀRI

A 

Advocat 
director 

factura Quantia total Fac. 

802/2018 
Jutjat 

1a. Ins 
URB 

Xalet de la 
Sal 

Guillermo 
Mrtnez. 

1 1.000 + 
210 =  

1.060 € 

802/2019 
Jutjat 

1a. Ins 
URB 

Xalet de la 
Sal 

Guillermo 
Mrtnez. 

40 2.000 + iva 2.120 € 

431/20 JCA 10 URB 
TERRENYS 

I 
ESTATGES 

MILÀ 19 3.500 + 
735 

4.235 € 

Apel.la. 
370/19 

  URB FALDUR MILÀ 120 4.132 + iva 5.000 € 

oposició 
recurs 

cassació 
  URB ST MILÀ 81 2.000 + 

IVA 
2.420 € 

Liquidació JCA 10 URB RR MILÀ 94 2500 + IVA 3.025 € 

Liquidació   URB 
PROJECTE

S 
D'ESTRUC. 

MILÀ 102 1.500 + 
IVA 

1.815 € 

59/2020 JS 9 RHU MG 
Andersen 

Legal 
V0310 2.100 + 

441 
2.541 € 

Incident 
10/2021 

JS 23 ESP FP 
Andersen 

Legal 
v026 1.200 + 

252 
1.452 € 

330/2021 JCA 8 RHU JJ.M 
Andersen 

Legal 
V243 2.250 + 

IVA 
2.723 € 

Supli. 
59/2020 

  RHU MG 
Andersen 

Legal 
V 269 1.000 + 

IVA 
1.210 € 

250/2021   RHU CCOO 
Andersen 

Legal 
V257 2750 + IVA 3.328 € 
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210/2020   RHU CCOO 
Andersen 

Legal 
V275 2000 + iva 2.420 € 

411/2019 JS 6 RHU MA Berruezo 5 1.600  + 
336 

1.936 € 

531/2020 JS 1 RHU MU Berruezo 13 
2.200 + iva 

2.662 € 

Acumulat JS 1 RHU MU Berruezo 14 
1.800 + iva 

2.178 € 

368/2018   LLIC BENGUIN IURACAT 5 2200 + IVA 2.662 € 

163/2015 TC RHU MG ARC 2021411 
2500 + IVA 

3.025 € 

934/2020
H 

JS 6 RHU AG ARC 2021417 
3600+ IVA 

4.356 € 

376/2021 JCA 10 RHU CCOO ARC 2021412 
2450 + IVA 

2.965 € 

115/2020 JCA 1 RHU EE ARC 2021413 
2200 + IVA 

2.662 € 

509/2019 
I 

JCA 5 RHU CSIF ARC 201414 2.450 + 
IVA 

2.965 € 

110/2021-
A 

JCA 16 RHU CCOO ARC 2021415 
2.450+IVA 

2.965 € 

398/2020 
A 

JCA 16 RHU CCOO ARC 2021416 
2.450+ IVA 

2.965 € 

368/2020
D 

JCA 2 RHU CCOO ARC 2021418 
2.450+iva 

2.965 € 

368/2019-
b 

JCA 3 RHU SZ ARC 2021419 
2.450+iva 

2.965 € 

401/20 jca 12 RHU 
Reale 

Seguros 
Roberto 

Valls 
1220/21 

180 + iva 
218 € 

 
Al no comptar amb contracte de Defensa Jurídica, s’ha tingut que tramitar per a cada 
una les factures el seu corresponent contracte menor. 
 
Procuradors 
 
Hem treballat al llarg de l’any amb diferents procuradors segons la matèria o advocat 
designat. 
 
Les quantitats abonades a procuradors han estat: 
 
PROCED. ACTORA JUTJAT Lletrat  PROC. FACTURA QUANTIA 

      
 

Ortiz-
Cañavate 

  463,75 

        RANERA 44459 437,38 € 

        RANERA 44460 1.516,14 

        RANERA 44461 105,38 € 

        RANERA 44462 161,34 € 

        RANERA 44463 239,68 € 

        RANERA 44464 356,32 € 
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        RANERA 44466 525,51 € 

        RANERA 44465 337,21 € 

        RANERA 44467 1.099,99 € 

        RANERA 44468 10.656,21 € 

        RANERA 44469 10.527,02 € 

        RANERA 44470 952,67 € 

        RANERA 44471 407,50 € 

        RANERA 44472 407,50 € 

        RANERA 44473 317,60 € 

15/19 CO 2 ANDERSEN 
Adriana 
Flores 

2 260 + 54,60 = 
314,6 

145/20 CC00 17 ANDERSEN 
Adriana 
Flores 

3 260 + 54,60 = 
314,6 

57/2019 i 
4/2020 

SINDICAT 
POLICIES 

TSJC ANDERSEN 
Adriana 
Flores 

4 587 + 120,12= 
707,12 

325/19 CCOO   
SANTIAGO 

S 
Adriana 
Flores 

8 
895 + 184,80 = 

1.079,8 

50/2020 MG   ANDERSEN 
Adriana 
Flores 

9 275 + 54,60 
=329,6 

40/20 MG   ANDERSEN  
Adriana 
Flores 

10 275 + 54,60 
=329,6 

164/2019       ANDERSEN 
Adriana 
Flores 

11 30 + 6,30= 36,30 

210/2020 CCOO    ANDERSEN 
Adriana 
Flores 

12 275 + 54,60 
=329,6 

250/2021 CCOO     ANDERSEN 
Adriana 
Flores 

13 275 + 54,60 
=329,6 

330/2021 JJM     ANDERSEN 
Adriana 
Flores 

14 
275 + 54,60 

=329,6 

 
Algunes d’aquestes factures s’han tingut que tramitar igualment amb un contracte 
menor. 
 
6.2 IMPORT DESGLOSSAT PER APARTATS ADMINISTRATIUS. 
 
Si els imports gastats els repartim entre els diferents departaments afectats quedaria 
de la manera següent.  
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Novament els departaments que han tingut més despeses en concepte de 
representació i defensa jurídica dels recursos que ens han interposat o hem interposat 
nosaltres (advocats i procuradors), han estat els departaments d’Urbanisme i 
Llicències i Disciplina, i per quasi la mateixa quantitat de RHU. 
 
 
 
 
 

Esports 1.452,00 € 

RESPAT 218,00 € 

RHU 50.932,02 

Urbanisme/Llic. I Discip. 50.384,00 € 
 
 
6.3 IMPORT DE SENTENCIES DESFAVORABLES AJUNTAMENTS ORDENAT 

PER JURISDICCIONS I SECCIONS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS. 
 

La majoria d’aquestes sentències desfavorables ha comportat que l’ajuntament pagui 
una indemnització en els procediments interposats per reclamacions patrimonial. 
Aquestes son algunes de les sentències desfavorables:  
 
 

- Recurs 462/2019 2B, interposat per MAPOC, davant del JCA 12 de Barcelona, 
contra Ajuntament i Serveis Aparcaments, per Reclamació Patrimonial, ha 
suposat pagar una indemnització de 5.416,31 euros + interessos. Sense costes 
 

- Recurs 85/20, interposat per LEASE PLAN SERVICIOS, per desestimació 
reclamació patrimonial: ha suposat el anul.lar la resolució impugnada, 
condemnant a pagar 732,57 més interessos legals. Amb costes. 
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- Recurs 477/2019 D, interposat per MML, novament per una reclamació 

patrimonial, ESTIMACIÓ PARCIAL, condemnant a pagar 2768,61 més 
interessos legals. Sense costes. 
 

- Recurs apel.lació 370/2019, que dimana del recurs 168/2014 interposat  
FALDUR SOL,  Estimació parcial. Condemna a pagar a l’Ajuntament 
113.777,52 € + interessos.  Sense costes.  
 

- Recurs 163/2013, interposat per NEW LLIMONET, per Liquidació quotes 
urbanització Llimonet, s’ha condemnat a l’Ajuntament la devolució 4 fracció de 
les quotes urbanització més els interessos legals. Costes a la part demandada.  
 

- Recurs 175/2021, interposat per MPMP, en matèria de tributs. Estima el recurs. 
Deixa sense efecte autoliquidacions practicades. S'ha de retornar els imports 
abonats més els interessos legals.  Sense costes.  
 

- Recurs 401/2020 2B, interposat per REALE SEGUROS GENERALES, SA, 
novament per una reclamació patrimonial, ESTIMACIÓ PARCIAL, anul.lant 
l'acta administratiu i condemnant a l'ajunta. Al pagament de 140,74 € a Reale i 
a MPl 300€ més interessos legals. Sense costes  
 

- Recurs 37/2020, interposat per NEW LLIMONET, en relació a la liquidació 
quotes urbanització Llimonet, s’ha condemnat a l’Ajuntament la devolució de la 
4 fracció de les quotes urbanització més els interessos legals. Costes a la part 
demandada. 
 

- Recurs 366/2012 M, 84/2018 Apel.lació., interposat per ARQUITECTURA Y 
URBANISMO DEL ESTE, SL I MSMF, sobre aprovació definitiva de la 
reparcel.lació Masia Barreres II. Es va estimar parcialment el recurs d'apel.lació 
revocant la sentència anterior. S'anul.la l'acte recorregut referent a la valoració 
de la indemnització de la parcel.la. Se condemna a l'ajuntament a abonar 
958.017,48€ per la reparcel.lació realitzada, més interessos legals. Sense 
costes   
 

- Recurs 365/2020 BY, interposat per ES, novament per una reclamació 
patrimonial, estima el recurs. Dret a indemnització de 1.344,04€ més 
interessos. Costes 500 euros.  
 

- Recurs 139/2021 C, interposat per FGM, novament per una reclamació 
patrimonial, estima el recurs. Dret a indemnització de 1.028,14€ més 
interessos. Costes 250 euros.  
 

- Recurs 267/2021 B, interposat per APF, en matèria de tributs. Declara caducat 
el dret i perdut el tràmit de contestació a la demanda. S'acorda el seu 
pagament 7.109€. Estima el recurs. Deixa sense efecte autoliquidacions 
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practicades. S'ha de retornar els imports abonats més els interessos legals.  
Sense costes.  
 
 
 

6.4 IMPORT DE CONDEMNA EN COSTES MUNICIPALS. 
 

Durant aquest any 2021 s’han pagat en concepte de costes judicials, un total 100 
Euros corresponents al recurs 210/2020 A interposat per CCOO. La resta les hem 
pagat aquest 2022 o estem pendent de rebre l’ofici del Jutjat per a procedir al seu 
pagament. És a dir, que a dia d’avui estem al corrent del pagament de totes les costes 
requerides. 
  
 
6.5 SENTÈNCIES PENDENTS EXECUTAR I IMPORT PENDENT D’ABONAR.  
 
Durant aquest 2021 per acord de Junta de Govern s’han executat algunes de les 
sentències: 
 

- Per acord de JGL de 20-7-2021 s'acorda executar la sentència en relació al 
recurs d’apel.lació 370/2019 que dimana del recurs 168/2014 D interposat per 
FALDUR SOL, SL. 
 

- Per acord de JGL de 30-11-2021 s'acorda la devolució dels imports, en relació 
a al recurs 175/2021 interposat per MPMP. 
 

Tenim pendents d’executat sentències en matèria de reclamació per responsabilitat 
patrimonial que és la nostra asseguradora l’encarregada del seu acompliment.  
 
Com a sentència pendent important d’executar tenim la recaiguda en el recurs 
163/2013 interposat per NEW LLIMONET, en matèria de quotes urbanístiques, on s’ha 
de retornar  
 
la 4t fracció de les quotes urbanització més els interessos legals. 
 
Ens trobem hem trobat també un cas atípic om és: 
 

- En el recurs 366/2012 M (84/2018 Apel.l) interposat per ARQUITECTURA Y 
URBANISMO DEL ESTE, SL I MSMF, la part actora ha renunciat a emprendre 
accions legals. 
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6.6 IMPORTS PENDENTS D’ABONAR A ADVOCATS I PROCURADORS. 
 
Al començament de 2022 estem al dia dels pagaments pendents als advocats i 
procuradors que van presentat les factures corresponents a l’any 2021. 
 

 
7. ALTRES ASPECTES QUE CREIEM IMPORTANT DESTACAR.  
 
7.1  APEL.LACIONS INTERPOSADES. 
 
Al 2021 hem interposat recurs d’apel.lació i/o súplica davant les sentències recaigudes 
en els següents recursos: 
 

- Sentència recaiguda en el 325/2019 F, interposat per CCOO. (apel.lació) en 
matèria de RHU. 
 

- Sentència recaiguda en el recurs 27/2021 interposat per FLOCH (apel.lació) en 
matèria de tributs. 
 

- Sentència recaiguda en el recurs d’apel.lació que dimana del recurs 307/2014, 
interposat per AML, en matèria d’Urbanisme. 
 

- Sentència recaiguda en el recurs 59/2020-E, interposat per MG (súplica), en 
matèria de RHU. 
 
 
 

- Sentència recaiguda en el recurs 71/2020, interposat per RENTICONTRATAS, 
SL, en matèria de Llicències i Disciplina. 

 
 
Per altra part CO ha interposat recurs d’apel.lació en la sentencia recaiguda a favor de 
l’Ajuntament en el recurs 15/2019, en matèria de RHU. 
 
7.2 DEFENSA DELS TREBALLADORS MUNICIPALS DAVANT AGRESSIONS 
EXTERNES. 
 
A l’any 2021 no hem tingut cap incident al respecte.  
 
7.3 FACTURACIÓ  
 
Aquest any amb la nova licitació del contracte de Serveis Jurídics per a l’Ajuntament i 
els ens i organisme municipals, serà més fàcil gestionar la facturació derivada de les 
diverses contractacions d’advocats i procuradors externs, ja que com he comentat 
anteriorment aquest any s’ha arribat a fer un número important de contractes menors, 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157511543331164470 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

45 
 

tot i que les factures d’imports petits provinents de procuradors o les costes judicials, 
s’han pagat per bestreta. 
 
Aquesta licitació ajudarà a un major equilibri en els preus dels serveis contractes, ja 
que ja estan estipulats en el contracte, i ja sabrem per endavant el cost de la defensa o 
representació contractada així com a conèixer l’estat del nostre pressupost. 
 
 
7.4 REMISSIÓ PUNTUAL DELS EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS ALS ÒRGANS 
JUDICIALS. 
 
A partir de finals de 2021 s’ha decidit des de Secretaria que serem nosaltres els 
encarregats d’enviar a cada Jutjat els expedients administratius corresponents als 
recursos que ens han interposats davant dels Jutjats.  És una manera de complir amb 
els terminis establerts ja que ens hem trobat que no tots els departaments complien 
amb els requeriments judicials d’enviar els expedients administratius en els terminis 
demanats. 
 
S’està remeten l’expedient administratiu digital als òrgans judicials, evitant en la 
mesura de les possibilitats els tràmits en suport paper, petició amb motiu del COVID. 
Mesura que segurament quedarà definitivament establerta. 
 
 
 
7.5 REGISTRE ESPECIFIC D’ENTRADA DOCUMENTAL I IMPULS EN LA 
TRAMITACIÓ. 
 
Continua el protocol establert quan entra una demanda o un escrit judicial a través de 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana, el que ha facilitat al nostre Servei un major control de 
tots els procediments judicials, demandes dels diferents jutjats, etc. Tots els escrits 
primerament passen a Serveis Jurídics i és des d’aquí on es deriven al departament 
corresponent, i a l’advocat contractat. 
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Memoria di la Unitat de Responsabilitat Patrimonial. 
 
INTRODUCCIÓ  
 

La institució de la responsabilitat patrimonial de l'Administració, regulada en la Llei 
39/2015 d’1 d’Octubre de procediment administratiu comú i la Llei 40/2015 d’1 
d’Octubre del Sector Públic, té el seu fonament constitucional en l'article 106.2 de la 
Constitució espanyola, en relació als articles 159.5 de l’EAC i l’article 81 en relació als 
articles 84 i següents de la Llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i procediment de 
les administracions públiques de Catalunya que disposa que els particulars tenen dret 
a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol de llurs béns o drets, 
llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics. Per tant, ens trobem davant d’una 
responsabilitat de caràcter directe (respon l’administració pública) i objectiva (és igual 
si l’actuació va ser culposa, dolosa, negligent o cap de les anteriors). 

Així doncs, quan es produeix aquest dany o lesió, ja sigui en l’esfera personal, corporal 
o patrimonial del particular, com a conseqüència del funcionament normal o anormal 
dels serveis públics (prèvia acreditació de la relació de causalitat) o de les seves 
empreses concessionàries, sorgeix aquest dret a reclamar a l’administració pública, en 
el nostre cas concret, a l’ens local, en virtut d’allò que disposa l’article 174 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMRLC). Aquests particulars, des de la producció del 
dany o lesió, disposen del termini d’un any per poder efectuar la reclamació. 
Transcorregut aquest termini d’un any, es produiria la prescripció de l’acció. 

En aquest sentit l’article 67.1 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions publiques, els interessats només poden 
sol·licitar l'inici d'un procediment de responsabilitat patrimonial quan no hagi prescrit el 
seu dret a reclamar. En cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el 
termini comença a computar des de la cura o la determinació de l'abast de les 
seqüeles. 

Des del departament de Responsabilitat Patrimonial, integrat dins la Secretaria 
General, tramitem, assessorem i donem resposta, canalitzant totes aquestes 
reclamacions dels ciutadans i ciutadanes. 

Els procediments administratius per responsabilitat patrimonial, tenen una duració o 
termini legalment establert. És a dir, des de la data d’incoació fins la notificació de la 
resolució, s’han de tramitar en un termini màxim de 6 mesos (excepte es produeixi una 
causa justificada de dilació del mateix com podria ser actuacions de tercers 
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interessats), tal com disposa l’article 21 en relació a l’article 91.2 i 3 de la Llei 39/2015 
d’1 d‘octubre. Com veurem, poden influir en aquesta tramitació, elements o tràmits 
(tant interns propis de l’Ajuntament, així com externs com podria ser actuacions del 
propi interessat/da o la intervenció d’altres subjectes interessats en el procediment 
com les empreses concessionàries del servei afectat o la mateixa asseguradora 
d’aquest Ajuntament), que poden arribar a justificar una dilació o duració superior 
d’aquests terminis de resolució establerts. 

Tornant al procediment administratiu i la seva incoació, el primer pas, un cop el 
particular presenta una instància posant en coneixement d’aquest ajuntament que ha 
sofert algún tipus de lesió o dany, des del departament de responsabilitat patrimonial 
incoem l’expedient administratiu, donant sortida a la tramitació del corresponent 
procediment administratiu.  

Examinem, per exemple en cas d’una caiguda a la via pública, quan ens arriba la 
reclamació el primer de tot és assegurar-nos que la mateixa compleix amb tots els 
requisits de identificació del reclamant (i si ha estat signada i si es troba legitimitat per 
exercir l’acció), concreció del lloc i fets, fonamentació a fi d’acreditar la relació de 
causalitat dels danys i la valoració econòmica dels mateixos. La reclamació, ha estat 
presentada i signada per la reclamant, i, en conseqüència, per la persona que té 
legitimació per a exercir l'acció. En cas de no complir amb alguns dels requisits, ens 
posem en contacte amb el reclamant, li informem de que cal esmenar i li notifiquem 
una resolució mitjançant al qual se li dona trasllat per un termini de 10 dies a fi 
d’aportar els documents necessaris per a poder continuar amb la tramitació. En cas 
contrari, i de no presentar-se dita documentació no es pot prosseguir amb la tramitació 
del procediment, i per tant, donem per desistida la reclamació inicial i arxivem, tot 
informant de que es disposa del termini d’un any per poder reclamar, sempre i quan es 
compleixi amb tots els requisits legalment establerts.     

Durant la tramitació de l’expedient és essencial complir amb els tràmits (fase 
al·legacions i audiència pública) a fi que la persona reclamant pugui consultar 
l’expedient administratiu, manifestar, al·legar, proposar prova i aportar tota la 
documentació, informes, fotografies que consideri i calguin per acreditar la possible 
relació de causalitat entre el dany o lesió i el funcionament normal o anormal del servei 
públic. Per tant, la naturalesa principal d’aquest procediment és de tipus contradictòria, 
és a dir, la persona reclamant ha d’acreditar per tots els mitjans de prova vàlids en 
dret, la relació de causalitat entre el dany o lesió i el funcionament del servei públic. 
Per altra banda l’administració, en base als principis de transparència, objectivitat i 
protecció de l’interès general, ha d’analitzar els fets, sol·licitar els informes tècnics i 
jurídics municipals corresponents, i en tot cas,  els informes o al·legacions de les 
empreses concessionàries del servei (si és el cas) i de la pròpia asseguradora 
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d’aquest Ajuntament que també son part interessada en el mateix. 

En els procediments de responsabilitat patrimonial, la pràctica de la prova i l’emissió 
dels informes tècnics municipals preceptius i de la pròpia companyia asseguradora 
(com a part interessada), son part essencial del mateix a fi de poder dictar en el termini 
establert una resolució que doni resposta de forma motivada i fonamentada a les 
reclamacions de la persona interessada. 

Fruit d’aquesta pràctica de la prova, de la documentació aportada i dels informes 
tècnics municipals del servei afectat, hem de poder donar resposta mitjançant 
resolució als següents extrems: 

- Si s’ha produït o no l’efectiva producció d’un dany o perjudici avaluable 
econòmicament i individualitzat en relació a una persona o grup de persones. 

- Si aquest dany o lesió soferta ha estat conseqüència o no del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics en una relació de causa-efecte, sense intervenció 
estranya que pugui influir en el nexe causal. 

- Si en la producció del dany o perjudici ha pogut estar produït per causa de força 
major. 

És important treballar la coordinació entre el departament de responsabilitat 
patrimonial i els departaments o serveis afectats per la reclamació, amb la finalitat 
d’obtenir informes tècnics complerts i motivats, i escurçar els terminis de sol·licitud i 
confecció dels mateixos, tenint en consideració el termini de caducitat del procediment 
administratiu (sis mesos). També és important treballar a fi que la companyia 
asseguradora elabori els seus informes i informes pericials en el termini més breu, atès 
que actualment ens trobem en demores de dos i tres mesos des de la nostra 
sol·licitud, fet que paralitza la tramitació de l’expedient. 

Hem millorat en el circuit la intervenció de les empreses contractistes i concessionàries 
en el procediment, garantint la seva participació des del primer moment en l’expedient 
a efectes de poder exercir els seus drets de defensa comn a part interessada en el 
procediment. També i en el cas d’obtenir-se com a resultat de la fase d’instrucció del 
procediment administratiu o en la resolució en fase judicial que la responsabilitat deriva 
directament d’una actuació negligent per part del contractista o empresa 
concessionària (en la qual l’Ajuntament o el servei responsable resta totalment al 
marge de la relació de causalitat entre el servei i el dany causat), estem començant a 
reclamar mitjançant l’exercici de l’acció de repetició contra els mateixos, a fi de 
resarcir-nos dels danys econòmics que l’Ajuntament hagi hagut de suportar derivat 
d’aquest comportament o actuació negligent de l’empresa contractista o 
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concessionària. L’Administració únicament ha d’assumir la indemnització per danys 
derivats de serveis en concessió o del contractista quan sigui o provingui: 

 

1.- Ordre immediata i directa. 

2.- Vicis en el projecte o contracte. 

L’article 196.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació a l’execució del 
contracte, estableix que serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i 
perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte. 

L’article 197 de la Llei de Contractes del Sector Públic, estableix que l’execució del 
contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista. 

Així doncs, mitjançant la present memòria analitzarem la gestió realitzada en els 
expedients durant l’exercici 2021. 

 

1.- DADES DELS EXPEDIENTS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ANY 
2021 

Durant l’any 2021 s’han obert 101 expedients de responsabilitat patrimonial derivades 
de reclamacions de particulars. 

D’aquestes 101 reclamacions, 30 han estat de sinistres ocorreguts abans de 2021 
(dins de termini de prescripció), i 13 més han tingut una data indeterminada. 
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1.1.- Situació de la tramitació dels expedients 

La tramitació d’aquests expedients actualment es fa amb el programa e-PAC. 

Fins a 31 de desembre de 2021, la situació de la tramitació d’expedients de reclamació 
és la següent. 

De tots els expedients que s’han pogut resoldre durant aquest any (138), els imports 
reclamats són els següents 

- Estimatoris       13073.94 € 

- Desestimatoris       890271.3 € i 2 sense valoració 

- Desistits        3658.3 € i 22 sense valoració  

- Inadmesos       20738.19 € 

 

La resta d’expedients estan en situació d’instrucció. 
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1.2.- Contenciosos administratius 

Durant l’any 2021 ens han interposat 18 contenciosos per expedients de reclamacions 
patrimonials, dels anys 2019, 2020 i 2021. 

PROC. JUDICIAL EXP. RESPAT QUANTIA 

50/2021 F 8/2020/ESJ 2408.35 

100/2021 98/2020/ESJ 6420.98 
 

88/2021 A 42/2020/ESJ 13019 

PO 147/2021 123/2020 138494.49 

152/2021 18/2020/ESJ 15069.50 

255/2021 A 57/2020/ESJ 1866 

284/2021 A 6/2020/ESJ 6265 

227/2021 E 27/2019/ESJ 4689 

197/2021 D 68/2020/ESJ 1236 

415/2021 E 19/2020/ESJ 3477 

317/2021 C 65/2020/ESJ 4832 

358/2021 E 80/2020/ESJ 2834 

463/2021 B 158/2020/ESJ 1803 

19/2021 F1   876 

497/2021 E 63/2020/ESJ 1603 

558/2021 M 26/2021/ESJ 300 

380/2021 V 9/2019/ESJ 11218 

PO 546/2021 C 10/2021/ESJ 10091 

 

 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157511543331164470 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

52 
 

 

1.3. Sentències rebudes 

PROC. JUDICIAL EXP. RESPAT SENTÈNCIA QUANTITAT 

355/2019 E 95/17-REC Desestima recurs 

Sense costes 

9471.61 

462/2019 2B 43/19-REC Estima recurs 

Sense costes 

5416.31 + 
interessos legals 

41/2020 64/19-REC Desestima recurs 

Sense costes 

898.97 

 

85/2020 F2 34/19-REC Estima recurs 

Amb costes 

732.57 + 
interessos legals + 
200 de costes 

 

477/2019 D 128/18-REC Estima 
parcialment 

Sense costes 

2768.61 + 
interessos legals 

261/2020 E 2/2019/ESJ Desestima recurs 

Sense costes 

6933.46 

479/2019 D 147/2020/esj Desestima recurs. 
Sense costes 

10855 

 

150/2019 F 

96/2021 apel. 

15/16-REC Desestima 
recurs 

Desestima 
apel·lació 

22904.92 

401/2020 2B   
66/2020/ESJ 

Estima 
parcialment 
140.74 + 300  

Sense costes 

611 

79/2020 F 11/2020/ESJ 
 

Desestima recurs 1055 
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Sense costes 

488/2019 F 33/19-REC Desestima recurs 

Sense costes 

 Petició de 
valoració pericial 

159/2020 105/2020/ESJ Desestima recurs 

Sense costes 

 2035.83 

405/2020 B 15/2019/ESJ Desestima recurs 

Sense costes 

2030 

369/2020 2C 1/2020/ESJ Interlocutòria que 
finalitza 

1444 

139/2021 C 83/2020/ESJ Estima recurs 

Costes 250 € 

1028.14 

 

1.4.- Tipologies de les reclamacions 

Pel que fa a les tipologies de les reclamacions patrimonials tenim les següents: 

Caigudes      50 

Aigua       18 

Grues       7 

Arbres        7 

Altres (vehicles, correfocs, gossos, etc)  19 
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2.- GESTIÓ D’EXPEDIENTS  D’ALTRES ANYS DURANT L’ANY 2021 

Durant l’any 2021  s’han tramitat i resolt expedients del mateix any i d’altres exercicis 
anteriors.   
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3. -CONCLUSIONS 

De l’anàlisi dels anteriors podem concloure que durant aquest exercici 2021, s’ha 
revisat el procediment i els actes que integren el mateix, s’ha treballat amb els 
departaments afectats en cada cas per tal de millorar en la coordinació i confecció dels 
informes tècnics, així com incorporar en l’expedient les empreses concessionàries del 
servei a efectes de tenir-les com a part interessada i donar-lis el tràmit corresponent 
d’al·legacions. S’està treballant a fi de reduir els terminis tant en la confecció dels 
informes tècnics municipals preceptius com de resposta en el tràmit amb la companyia 
asseguradora. 

S’ha treballat i millorat en la confecció de la resolució, motivant i fonamentant la 
mateixa, incorporant-se la figura de l’informe jurídic, així com els informes tècnics 
municipals, d’empresa concessionària (si s’escau) i de la pròpia companyia 
asseguradora. L’objectiu és que, es produeixi una resolució estimatòria o no, volem 
oferir al ciutadà o ciutadana una resposta administrativa motivada, complerta que doni 
solució a cadascuna de les qüestions plantejades en la reclamació, analitzant els fets, 
circumstàncies, prestació del servei i relació de causalitat amb el dany produït. 

En relació als expedients per responsabilitat patrimonial, podem concloure que tot i la 
diversitat i diferents tipologies de casos per responsabilitat patrimonial,  la meitat es 
produeixen per caigudes a la via pública. 

Durant aquest any 2021 s’han resolt i donat resposta a un total de 138 expedients.   

El valor econòmic dels expedients que han estat desestimats són de 506785.75 €. 

Segueix essent molt important la quantitat d’expedients arxivats per desistiment de la 
pròpia persona reclamant (31 expedients).  Essent en percentatge, un total del 31.22 
% de les resolucions fetes. 

En relació als expedients estimatoris (8 expedients) han estat per un valor econòmic 
total de 13073.94 €. 

4.- ANNEX:   COMPARATIVA ANYS 2019, 2020 i 2021 

 Any 2019 Any 2020 Any 2021 
Expedients oberts 126 80 reals 

177 si es compten 
els provinents del 
programa PAC 
(anys 17, 18 i 19) 

101 

Expedients resolts 118 
38 del 2019 

175 
14 del 2020 

138 
17 de 2019 
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80 d’altres anys 161 d’altres anys 74 de 2020 
47 de 2021 

 

PARTIDA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 07.9203.2260401 

 

 Any 2019 Any 2020 Any 2021 
Pressupostat 20000 € 30000 € 30000 € 
Despesa 11333.64 € 4697 € 9788.33 € 
Sobrant 8666.36 € 10303 € 

La diferència de 15000 
€ es traspassa de 
comptes per afrontar 
despeses Covid 

20211.67 € 
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Memòria de la unitat de Danys al Patrimoni 
 
 
INTRODUCCIÓ  
 
A tenor de l’article 233 del Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova  el 
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i art 167 i següents del 
Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals, obliga a exigir la responsabilitat pels danys causats al patrimoni municipal 
en via administrativa. 
 
La finalitat és la reparació dels danys al patrimoni municipal, dirigit a persones físiques 
o representants de les persones jurídiques que causen desperfectes als béns 
municipals de Vilanova i la Geltrú, informat a través d'un informe policial o informes 
d’incidències a edificis municipals.  
 
El contingut del procediment pot ser utilitzat per a: 
- Actuacions administratives. 
- Seguiment de reparació dels danys. 
- Procediments judicials. 
 
En resum, des del departament de Danys al patrimoni, integrat dins la Secretaria 
General, tramitem, canalitzem, assessorem i donem resposta a les reclamacions 
ocasionades per danys al patrimoni municipal ( expedients de reclamació per danys al 
patrimoni municipal contra el ciutadà, que poden donar lloc a expedients judicials als 
jutjats d’instrucció o jutjats penals), robatoris i desperfectes d’instal·lacions dels edificis 
municipal (Ajuntament, organismes, centres cívics, escoles, etc) que es tramiten amb 
l’assegurança que té contractada l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (expedients de 
sinistres a edificis o instal·lacions municipals) i, a més, incidències produïdes amb els 
seus vehicle municipals, també amb l’assegurança (declaracions amistoses accidents 
vehicles municipals). 

Aquests procediments administratius s’inicien d’ofici. La resolució per la qual s’inicia el 
procediment s’ha de notificar a la persona interessada i ha d’incloure la designació de 
la persona responsable d’instruir-lo, per tal de donar compliment al dret dels ciutadans 
a conèixer l’estat de la tramitació dels procediments i a identificar les autoritats i el 
personal al servei de les administracions públiques sota quina responsabilitat es 
tramiten els procediments, d’acord amb el que disposen la Llei 39/2015, d’1 d’octubre 
del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques; la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
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En els procediments de Danys al patrimoni, la pràctica de la prova i l’emissió dels 
informes tècnics municipals corresponents i de la pròpia companyia asseguradora 
(com a part interessada), son part essencial del mateix a fi de poder dictar en el termini 
establert una resolució que doni resposta de forma motivada i fonamentada a les 
reclamacions a la persona interessada. 
 
És important destacar la coordinació entre el departament de Danys al patrimoni i els 
departaments o serveis afectats per la reclamació, amb la finalitat d’obtenir informes 
tècnics complerts i motivats, i escurçar els terminis de sol·licitud i confecció dels 
mateixos, tenint en consideració el termini de caducitat del procediment administratiu.  
 
Els procediments administratius per Danys al patrimoni, tenen una duració o termini 
legalment establert. És a dir, des de la data d’incoació fins la notificació de la resolució, 
s’han de tramitar en un termini màxim de 6 mesos (excepte si es produeixi una causa 
justificada de dilació del mateix com podria ser actuacions de tercers interessats), tal 
com disposa l’article 21 en relació a l’article 91.2 i 3 de la Llei 39/2015 d’1 d‘octubre. 
Com veurem, poden influir en aquesta tramitació, elements o tràmits (tant interns 
propis de l’Ajuntament, així com externs com podria ser actuacions del propi 
interessat/da o la intervenció d’altres subjectes interessats en el procediment com les 
empreses asseguradores o la mateixa asseguradora d’aquest Ajuntament), que poden 
arribar a justificar una dilació o duració superior d’aquests terminis de resolució 
establerts. 
 
Durant la tramitació de l’expedient s’ha complir amb els tràmits (fase al·legacions i 
audiència pública) de 20 dies, a fi que la persona reclamada o la seva companyia 
asseguradora pugui consultar l’expedient administratiu, manifestar, al·legar, proposar 
prova i aportar tota la documentació, informes, fotografies que consideri i calguin per 
acreditar el dany, i en tot cas,  donar resposta als informes o al·legacions de les 
empreses asseguradores (que també son part interessada en el mateix). 
 
En els casos reclamació per danys al patrimoni, la tasca comporta els següents 
tràmits:  
 
I. Quan es tracta de denúncies policials per causar danys al mobiliari urbà, la policía 
local realitza un encàrrec de Trasllat d'un expedient al departament de Secretaria, 
l'acceptació del qual desembocarà en la creació d'un nou expedient.   

II. Posteriorment, es coordinarà a través d’encàrrecs amb l’altre departament implicat 
(Serveis viaris), per a realitzar un informe de valoració amb el cost que aquests danys 
suposa per a l’Ajuntament, i es pugui tramitar el decret d’alcaldia i incoar expedient per 
a l’exigència de reparació dels danys causats al patrimoni municipal. Aquest acord es 
notifica a les persones interessades per atorgar audiència pel termini de vint dies, amb 
trasllat de la valoració dels danys del sinistre, a fi que en dit termini pugui formular les 
al·legacions i proves que consideri adients per a la seva defensa. 
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Hem detectat que, paral·lelament a la notificació, funciona molt bé donar avís per 
correu electrònic d’aquesta notificació a l’asseguradora, adjuntant informe de valoració 
de danys i atestat policial per a la valoració. En aquests casos, solen enviar resposta 
motivada dintre d’aquest termini de 20 dies. D’aquesta manera es pot resoldre 
ràpidament l’expedient per cobrament.  

III. L’asseguradora sol respondre demanant fotos, obrint compàs d'espera pel seu 
peritatge, etc, o bé una resposta motivada, fent una oferta d’indemnització, que pot ser 
igual a l’informe de valoració de danys, o inferior. Els motius d’una oferta inferior a la 
indemnització demanada segons l’informe de valoració de danys acostuma ser com a 
conseqüència d’aplicar un percentatge de depreciació sobre el béns a substituir, o 
motivat per informe de peritatge, o sense IVA per no incloure factures, i en qualsevol 
cas requerirà una resposta per part de l’Ajuntament.  

Si es tracta d’acceptació de l’oferta motivada, s’envia una carta d’acceptació d’oferta 
juntament a la carta de pagament (autoliquidació), vinculant el número de referència 
amb l’expedient. 

IV. Passat el termini de 20 dies des de la notificació, si l’interessat no ha presentat cap 
al·legació, es dicta la “proposta de decret d’ordre del pagament del cost de la reparació 
dels danys causats al patrimoni municipal” i es concedeix novament un termini de vint 
dies, procedint-se a l’exacció per la via de constrenyiment en cas d’impagament.  

V. Vençuda la carta de pagament, es realitza l’actuació Enviament a Recaptació per la 
via executiva, amb la finalitat d’aconseguir el seu cobrament.  

VI. Finalment, un cop instruït, es finalitza l’expedient. Les opcions de resultat són: 
Pendent de transferir a l’arxiu / Resolt / Desestimat / Resolt no favorablement / Resolt 
amb rescabalament / Caducat / Sense efecte / Prescripció.  

En els casos els quals requereixen informe jurídic sobre tasques a realitzar en la 
persecució judicial dels danys causats al patrimoni municipal per actes vandàlics, la 
tasca comporta els següents tràmits:  
PRIMER.  
 
a) Personar-se en les Diligències Prèvies que s’incoïn en el Jutjat per denúncia de la 
Policia Municipal o MMEE.  
 
b) En lloc de la personar-se es pot formular querella criminal contra els presumptes 
autors dels fets. La redacció d’una querella suposa explicar els fets, dir la persona a 
qui són imputables, la pena que correspon imposar, la responsabilitat civil exigible com 
a rescabalament dels danys i les diligències a practicar en constatació dels fets de la 
querella.  
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Això comporta un treball de coordinació amb les persones que hagin contemplat els 
fets i amb els serveis municipals que puguin aportar dades per a la seva constatació.  
 
La querella es realitza en els supòsits en què el Jutjat consideri que els fets de l’atestat 
no tenen entitat per incoar un expedient penal que fa que aquest s’hagi d’iniciar, amb 
possibilitat de recórrer la decisió del Jutjat d’arxivar les diligències.  
 
c) Si l’actuació es limita a presentar denúncia davant el Fiscal, la Corporació 
denunciant no queda constituïda com a part en el procediment penal si aquest s’incoa, 
ni obté coneixement d’allò que esdevé en el procés, a no ser que després de la 
denúncia es personi com a part.  
 
SEGON. Assistir a la pràctica de les diligències d’investigació dels fets que es 
practiquin en el Jutjat i preparar prèviament l’actuació davant l’Òrgan Jurisdiccional, 
com les preguntes que es formularan als imputats/investigats, o als testimonis. 
Proposar la pràctica de noves diligències de recerca dels fets o d’assegurament de les 
responsabilitats pecuniàries que es puguin esdevenir dels mateixos.  
 
TERCER. Vetllar perquè les Provisòries i Interlocutòries del Jutjat s’adeqüin als 
interessos municipals i formular recurs en cas que sigui necessari. Cal tenir en compte 
que els terminis per interposar aquests recursos són curts.  
 
QUART. Formular escrit d’acusació que comporta perfilar els fets, la persona 
responsable, la pena que correspon imposar, la responsabilitat civil exigible, proposar 
les diligències de prova a practicar en el Judici Oral, tot atenent que les proves que no 
es proposin en aquest moment processal no es podran practicar en el Judici Oral.  
 
CINQUÈ. Assistir a la celebració del Judici Oral que suposa participar en les proves 
que es practiquin, preparar els interrogatoris de testimonis, de l’imputat, aclariments a 
pèrits i similars actuacions. Acabada la pràctica de la prova, fer l’informe de l’acusació, 
valorant el resultat de les proves i pronunciar-se sobre la qualificació de la pena, ja 
sigui mantenint la de l’escrit d’acusació o introduint possibles variacions.  
 
SISÈ. Si hi ha sentència desestimatòria preparar recurs d’apel·lació per escrit en el 
termini de 10 dies. L’escrit de formalització del recurs a presentar en l’esmentat termini 
haurà de contenir tots els raonaments d’impugnació de fons i forma. Si el recurs 
l’interposa la part contrària, oposar-se al mateix per escrit en el mateix termini.  
 
SETÈ. Si hi ha sentència condemnatòria, caldrà preocupar-se davant el Jutjat que es 
practiquin les diligències d’execució. Encara que es fa d’ofici, atès l’eleva’t treball 
acumulat al Jutjat, cal vetllar la pràctica de les diligències per obtenir-ne el fruit desitjat.  
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VUITÈ.  
 

a) Representació. En el procediment judicial l’Administració ha d’estar representada. 
La representació podrà tenir lloc a través de Procurador o de Lletrat dels Serveis 
Jurídics de la Corporació. Per estar habilitat com a tal Lletrat dels Serveis Jurídics de la 
Corporació seria necessari que la persona corresponent tingui un vincle jurídic amb 
l’Ajuntament que el permeti actuar com a tal lletrat. 
 
b) Direcció Jurídica. La direcció Jurídica de l’assumpte correspon a Advocat col·legiat 
o a Lletrat dels Serveis Jurídics de la Corporació.  
 
NOVÈ. Les tasques esmentades s’han de dur a terme sota les directrius de l’Alcaldia o 
Òrgan de la Corporació que aquesta designi, atès que el professional que actuï davant 
el Jutjat ho farà com a representant processal de l’Ajuntament i com a director tècnic 
redactarà i signarà els escrits, compareixerà en tots els actes en què s’exigeixi la 
presència del defensor, haurà de decidir si interposa recursos, informarà en les vistes i 
realitzarà accions similars. Les relacions del lletrat/da amb l’Administració s’hauran de 
fer amb supressió de tràmits burocràtics quan sigui necessari, ja que la tramitació 
judicial amb els seus terminis de peritatge i urgents no permet sempre complir amb la 
tramitació purament administrativa establerta. 
   
Així doncs, mitjançant la present memòria analitzarem la gestió realitzada en els 
expedients durant l’exercici 2021, fent esment a la resolució dels expedients del 
període 2020. 
    
1.- DADES DELS EXPEDIENTS DE DANYS AL PATRIMONI DE L’ANY 2021 
Des de la Unitat Jurídica-administrativa del departament de Secretaria es tramiten les 
incidències que tenen lloc en relació a: 
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Durant l’any 2021 s’han obert 118 expedients de Danys al patrimoni derivats d’atestats 
policials i informes d’incidències als edificis públics:  
 
Resum d’expedients tramitats:  

Núm. Expedients eREC 118 

Expedients reclamats per danys a vehicles municipals 3 

Expedients reclamats per danys a edificis municipals 29 

Expedients reclamats per via judicial 23 

Expedients reclamats per danys al patrimoni municipal 
63 

 

 
 

 
 
Més de la meitat dels expedients reclamats en 2021 han sigut per danys al patrimoni 
municipal contra el ciutadà, un 19% es van tractar de reclamacions judicials als jutjats 
d’instrucció o jutjats penals, un 25% dels expedients s’han tractat de sinistres a edificis 
o instal·lacions municipals y s’han produïts 3 sinistres de vehicles municipals que 
representen un 3% del total d’expedients. 
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Quant a la recaptació d’indemnitzacions, es detalla un resum a continuació:  
 
Resum de recaptació d’indemnitzacions: 
 
 

 
 
 

SITUACIÓ 
QUANTITAT 

D'EXPEDIENTS 
IMPORT 

Indemnitzacions cobrades 77 116.154,26 € 

Exp en fase d’instrucció pendents de cobrament 14 38.838,78 € 

Expedients reclamats via executiva 5 4.015,87 € 

Expedients no emparats per pòlissa asseg. 4 45.621,32 € 

Expedients incobrables per insolvència 1 486,00 € 

Exp tancats en 2021 però cobrats en 2020 4 0,00 € 

No es reclamen danys 11 0,00 € 

Total vehicles municipals 3 0,00 € 

Diferència entre indemnitzacions reclamades i cobrades 12.592,59 € 

TOTAL EXPEDIENTS 2021 119 217.708,82 € 

 
Durant aquest any 2021 s’han resolt i donat resposta a un total de 118 expedients, dels 
quals 77 s’han resolt favorablement, amb indemnitzacions cobrades per un valor 
econòmic total de 116.154,26€, sent la diferència entre el els imports reclamats 
inicialment i aminorades per peritatges posteriors d’un total de 12.592,59 €.  
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És important destacar que durant aquest any el cobrament d’indemnitzacions 
representa més d’un 53% de les valoracions reclamades, valorades en  217.708,82€.  
 
Els expedients que encara estan en fase d’instrucció representen un 18% de les 
valoracions reclamades, per un import de 38.838,78€, que es composa d’expedients 
que encara es troben en tramitació i pendents de liquidació, majoritàriament judicis 
pendents. 
 
A continuació s’explicarà la situació de la tramitació dels expedients aperturada segons 
siguin de reclamacions per danys al patrimoni municipal contra el ciutadà o 
reclamacions judicials als jutjats d’instrucció o jutjats penals, per sinistres a edificis o 
instal·lacions municipals y per últim, per declaracions amistoses d’accidents de 
vehicles municipals: 
 
 
1.1.- Situació de la tramitació dels expedients 
 
 
La tramitació d’aquests expedients es realitza amb el programa e-PAC. 
 
Fins a 31 de desembre de 2021, la situació de la tramitació d’aquests expedients és la 
següent: 
 
 
a) Expedients de reclamació per danys al patrimoni municipal contra el ciutadà 
 

FASES  QUANTITAT 
IMPORT 

RECLAMAT 
IMPORT 
COBRAT 

Finalitzats: Estimatoris 46 59.082,25 € 51.639,55 € 

Finalitzats sense efecte: No es reclamen danys 6 - € - € 

Finalitzats: Reclamats per via executiva 5 4.015,87 € - € 

Finalitzats: Cobrats en 2020 però exp. Tancat en 
2021 4   - € 

En fase d'instrucció  2 2.330,73 € - € 

TOTAL EXPEDIENTS ORDINARIS 63 65.428,85 € 51.639,55 € 
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Un 73% (46) dels expedients de danys al patrimoni s’han resolt favorablement, amb 
unes indemnitzacions cobrades valorades en 51.639,55€.- Si bé l’import reclamat ha 
sigut de 59.082,25 €.- , en algunes ocasions, les companyies asseguradores han fet 
una oferta d’indemnització amb un import inferior a l’informe de valoració de danys, 
motivat en general ja sigui per informe de peritatge, per depreciació, o sense IVA per 
no incloure factures, i això representa la diferència de 7.442,70 €.- 
 
 
A l’ANNEX I s’adjunta llistat d’expedients cobrats en 2021 pel departament de 
recaptació. 
 
Un 10% dels expedients (6) s’han obert però, segons els informes del departament de 
Serveis viaris, s’ha considerat que no n’hi ha danys a valorar. 
 
 
S’ha procedit a l’exacció per la via de constrenyiment per impagament en 5 
expedients, per un valor econòmic total de 4.015,87 €, i representen un 8% del total.  
 
 
Tan sols queden pendents 2 expedients de final d’any pendents de cobrament, que al 
moment de la redacció d’aquesta memòria continuaven en fase d’instrucció. 
 
S’inclouen 4 expedients que havien sigut cobrats a l’any 2020, però com que 
s’explicarà més endavant, aquest any s’han fet canvis d'unitat orgànica als expedients, 
de Espai Públic a Secretaria General, i en aquest 4 casos s’han creat nous números 
d’expedients 2021. 
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b) Expedients judicials als jutjats d’instrucció o jutjats penals: 
 

FASES  QUANTITAT 
IMPORT 

RECLAMAT 
IMPORT 
COBRAT 

Finalitzats: Estimatoris 7 4.774,87 € 4.419,67 € 

Finalitzats sense efecte: No es reclamen 
danys 4 - € - € 

Finalitzat: Desestimatori per insolvència. 1 486,00 € - € 

En fase d'instrucció  11 35.818,35 € - € 

TOTAL EXPEDIENTS JUDICIALS 23 41.079,22 € 4.419,67 € 

 

 

 

En el cas d’expedients per via judicial, un 48% (11) es troben en fase d’instrucció per 
un import reclamat de 35.818,35€.- , a l’espera de judici en la seva majoria. Destaca 
l'expedient 82/2021/eREC, una denuncia per l’incendi de 30 contenidors, amb una 
valoració de danys per un import reclamat de 23.546,60€. 

S’han resolt un 31% (7) dels expedients en judicis en els quals l’Ajuntament de 
Vilanova va participar com a part perjudicada, amb una recaptació de 4.419,67€. La 
diferència entre la indemnització reclamada i la recaptada està donada per sentències 
firmes les quals els peritatges són inferiors a les quantitats demanades (355,20€). 

 
 

En tràmit 
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A l’ANNEX II s’adjunta llistat d’expedients cobrats en 2021 pel departament de 
recaptació. 
 
Un 17% dels expedients (4) s’han obert però, segons els informes del departament de 
Serveis viaris, s’ha considerat que no n’hi ha danys a valorar. 
 
L’expedient incobrable per insolvència per un import de 486€, es tracta d’un expedient 
judicial amb sentencia ferma, però amb dificultat pel cobrament, donat que l’acusada 
no disposa de mitjans econòmics.  
 
c) Expedients de sinistres a edificis o instal·lacions municipals 
 

FASES  QUANTITAT 
IMPORT 

RECLAMAT 
IMPORT 
COBRAT 

Finalitzats: Estimatoris 23 64.889,73 € 60.095,04 € 

Finalitzat sense efecte: L'asseguradora ha 
reparat els danys 

1 - € - € 

Finalitzats: Desestimatoris No emparats per 
pòlissa  4 45621,32 0 

En fase d'instrucció  1 689,70 € - € 

TOTAL EXPEDIENTS EDIFICIS MUNICIPALS 29 111.200,75 € 60.095,04 € 

 
 

 
 
Es tracta d’expedients procedents de robatoris o desperfectes d’instal·lacions dels 
edificis municipal (Ajuntament, organismes, centres cívics, escoles, etc) que es 
tramiten amb l la pòlissa d’assegurances a través de la corredoria de FERRER & 
OJEDA, que té contractada l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
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Exposar que al llarg del 2021 s’han tramitar 29 sinistres d’aquestes característiques, 
23 dels quals s’han cobrat per un import de 60.095,04€ respecte d’un import reclamat 
de 64.889,73€. La diferència de 4.794,69 € està motivada per informe de peritatge, per 
depreciació, sense IVA per no incloure factures, o per imports de franquícies. 
 
A l’ANNEX III s’adjunta llistat d’expedients cobrats en 2021 pel departament de 
tresoreria. 
 
En relació als 4 expedients desestimats, que representen un 14% del total 
d’expedients, han estat per un valor econòmic total de 45.621,32 €, tractant-se  d’ 
expedients d’averies als edificis públics, els fets dels quals no queden emparats per les 
cobertures contractades o l’import reclamat ha estat sota franquícia. Destaca 
l’expedient 96/2021/eREC de 41.630€, per humitats detectades al Centre Cívic de Mar 
en data 30.10.2020, però que en relació a la pòlissa de danys el fet no queda emparat 
per les cobertures contractades. 
 
d) Declaracions amistoses accidents vehicles municipals 
 
S’han produïts 3 sinistres de vehicles municipals en 2021:  
 

 Núm. Expedient Data Sinistre Descripció Matricula Adreça

1 91/2021/eREC 19/7/2021 Danys produïts a vehicle 
municipal  matrícula 8862 HDT 
(grua IVECO) per col·lisió d'un 
turisme Citroen Berlingo 
matricula 2878 GGH, en data 
19/07/2021. 

2878 GGH Rambla Sant Jordi 
cantonada amb 
carrer Cristòfol 
Raventós 

2 102/2021/eREC 27/8/2021 Danys produïts a vehicle 
municipal  MITSUBISHI L20   

2465-JMG Avinguda Vilafranca 
del Penedès S/N 
(gasolinera CEPSA),

3 112/2021/eREC 20/10/2021 Danys produïts a vehicle 
municipal  NISSAN LEAF 

0394 LLD C. del Vapor 13
cantonada amb C. 
de Manuel Tomàs

 
Aquests sinistres estan coberts per la pòlissa d’assegurances FIATC, tant les 
declaracions amistoses d’accidents de vehicles municipals com les incidències 
produïdes amb els seus vehicle municipals (també amb l’assegurança. En ambdós 
casos de sinistralitat, les reclamacions són gestionades FERRER & OJEDA. 
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1.2.- Tipologies de les reclamacions 
 
Pel que fa a les tipologies dels danys patrimonials tenim les següents: 
 

Fanals 17 

Pilones 12 

Senyalitzacions 11 

Jardineria 7 

Semàfors 6 

Bancs 3 
Varis (voreres, biones, taques d'oli, tanques, etc, 
pedres, etc) 7 
 TOTAL 63 

 
 
 

 
En relació als expedients per Danys al patrimoni, podem concloure que, tot i la 
diversitat i diferents tipologies de casos per Danys al patrimoni, més de la meitat es 
produeixen per accidents amb vehicles implicats, provocant danys a faroles, pilones o 
senyalitzacions. 

63% 
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1.3.- Canvis implementats en TAO per a la tramitació digital del procediment 
orientats als col·lectius obligats a relacionar-se electrònicament amb les 
administracions publiques. 

Cal recordar que la Llei 39/2015, va establir la relació electrònica com la via principal 
de tramitació dels procediments administratius. Per a això, es va establir l’obligació de 
les persones jurídiques, de les entitats sense personalitat jurídica, notaris i registradors 
de la propietat i mercantils, i dels representants dels interessats de relacionar-se de 
manera electrònica amb les administracions.  
 
Les companyes asseguradores com a persones jurídiques estan obligades a tractar 
amb la nostra administració per via electrónica quant als tràmits necessaris per a la 
gestió administrativa del sinistre, el control, el seguiment i el tancament, assegurant-se 
del compliment dels nivells pactats amb els clients. 
 
En relació a aquest punt, s’està elaborant un procediment conjuntament al 
departament d’Administració Electrònica per tal de trasladar en format digital els 
mateixos documents que es feien servir en paper.  
 
La posada en marxa d’aquestes tramitacions hauria d’anar acompanyada d’un circuit 
homogeni per a la resta de departaments. Amb la voluntat de que aquest circuit i el 
procediment sigui genèric perque el sistema TAO possibiliti fer tots els procediments 
de la mateixa manera que es feian fins ara en paper, i per tant, igual i unificat per a la 
resta de procediments, internament estem treballant en traslladar aquesta solució 
técnica als expedients de Responsabilitat Patrimonial i Expedients Sancionadors 
durant l’any 2022, amb la finalitat de no multiplicar esforços, que s’estalvien amb 
aquest circuit ja dissenyat (i que es pugui anar modificant, evidentment). 
 
1.4.- Sinistres relacionats amb la pòlissa de defensa jurídica (ARAG) 
 
Destacar també que gestionem la supervisió i coordinació amb la companyia 
d’assegurances ARAG, amb la qual tenim contractada la pòlissa de defensa jurídica, 
especialment en els sinistres relacionats amb lesions i/o atemptats contra l’autoritat 
dels policies locals. 
 
2.- GESTIÓ D’EXPEDIENTS  D’ALTRES ANYS DURANT L’ANY 2021 
 
Durant l’any 2021, dels 118 expedients tramitats i resolts, la majoria corresponien a fets 
de l’any 2021, però altres es tractaven de sinistres d’anys anteriors que han sigut 
resolts i cobrats aquest any.  
 
S’ha fet un recompte específic dels expedients separats per anys, ja que aquest any 
s’ha fet el traspàs total al programari e-PAC, i tots els expedients pendents han rebut 
nova numeració de 2021. 
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En resum són aquests: 
 
ANY EXPEDIENTS 
Sinistres 2015 2 
Sinistres 2016 2 
Sinistres 2017 4 
Sinistres 2018 4 
Sinistres 2019 11 
Sinistres 2020  40 
Sinistres 2021    56 
TOTAL EXP 2021 118 

 

 
2.1.- Canvi d'unitat orgánica, de Espai Públic a Secretaria General, de tots els 
expedients en tramitació. 
 
Per l’altra banda, s’han continuant gestionant els 36 expedients 2020/eREC. Per això, 
s’ha fet al TAO un trasllat d’Espai Públic a Secretaria com unitat orgànica responsable 
de 36 expedients que es troben en la següent situació: 
 
Expedients finalitzats 18 
Expedients en tràmit 16 
Pla de Pagament 2 

Núm. Expedients eREC 36 
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Dels expedients “en tràmit”, es tracta de 16 expedients judicials pendents de judici. 

 
2.2.- Resum d’expedients 2020/eREC cobrats en 2021 
 
Dels 18 expedients 2020/eREC finalitzats, s’han cobrat en l’any 2021 els següents: 

 

FASES  QUANTITAT IMPORT 
RECLAMAT 

IMPORT 
COBRAT 

Finalitzats pagats 
en 2021 6    € 9.039,42 € 8.626,15 

Pla de pagaments 1       € 594,00 € 173,25 
TOTAL 7 € 9.633,42 € 8.799,40 
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D’aquest 7 expediets cobrats a 2021, la diferència no cobrada és a causa d’ofertes 
motivades d’asseguradores per un import inferior al demanat, i per l’altra banda, per 
peritatge judicial inferior a la valoració de danys per part de Serveis Viaris. 

3. -CONCLUSIONS 
 
De l’analisis dels anteriors podem concloure que durant aquest exercici 2021, s’ha 
revisat el procediment i els actes que integren el mateix, s’ha treballat amb els 
departaments afectats en cada cas per tal de millorar en la coordinació i confecció dels 
informes tècnics, així com incorporar en l’expedient les companyies asseguradores a 
efectes de tenir-les com a part interessada i donar-li el tràmit corresponent 
d’al·legacions. S’està treballant a fi de reduir els terminis de resposta en el tràmit amb 
la companyia asseguradora. 
 
S’ha treballat i millorat en la confecció de la resolució, motivant i fonamentant la 
mateixa, incorporant-se l’informe de valoració de danys i de la pròpia companyia 
asseguradora (si s’escau). L’objectiu és que, es produeixi una resolució estimatòria o 
no, volem oferir al ciutadà o ciutadana una resposta administrativa motivada, quant al 
cost de reparació dels danys patrimonials. 
 
En relació als expedients per Danys al patrimoni, podem concloure que tot i la 
diversitat i diferents tipologies de casos per Danys al patrimoni, més de la meitat es 
produeixen per accidents amb vehicles implicats, provocant danys a faroles, pilones o 
senyalitzacions. 
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Durant aquest any 2021 s’han resolt i donat resposta a un total de 118 expedients, dels 
quals de 77 expedients s’han cobrat indemnitzacions per un valor econòmic total de 
116.154,23€. És important destacar que durant aquest any, el cobrament 
d’indemnitzacions representa un 53% de les reclamades, valorades en  217.708,83€.  
 
En relació als expedients desestimats  (5 expedients) han estat per un valor econòmic 
total de 46.107,32 €, i representen un 21% de les valoracions reclamades, tractant-se  
de 4 expedients d’averies als edificis públics, els fets dels quals no queden emparats 
per les cobertures contractades, i un atre es tracta d’un expedient judicial amb 
sentencia ferma, però amb dificultat pel cobrament, donat que l'acussada no disposa 
de mitjans econòmics.  
S’ha procedit a l’exacció per la via de constrenyiment per impagament en 5 
expedients, per un valor econòmic total de 4.015,87 €.  
 
La diferència, per un import de 38.838,78 €, que representa un 18% de les valoracions 
reclamades, es composa de 14 expedients que encara es troben en fase de tramitació 
i pendents de liquidació, en la seva majoria judicis pendents (11 expedients).  
Cal destacar que durant el mes de juny de 2021 hem iniciat la migració i tramitació dels 
expedients de l’any 2020 amb unitat orgànica responsable espai públic a secretaria, 
del programa epac. 
 
4.- ANNEXOS: 
 
ANNEX I: Llistat de rebuts d'expedients recaptats en 2021- reclamats per danys al 
patrimoni municipal contra el ciutadà. 
 
 
 

LLISTAT DE REBUTS D'EXPEDIENTS DE 
RECAPTATS EN 2021- RECLAMATS PER 

DANYS AL PATRIMONI MUNICIPAL CONTRA 
EL CIUTADÀ 

3/2021/eREC   202603825-23  161,83 €  
 202603825-24  25,00 €  
 202603825-25  35,00 €  

11/2021/eREC 202941335-0  923,27 €  
13/2021/eREC 202941031-0  1.902,00 €  
15/2021/eREC 20210002202  1.485,70 €  
17/2021/Erec 202941451-0  1.077,50 €  
18/2021/eREC 202949322-0  1.944,83 €  
19/2021/eREC 202957895-0  305,90 €  
20/2021/eREC 202907538-0  539,46 €  
21/2021/Erec 202941042-0  415,53 €  
22/2021/eREC 202950487-0  1.902,00 €  
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23/2021/eREC 202949128-0  1.439,65 €  
24/2021/eREC 202941687-0  2.149,68 €  
25/2021/eREC 202943538-0  1.637,13 €  
26/2021/eREC 202941795-0  1.958,84 €  
27/2021/eREC 202941398-0  3.567,79 €  
29/2021/eREC 202950840-0  1.908,19 €  
31/2021/EREC 202943601-0  2.399,03 €  
32/2021/eREC 202939975-0  726,61 €  
34/2021/EREC  202941266-0  397,71 €  
36/2021/EREC  202953035-0  752,02 €  
37/2021/eREC 202949762-0  498,96 €  
49/2021/eREC 202951661-0  815,57 €  
51/2021/eREC 202940639-0  999,48 €  
52/2021/eREC 202943546-0  412,36 €  
53/2021/eREC 202949483-0  498,96 €  
54/2021/eREC 202943589-0  617,15 €  
57/2021/eREC 202941000-0  586,85 €  
60/2021/eREC 202953058-0  815,57 €  
61/2021/eREC 202950922-0  1.902,00 €  
63/2021/eREC 202941054-0  1.196,94 €  
83/2021/Erec 202949682-0  1.902,00 €  
84/2021/Erec 202949119-0  1.423,01 €  
90/2021/eREC 202949700-0  538,83 €  
94/2021/eREC 202949098-0  389,75 €  
97/2021/eREC 202949629-0  153,69 €  
101/2021eREC 202949741-0  185,96 €  
103/2021/eREC 202951336-0  1.621,81 €  
105/2021/eREC 202950610-0  171,26 €  
108/2021/eREC 202951291-0  598,19 €  
109/2021/eREC 202951319-0  498,96 €  
116/2021/Erec 202953282-0  815,57 €  
117/2021/eREC 202953230-0  1.508,64 €  
119/2021/eREC 202952467-0  1.083,14 €  
121/2021/eREC 202954096-0  1.508,64 €  
123/2021/eREC 202957375-0  2.040,40 €  
124/2021/eREC 202957570-0  1.201,19 €  
  TOTAL  51.639,55 €  

 

 
 
 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157511543331164470 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

76 
 

ANNEX II: Llistat de rebuts d'expedients recaptats en 2021- expedients judicials 
 

LLISTAT DE REBUTS D'EXPEDIENTS 
RECAPTATS EN 2021- JUDICIALS 

4/2021 eREC 202839571-19  20,00 €  
 202839571-17  25,00 €  
 202839571-15  35,00 €  
 202839571-13  40,00 €  
 202839571-11  20,00 €  
 202839571-7  20,00 €  
 202839571-9  20,00 €  

16/2021/eREC 202940721-0  798,90 €  
62/2021/eREC 202844765-2  540,62 €  

 202844765-1  483,56 €  
65/2021/eREC 202842485-0  1.210,09 €  
73/2021/eREC 202941043-0  74,00 €  
85/2021/Erec 202940556-0  984,00 €  
104/2021/eREC 202950119-0  148,50 €  
  TOTAL  4.419,67 €  

 
ANNEX III: Llistat de rebuts d'expedients recaptats - reclamats per sinistres a edificis o 
instal·lacions municipals. 
 

48/2021/eREC  IMET LLAR D'INFANTS MUNICIPAL L'ESCATERET I-12021/4243      3.030,45 € 

50/2021/eREC  PARTICIPACIÓ CIUTADANA CENTRE CIVIC I ESPORTIU DE LA COLLADA 
SIS CAMINS

20210001684         670,26 € 

56/2021/eREC  IMET LLAR D'INFANTS ESCATERET 3-20210002815         220,00 € 

57/2021/eREC  IMET ESCOLA GINESTA (cobrat dues vegades) 202842278         586,85 € 

58/2021/eREC  IMET ESCOLA EL MARGALLÓ 20210003408      9.647,02 € 

64/2021/eREC  IMET ESCOLA L'ARJAU 3-20210003563         356,95 € 

69/2021/eREC  IMET ESCOLA L’ARAGAI 20210003324      1.017,69 € 

70/2021/eREC  IMET ESCOLA LLEBETX I-12021/4120      1.857,35 € 

71/2021/eREC  IMET ESCOLA CANIGÓ I-12021/3540      1.988,03 € 

74/2021/eREC  IMET ESCOLA SANT JORDI 20210005247      3.109,68 € 

76/2021/eREC  ALCALDIA ALCALDIA 20210003323         454,20 € 

77/2021/eREC  E.P.E.L. NEAPOLIS EDIFICI NEAPOLIS 20210004733         141,68 € 

78/2021/eREC PROMOCIÓ ECONÒMICA EDIFICI OFICINA TURISME 12021001321           51,27 € 

79/2021/eREC CULTURA CULTURA 20210002667 i 20210002642      1.551,13 € 

80/2021/eREC ESPORTS ESPORTS 20210002666    13.812,15 € 

81/2021/Erec PARTICIPACIÓ CIUTADANA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 20210002672      2.346,19 € 

86/2021/eREC CULTURA TEATRE PRINCIPAL 320210000435      8.585,43 € 

87/2021/eREC V.BALAGUER Museu del Mar 20210004653         112,98 € 

88/2021/eREC IMET Escola Ginesta I-12021/4242      1.367,43 € 

89/2021/eREC PARTICIPACIÓ CIUTADANA Centre cívic Sant Joan 20210003414      3.333,21 € 

92/2021/eREC HABITATGE  (HABITATGE) 32021003854         145,20 € 

95/2021/eREC ESPORTS Estadi de Futbol Munic. Alumnes Obrers 20210004732      3.674,50 € 

98/2021/EREC ESPORTS Centre Cívic i Esportiu de La Collada Els Sis 
Camins- 

I-12021/5146         674,14 € 

106/2021/EREC  Regidoria d’Acció Social.  Regidoria d’Acció Social. I-12021/4241      1.361,25 € 

TOTAL    60.095,04 € 

LLISTAT DE REBUTS D'EXPEDIENTS DE 2021 COBRATS EN 2021
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ANNEX IV: Llistat de rebuts d'expedients de 2020 recaptats en 2021. 
 

LLISTAT DE REBUTS D'EXPEDIENTS DE 
2020 COBRATS EN 2021 

000006/2020/eREC 202943558-0  479,50 €  
000007/2020/eREC   202943693-0  1.536,02 €  

000017/2020/eREC 202943552-1  
 202943552-2 

 202943552-3 
 202943552-7 
 202943552-4 
 202943552-5 
 202943552-6   
    173,25 €  
000033/2020 eRec 202941595-0  559,68 €  
000035/2020 Erec 202940997-0  2.866,37 €  
000036/2020  
eREC  

202943587-0  1.665,63 €  

000037/2020 Erec 202943609-0  1.292,58 €  
000038/2020 eREC 202943686-0  1.902,00 €  
000042/2020 eREC 202844636-0  340,26 €  
  

TOTAL 
 10.815,29 

€  
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Memòria de la Unitat d’Expedients Sancionadors. 

 
Aquestes són les tasques de la Unitat d’Expedients sancionadors: 
 
- Gestió i tramitació de les infraccions imposades pel incompliment de les ordenances 
municipals, Tinença d’Animals i Llei d’Accessibilitat, donant suport en la gestió i 
tramitació dels expedients sancionadors a les següents àrees i serveis: 
 
1. Àrea de Territori i Espai Urbà, concretament a: 
Medi Ambient 
Espai Públic 
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú (excepcionalment) 
 
2. Àrea de Polítiques de Ciutadania, concretament al: 
Servei de Salut Pública 
Acció Social (Servei de Mesures Alternatives) 
 
3. Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Economia: 
Policia Local 
 
- Gestió i tramitació de les infraccions de circulació (incloent zones blaves i/o verdes), 
donant suport en la gestió i tramitació dels expedients sancionadors a: 
 
1. Organisme de Gestió Tributària  
 
2. Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú (zones blaves i verdes).  
 
3. Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Economia de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú: 
Policia Local 
 
 
1. INFRACCIONS A LES ORDENANCES MUNICIPALS, TINENÇA D’ANIMALS I 
LLEI ACCESSIBILITAT 

 
2.1 Tipus de sancions 
 
Els expedients sancionadors s’obren a partir de: 
 
- Denúncies de la Policia Local 
- Informe tècnic del Departament de Medi Ambient  
- Informe tècnic del Departament d’Espai Públic 
- Altres informes 
 
El número d’expedients oberts per la Unitat d’Expedients Sancionadors per  infraccions 
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a les ordenances municipals de Convivència i Civisme, Tinença d’animals i infraccions 
comeses contra la Llei d’accessibilitat, han estat un total de 392.  
 
Seguidament indicaré el número d’expedients instruïts segons l’ordenança o la llei 
infringida, i afegiré una comparativa amb l’any anterior per a veure l’evolució del 
número d’expedients instruïts respecte l’any anterior i també l’evolució segons la 
matèria a la qual es refereix la infracció: 
 
o Expedients oberts per Infraccions comeses contra l’Ordenança de Convivència i 
Civisme:  
 
ANY 2020 
 
173 expedients oberts. En matèria de Convivència i Civisme.  S’hauria de sumar els 55 
que es van obrir per infraccions en matèria de GPP i els 63 oberts per infraccions a la 
Llei d’Accessibilitat, és a dir, 291 en total.  La seva classificació segons l’article infringit 
va ser:  
 
o Neteja i deixalles. 94 expedients 
o Miccionar a la via pública. 25 expedients 
o Molèsties i sorolls. 43 expedients 
o Venda ambulant. 3 expedients 
o Causar danys a mobiliari urbà. 1 expedient 
o Publicitat no autoritzada. 1 expedient 
o 6 expedients oberts per altres motius (grafitis, arbrat...) 
 
L’article més sancionat va ser per infraccions comeses en qüestions de neteja i 
deixalles.  Aquests expedients es van obrir derivats d’informes del Tècnic del 
departament d’Espai Públic. Des de la regidoria es continua amb la campanya activa 
per a mantenir la ciutat neta. 
El següent article més infringit va ser per causes de Molèsties i soroll.  Aquests tipus 
d’expedients s’incoen per informes derivats de la Policia Local. 
 
ANY 2021 
 
S’han obert un total de 392 expedient. (Incloent els expedients obert en matèria de 
GPP i infraccions contra la Llei Accessibilitat)  I la seva classificació seria. 
 
o Consum alcohol a la via pública: 8 expedients 
o Miccionar a la via pública: 20 expedients 
o Molèsties: 5 expedients 
o Neteja: 164 expedients 
o Advertiments per molèsties: 45 expedients 
o Grafits: 3 expedients 
o Terrasses: 7 expedients 
o Ocupació via pública sense permís: 3 expedients 
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o Circulació: 2 expedients  
o Vandalisme: 1 expedient 
o Derivat de Companyia d’aigües: 1 
 
 
Novament aquest any la matèria més sancionada ha estat neteja i deixalles. De 94 
expedients oberts l’any 2020 a 164 expedients oberts l’any 2021, és a dir, quasi el 
doble. La tendència continua sent a l’alça respecte d’anys anteriors.   La Campanya 
continua efectiva.  
 
Com es va comentar a la memòria anterior, s’ha detectat un increment important en les 
denúncies imposades per molèsties i sorolls, d’obrir 7 expedients sancionadors l’any 
2019, van passar a 43 l’any 2020 i en aquest 2021 s’han obert 5 expedients més els 
45 advertiments fets.  Creiem que possiblement ha estat per la situació actual que 
tenim a conseqüència de la Pandèmia, que els ciutadans han estat més que mai en els 
seus domicilis. 
 
S’han obert expedients sancionadors per noves matèries que no van ser motiu de 
sanció l’any anterior. Segurament que l’aixecament del confinament per motius de la 
pandèmia per Covid ha estat una de les raons principals.  Aquestes matèries són: 
consum d’alcohol en la via pública, terrasses, ocupació via pública sense permís... 
 
Com a novetat aquest any s’ha obert un expedient sancionador que prové de la 
Companyia d’aigües per infracció a l’Ordenança Municipal d’Abastament d’Aigua. 
 

 
 
En el quadre estan contemplats els advertiments per molèsties ja que s’obre igualment 
expedient. 
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o Ordenança d’animals (GPP inclosos): 40 expedients 
 
El número d’expedients oberts per infracció a l’Ordenança de Tinença d’animals ha 
sofert un lleuger descens, de 55 expedients incoats l’any 2020 a 40 l’any 2021. 
 
Cal recordar que una de les raons per iniciar un d’aquests expedients és quan es 
detecta que hi ha un gos declarat potencialment perillós, sense llicència, conduit o no 
pel seu propietari, per la condició de la seva conducció... És a dir, un seguit 
d’infraccions recollides a l’ordenança.  Aquest informe ens arriba per part de la Policia 
Local o a través del departament de Medi Ambient. 
 
Continuen arribant informes del departament de Medi Ambient per obrir aquests tipus 
d’expedients per no fer cas del requeriment de presentar documentació per part dels 
titulars o propietaris d’animals (cens, llicències, assegurança...).  
 
 
o Infraccions comeses contra la Llei d’accessibilitat (targetes d’aparcament 
minusvàlid): 93 
 
Aquests expedients s’incoen per infraccions comeses per un mal ús de la targeta 
atorgades a favor de persones amb alguna minusvàlua (conductor o no del vehicle).  
El número d’expedients oberts aquest any ha estat 93, per tant ha suposat un 
important increment respecte l’any anterior que van ser 63 els expedients instruïts.  La 
infracció més comesa és per la utilització d’una fotocòpia de la targeta, enlloc de portar 
la targeta original, requisit indispensable segons la Llei d’Accessibilitat, o a utilitzar-la 
en absència del seu titular.  Aquests expedients s’obren per un informe de la Policia 
Local. 
 
Infraccions comeses. 

Ordenança de civisme

Ordenança tinença animals

Llei accessibilitat
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El següent quadre mostrarà una comparativa dels tipus d’infraccions més comeses 
però respecte l’any 2021. 
 

 
 
2.2. Situació dels Expedients  
 
 
Segons la fase d’instrucció en què es troben els expedients, es desglossen en: 
 
- Arxivats per estimació d’al·legacions: 50 expedients 
- Acollits a Mesures Alternatives: 27 expedients 
- Pagats: 112 expedients 
- Resolts amb imposició de sanció o advertiment: 165 expedients 
- En instrucció: 38 expedients 
 
 
Seguidament aquesta situació dels diferents expedients oberts durant l’any 2021 es 
recull en un gràfic, que indicarà que la gran majoria dels expedients ha arribat al seu fi, 
ja que s’han resolt o s’ha procedit al seu pagament. 
 
A data d’avui no hi ha expedients antics pendents d’obrir. 
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Aquest 2021, a diferència de l’any anterior, sí tenim dos expedients administratius que 
una vegada resolts han arribat a la via contenciosa.  Aquestes són: 
 
- El recurs 320/2021 A interposat per SPP, davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu 6. L’objecte és contra la resolució de 5/5/2021 que imposa dues sancions 
per no atendre el requeriment i per conduir el gos sense morrió. 
 
- El recurs 336/2021 C, interposat davant del JCA 16 de Barcelona per MASG.  
L’objecte és contra la resolució d'expedient sancionador 365/2020-eues.  La infracció 
comesa va ser en matèria de neteja.  

 
 
2.3. Mesures Alternatives 
 
Aquestes sancions comeses contra les ordenances, per acord de Ple de l’Ajuntament 
de l’any 2006, es poden substituir  per mesures d’acció educativa i/o en benefici de la 
comunitat.  Aquest 2021, 27 infractors han manifestat la seva voluntat d’acollir-se a 
aquestes mesures educatives.  
 
Quin és el procediment una vegada sol.licito acollir-me a mesures alternatives?. És el 
següent: El Departament d’Acció Social a través del Servei de Mesures alternatives 
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gestiona el seu acompliment.  Finalitzat aquest període, el Servei de Mesures 
alternatives emetrà el seu informe favorable o desfavorable, segons el cas, i de nou la 
Unitat d’Expedients Sancionador, arxivarà o continuarà amb la tramitació de 
l’expedient, imposant la sanció corresponent o tancant l’expedient. 
 
Totes les sancions poden ser substituïdes per mesures? No. Hi ha sancions que no 
poden ser substituïdes com és el cas de les sancions imposades per no tenir la 
documentació requerida com per exemple de la llicència necessària per a conduir un 
GPP.  
 
2. INFRACCIONS DE CIRCULACIÓ I ZONES BLAVES I VERDES. 

Els expedients sancionadors en matèria de Trànsit de les denúncies de la Policia Local 
i les infraccions denunciades pels agents controladors de la Zona Blava/verda que 
pertanyen a Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú es continuen gestionant, 
per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, mitjançant el 
conveni subscrit, i per tant no disposem de la totalitat de les dades.  
 
La Policia Local traspassa totes les seves denúncies de forma manual a través del 
programa de la Diputació per a poder iniciar els expedients sancionadors. Aquest any 
el número de denúncies ha estat de 9.963, molt inferior a l’any anterior que van ser de 
20.167.  
 
En el cas de les denúncies de les zones blaves/verdes, imposades pels controladors 
de VNG Aparcament, el traspàs de les dades de les denúncies, les fa aquesta Unitat i 
es fan 3 cops a la setmana, ja que només hi ha 10 dies de termini des del dia de la 
denúncia per a introduir aquestes dades. En aquest 2021 el número de denuncies 
traspassades per la Unitat ha estat de 12.384, superior a les 8.059 de l’any anterior. 
Aquest número no coincidirà amb les que la Diputació de Barcelona tramita ja que la 
Diba un % ja no incoa  (vehicles estrangers, policials, etcètera).  
 
Per tant, tenim 10 dies des de que l’agent o controlador imposen la sanció, per a 
gravar o bolcar al programa de la Diputació. 
 
Un cop la Diputació disposa de la sanció en el seu programa WTP, s’obre expedient i 
segueix el procediment sancionador, en aquest cas , la Diputació ens fa un llistat de 
totes les sancions entrades per a que nosaltres creem un decret d’ incoació signat per 
l’òrgan sancionador del nostre Ajuntament, l’Alcaldessa. 
 
El número d’expedients de trànsit incoats durant l’any 2021 per aquesta Unitat, 
mitjançant 2 decrets col.lectius de la regidora delegada setmanals per infraccions de 
circulació ha estat de 37.202 expedients, superiors al 28.226 expedients de l’any 
anterior, per un import de 5.248.530€ (multes Policia Local + l’import corresponent a 
les multes de zones blaves/verdes, els quals comuniquem a la Diputació per a que des 
d’aquest Organisme es continuï amb el procediment. 
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Als titulars no conductors se’ls hi fa un requeriment d’identificació del conductor. Si 
aquest requeriment no es contestat, aquest expedient deriva a una altra denúncia per 
Manca d’identificació. Setmanalment es fa un decret de l’alcaldia per tancar els 
expedients iniciats i començar un de nou procediment.  El número d’expedients 
gestionats per la Unitat per aquest concepte ha estat de 1.831 expedients.  
 
La Diputació fa les notificacions de les infraccions pel seu pagament. Davant aquestes 
notificacions l’infractor pot pagar la denúncia, i es tanca l’expedient, o presentar 
al.legacions al respecte.  
 
Una petita part d’aquestes al.legacions o recursos es resolen mitjançant un decret 
setmanal col.lectiu, que es fa des de la Unitat, encarregant-se la Diputació de fer les 
notificacions oportunes. Aquest 2021 les resolucions d’al.legacions han estat de 98 
expedients i resolucions de recursos 62 expedients. 
 
En cas de no pagar o no presentar al.legacions davant la sanció imposada des de la 
Unitat es fan les propostes de sancions mitjançant decrets setmanals per a que la 
Diputació pugui començar el tràmit de constrenyiment. Aquests propostes recollides en 
els decrets, han estat de 3.799 expedients. 
 
Les tasques principals d’aquest departament és la contesta de les al.legacions 
presentades pels ciutadans, i que són derivades de la Diputació a l’Ajuntament per la 
seva complexitat, que en aquest any han estat contestades un total de  278 
al.legacions. Aquesta tasca suposa la creació física de l’expedient a través dels 
programes de la Diputació i la interactuació entre els diferents organismes o 
departaments implicats (Diputació, Policia Local i Serveis d’Aparcaments de Vilanova i 
la Geltrú). 
 
El següent gràfic compara els expedients incoats per infraccions a la Llei de Trànsit, i 
el total de les al·legacions presentades. 

Infraccions

Al.legacions
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Cal dir que el nostre departament funciona diferent que la resta de l’Ajuntament, degut 
a que el procediment sancionador és un procediment diferent a l’administratiu. 
 
El nombre total d’expedients treballats individuals per part del departament aquest 
2021 ha estat de 488 expedients, entre (resolucions, baixes, altres dades...). 
 
o D’aquest expedients individuals, s’han resolt 278 expedients. No es tracten 
només d’expedients  d’aquest 2021, sinó també dels últims mesos del 2020, ja que 
estaven pendents alguns informes per resoldre.  
 
Les al.legacions estimades han estat en la seva gran majoria per errors en la 
transcripció de la matrícula en la denúncia, duplicitats d’expedients i prescripcions 
imputades al altres administracions intervinents). 
 
o S’han tramitat a demés, un total de 110 baixes d’oficis. Els motius d’aquestes 
baixes han estat per duplicitats de les denúncies o per error en la transcripció de la 
matrícula, en la seva gran majoria. Aquestes baixes s’ ens comuniquen des de VNG 
Aparcaments o des de la Diputació de Barcelona, a partir de trucades dels ciutadans.  
 
En el cas de les baixes des de VNG, ens demostren l’error amb documents per a 
procedir, però en el cas de la Diputació, ens comuniquen la queixa del sancionat i 
nosaltres contactem amb la policia per aconseguir la butlleta, fotografia o qualsevol 
document que ens demostri que la queixa del ciutadà és correcta i procedir a la baixa 
de la sanció. 
 
o S’han rebut 73 sentències penals relacionades amb infraccions de circulació on 
el conductor ha donat positiu en la prova d’alcoholèmia o drogues practicada per 
agents de la Policia. Aquesta situació ha comportat, en la majoria dels casos, el 
tancament del nostre expedient obert, respectant el principi “nom bis in idem”. 
 
o Hem tramitat 7 canvis d’infractors a partir de la Comunicació d’infractor (oficis, 
notificacions...). 
 
o S’han arxivat 20 expedients, provinents dels canvis d’infractor estrangers, donat 
que quan un infractor no disposa de NIE, és inidentificable. 
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També en matèria de circulació hem arribat als tribunals.  En aquest cas tenim el 
recurs 116/2021-A, interposat per l’empresa TOBAL HOLDING EMPRESARIAL, a la 
qual s’ha imposat una infracció administrativa molt greu per no fer cas del requeriment 
per identificar un conductor. 
 
Aquest recurs serà defensat pel lletrat municipal. 
 
5. IMPORTS ECONÒMICS.  
 
5.1. INFRACCIONS ORDENANCES, TINENÇA D’ANIMALS  I LLEI 
ACCESSIBILITAT 
 
Els imports totals recaptats per aquest concepte, podrem dir que:  
 
L’Import de les sancions imposades per infraccions en aquest tipus d’ordenances ha 
estat de: 104.463€, lleugerament inferior l’any anterior que va ser de 121.251 €.  
 
L’Import de les sancions cobrades aquest any ha estat de: 25.990 euros.  
 
També cal tenir en compte, per a comptabilitzar el total del valor cobrat, és que hi ha 
imports que s’han substituït per la realització de Mesures Alternatives, però que 
valorades econòmicament aquestes sancions substituïdes suposen un valor 
econòmic de: 5.152 €. És a dir, el valor total de les sancions cobrades ha estat de  
31.142€, el que vol dir que respecte l’any anterior, que va ser de 15.992€ la quantitat 
recaptada per aquestes sancions, ha estat més del doble. 
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S’ha de tenir en compte que aquestes sancions es cobraran en la seva gran majoria 
l’any següent, i d’altres quan arribin a via executiva. 
  
El següent gràfic ho recull: 
 
 

Cobrades

No cobrades
Substituides

 
 
Analitzant el gràfic podem dir que la suma de sancions cobrades més les sancions 
substituïdes representa quasi un 29,81% molt superior al 13,18% de l’any 2021 de 
l’import total de les sancions imposades, és a dir, més del doble que l’any anterior. 
 
5.2. IMPORT ECONÒMIC INFRACCIONS DE CIRCULACIÓ/ZONES BLAVES I 
VERDES 
 
En quant a l’import cobrat derivat de sancions per infraccions de circulació, hem de dir 
que l’import total recaptat aquest 2021 ha estat 2.487.970,03 quasi el doble de l’any 
2020 que va ser de d’1.380.469,22 €. Recordem que aquest import no correspon 
només a les multes imposades aquest 2021, sinó que l’import total prové de multes 
imposades en anys anteriors, però que per executiva l’Ajuntament ha pogut recaptar-lo 
aquest any. 
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MILLORES 
 
En quant a la part encarregada de la gestió de les Infraccions contra les ordenances: 
 
o La gestió dels expedients ja es realitza totalment a través del programa epac. 
S’han revisat els circuits i es pot treballar amb d’altres departaments fent els encàrrecs 
corresponents en substitució dels correus electrònics que en ocasions es perdien; 
suprimir tràmits duplicats; reducció del paper, agilitat en la signatura, els departaments 
implicats tenen accés a l’expedient i poden veure com va la tramitació... 

o Seria convenient avisar amb antel.lació de les campanyes que estiguin 
previstes de realitzar-se per part dels diferents Serveis per a una millor organització del 
treball.  

 
En quant a la part de la UES encarregada de la gestió de les Infraccions circulació: 
 
o Aquest any hem implementat l’ús del programa Epac, començant a deixar 
enrere l’ús de paper i expedients físics. Des de TIC  han fet una gran feina i hem estat 
demanant modificacions constants del programa perquè s’adeqüés al procediment que 
seguim des de UES. Al treballar amb la Diputació de Barcelona ja que és des del seu 
programa on ens arriben les al·legacions entrades pels ciutadans i que el programa de 
la Diputació no té cap connexió amb l’Epac, per a rebre de forma automàtica aquests 
documents, ens hem vist obligades a baixar document per document al nostre PC per 
més tard baixar-lo i incloure’l a l’expedient creat. Això ha suposat més temps en 
l’obertura d’aquests. Estem fent una tasca d’ investigació amb altres Ajuntaments així 
com a TIC per a escurçar el temps de dedicació en cada expedient. 

o Aquesta tasca suposa la creació Epac de l’expedient, entrant posteriorment al  
programa de la Diputació, del qual baixem els documents al nostre PC per a crear 
l’expedient i la interactuació entre els diferents organismes o departaments implicats 
(Diputació, Policia Local i Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú). 
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MEMÒRIA DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT ALS ENS MUNICIPALS 

 
En el Decret de l'Alcaldia 3953/2019, es va establir l'organització municipal i 
l'adscripció dels diferents serveis i ens municipals a les corresponents àrees. 
 

En el decret núm. 4097/2019 de 19 de juliol, es va efectuar la designació de les 
secretaries dels diferents ens instrumentals municipals que configuren el sector públic 
local d’aquest Ajuntament. 

En el decret 1811 de 29 de maig de 2020, es va nomenar al Sr. Joan Manel Ferrera 
Izquierdo com a Secretari dels Ens Municipals d’aquest Ajuntament 
 
Els Ens Municipals d’aquest Ajuntament són els següents:  
 
 

- Entitat Pública empresarial local  

o Epel Neàpolis  

 

- Societats Mercantils (societats privades de capital públic) 

o Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú : VNG Aparcaments 

o Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM (ICV SAM) 

o Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM 

 

- Organismes Autònoms 

o Organisme Autònom Municipal d’assistència integral Social i Sanitària 
(AISSA) 

o Institut Municipal d’educació i Treball (IMET) 

o Organisme Autònom de Patrimoni “Víctor Balaguer” 

 
El servei actua sota la supervisió del Vicesecretari de la Corporació, el Sr. Joan Manel 
Ferrera Izquierdo, que  actua com a Secretari dels Ens Municipals. El servei 
d’assessorament als ens municipals està composat actualment pel personal 
Administratiu: Núria Martí Jansà i Maria Guitart Ruiz. 
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INTRODUCCIÓ 
 
Es presenta la memòria corresponent a l’any 2021, del servei d’assessorament als 
ENS MUNICIPALS, inclòs dintre del departament de Secretaria, en la qual es detalla a 
grans trets l’activitat desenvolupada per aquest servei. 
 
Aquest servei d’assessorament, seguiment i control als diferents ens es facilita per 
mitjà de:   
 
 

- La secretaria dels òrgans de govern (Consell Administració, Junta de Patrons, 
Consell Rector) 

- Exercir de Vocal i Secretari en les Meses de Contractació 

- Assistència en Processos Judicials 

- Supervisió d’Encàrrecs a Ens Municipals 

- Modificació dels Estatuts 

- Formalització d’actes, contractes i convenis 

- Validació de decrets i resolucions 

- Reunions periòdiques presencials i telemàtiques del Secretari amb el personal 
dels diferents Ens. 

- Atenció Telefònica 

- Atenció  per correu electrònic 
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ASSESSORAMENT ALS ENS 

 

1. Relació de reunions d’assessorament entre el Secretari i els diferents Ens 
Municipals 

- Entitat Pública empresarial local  
 

 

ENS   Epel Neàpolis 

DATA ANOTACIONS 
13/1/2021 Protecció dades Ens
20/1/2021 Costos TIC Ens
22/1/2021 Protecció dades Ens
16/2/2021 signatura bancs ens 
26/3/2021 gestió subvencions NEAPOLIS
20/4/2021 conveni invidents Neapolis
13/5/2021 registre ens
14/6/2021 tots els ens situació licitació energia 
18/6/2021 Neapolis gestió espais 
7/7/2021 Gestió actes
4/8/2021 epac Neapolis
9/9/2021 mobilitat entre ens 
10/9/2021 EPAC

13/10/2021 Inventari
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- Societats Mercantils (societats privades de capital públic) 

ENS Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú : VNG Aparcaments

DATA ANOTACIONS 
13/1/2021 Protecció dades Ens
20/1/2021 Costos TIC Ens
22/1/2021 Protecció dades Ens
11/2/2021 Despatx temes Aparcaments 
16/2/2021 Signatura bancs ens 
16/3/2021 Despatx temes cia aparcament 
7/5/2021 Cicloestació 
13/5/2021 Registre ens
27/5/2021 Despatx temes cia aparcament 
10/6/2021 Encàrrec parking ITV
14/6/2021 Situació licitació energia 
17/6/2021 Encàrrec multes
21/6/2021 Reunió amb la Generalitat de Gatalunya  - parking ITV
7/7/2021 Gestió actes
9/9/2021 Mobilitat entre ens 
10/9/2021 EPAC
22/9/2021 Despatx temes cia aparcaments
30/9/2021 Despatx temes cia aparcaments

13/10/2021 Inventari
14/10/2021 Despatx temes cia aparcaments 
20/10/2021 Despatx temes cia aparcaments projectes obres
28/10/2021 Despatx temes cia aparcaments  

ENS  Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM (ICV SAM)

DATA ANOTACIONS 
13/1/2021 Protecció dades Ens
20/1/2021 Costos TIC Ens
22/1/2021 Protecció dades Ens
16/2/2021 Signatura bancs ens 
16/2/2021 Contractes menors ICVSAM
1/3/2021 Compliance ICVSAM
10/3/2021 Compliance ICVSAM
13/5/2021 Registre ens
14/6/2021 Situació licitació energia 
7/7/2021 Gestió actes
9/9/2021 Mobilitat entre ens 
10/9/2021 EPAC
23/9/2021 Despatx de temes ICVSAM

13/10/2021 Inventari
14/10/2021 Gerència  
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ENS  Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM

DATA ANOTACIONS 
13/1/2021 Protecció dades Ens
15/1/2021 Ordenança clavegueram Cia Aigües.
20/1/2021 Costos TIC Ens
22/1/2021 Protecció dades Ens
16/2/2021 Signatura bancs ens 
17/3/2021 Estació bombament UPC 
26/3/2021 Despatx temes cia aigües 
6/4/2021 Estació bombament UPC
15/4/2021 Estació bombament UPC
27/4/2021 Despatx temes cia aigües
27/4/2021 Registre electrònic
13/5/2021 registre ens
14/5/2021 Despatx temes cia aigües
2/6/2021 Comptadors solidaris
14/6/2021 Situació licitació energia 
14/6/2021 Estatuts 
17/6/2021 Comptadors solidaris
23/6/2021 Contenciós frau subministrament
7/7/2021 Gestió actes
9/7/2021 Tècnic contractació 
19/7/2021 Despatx temes cia aigües 
9/9/2021 Mobilitat entre ens 
10/9/2021 EPAC
24/9/2021 EPAC
30/9/2021 TAG contractació 
4/10/2021 Epac 
4/10/2021 cia aigües advocats laboralistes

13/10/2021 Inventari
15/10/2021 Despatx neteja viària 
22/10/2021 Encàrrec neteja
25/10/2021 Obres
25/10/2021 Procés selectiu TAG contractació 
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- Organismes Autònoms 

 

ENS  Organisme Autònom Municipal d’assistència integral Social i Sanitària  - AISSA

DATA ANOTACIONS 
13/1/2021 Protecció dades Ens
20/1/2021 Costos TIC Ens
22/1/2021 Protecció dades Ens
16/2/2021 Signatura bancs ens 
24/2/2021 Temes contractació AISSA
24/3/2021 Recursos humans AISSA
14/4/2021 Despatx temes AISSA
28/4/2021 Despatx temes AISSA
13/5/2021 Registre ens
14/6/2021 Situació licitació energia 
7/7/2021 Gestió actes
15/7/2021 Despatx temes AISSA
6/8/2021 Despatx temes AISSA
9/9/2021 Mobilitat entre ens 
10/9/2021 EPAC
20/9/2021 Despatx temes AISSA

13/10/2021 Inventari
28/10/2021 Despatx temes AISSA
8/11/2021 AISSA demanda ISS
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ENS Institut Municipal d’educació i Treball (IMET)

DATA ANOTACIONS 
13/1/2021 Protecció dades Ens
20/1/2021 Costos TIC Ens
22/1/2021 Protecció dades Ens
2/2/2021 Despatx temes IMET
16/2/2021 Signatura bancs ens 
18/2/2021 Despatx temes IMET
1/3/2021 Despatx temes IMET
13/4/2021 Llars infants IMET
30/4/2021 IMET preus escoles
7/5/2021 Despatx temes IMET
13/5/2021 Registre ens
28/5/2021 Despatx temes IMET
14/6/2021 Situació licitació energia 
7/7/2021 Gestió actes
12/7/2021 Despatx temes IMET
9/9/2021 Mobilitat entre ens 
10/9/2021 EPAC
15/9/2021 Mobilitat entre IMET i OOAAVB
24/9/2021 Mobilitat entre IMET i OOAAVB
29/9/2021 Despatx temes IMET
4/10/2021 IMET reclamació SOC

13/10/2021 Inventari
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ENS Organisme Autònom de Patrimoni “Víctor Balaguer”

DATA ANOTACIONS 
13/1/2021 Protecció dades Ens
20/1/2021 Costos TIC Ens
22/1/2021 Protecció dades Ens
1/2/2021 Despatx temes OOAAVB
16/2/2021 Signatura bancs ens 
21/4/2021 Despatx temes OOAAVB
13/5/2021 Registre ens
14/6/2021 Situació licitació energia 
7/7/2021 Gestió actes
26/7/2021 Despatx temes OOAAVB
9/9/2021 Mobilitat entre ens 
10/9/2021 EPAC
15/9/2021 Mobilitat entre IMET i OOAAVB
24/9/2021 Mobilitat entre IMET i OOAAVB

13/10/2021 Inventari
18/10/2021 Despatx temes OOAAVB
29/10/2021 Despatx temes OOAAVB
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SESSIONS REALITZADES PELS  ENS 

- Entitat Pública empresarial local  

o Epel Neàpolis  

Ens
Consells

Administració Decrets 
Resolucions 

Gerència
NEÀPOLIS 1 1 19  

 

- Societats Mercantils (societats privades de capital públic) 

o Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú : VNG Aparcaments 

o Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SA (ICV SAM) 

o Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM 

 

 

Ens
Consells

Administració
Juntes 

Generals
VNG APARCAMENTS 4 5
ICV, SAM 2 1
CIA. AIGÜES 8 4

 

 

- Organismes Autònoms 

o Organisme Autònom Municipal d’assistència integral Social i Sanitària 
(AISSA) 

o Institut Municipal d’educació i Treball (IMET) 

o Organisme Autònom de Patrimoni “Víctor Balaguer” 

 

 

Ens Consells Decrets 
Resolucions 

Gerència
AISSA 4 33 209
IMET 2 285 751
BIBLIOTECA-MUSEU VÍCTOR BALAGUER 6 85 85
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MESES DE CONTRACTACIÓ DELS ENS 

Durant l’any 2021 s’han portat a terme 34 meses de contractació, 28 corresponen a les 
societats mercantils i 6 a l’Organisme Autònom Municipal d’Assistència Integral Social i 
Sanitària (AISSA) 

SOCIETATS MERCANTILS   

Ens 
Mesa 

Contractació 
VNG APARCAMENTS 13 
ICV, SAM 1 
CIA. AIGÜES 14 

Total 28 
 

ORGANISMES AUTÒNOMS   

Ens 
Mesa 

Contractació 
AISSA 6 

 

ENCÀRRECS PER MITJÀ PROPI DELS DIFERENTS ENS 

Durant l’any 2021 els diferents ens municipals han rebut 28 encàrrecs per mitjà propi, 
desglossats de la següent manera: 3 per l’Entitat Pública empresarial local Epel 
Neàpolis,  4 per les societats mercantils dels quals 2 són pel Serveis d’Aparcaments 
de Vilanova i la Geltrú, VNG Aparcaments, 1 per Informació i Comunicació de Vilanova 
i la Geltrú, SAM (ICV SAM), i 1 per la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, 
SAM, i 21 pels organismes  autònoms distribuïts de la següent manera, 4 per 
l’Organisme Autònom Municipal d’assistència integral Social i Sanitària (AISSA), i 17 
per l’Institut Municipal d’educació i Treball (IMET) 

 

EPEL   

Ens 
Encàrrec  

Mitjà Propi 

NEÀPOLIS 3 

Total 3 
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SOCIETATS MERCANTILS   

Ens 
Encàrrec  

Mitjà Propi 

VNG APARCAMENTS 2 

ICV, SAM 1 

CIA. AIGÜES 1 

Total 4 
 

ORGANISMES AUTÒNOMS   

Ens 
Encàrrec  

Mitjà Propi 

AISSA 4 

IMET 17 

Total 21 
 

Els encàrrecs per mitjà propi s’ha gestionat per mitjà de la Junta de Govern Local i 
pel PLE Municipal.  són els que es relacionen a continuació:  

 

- Entitat Pública empresarial local  

Epel Neàpolis  

 
1.Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat. 
Número: 270/2021/eAJT. 
 
ENCÀRREC DE GESTIÓ PER LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER 
MATERIAL I TÈCNIC ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L'ENS 
EPEL NEÀPOLIS PER A LA GESTIÓ I EXECUCIÓ D'ACTUACIONS EN EL MARC 
DEL PROGRAMA "TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA", SUBVENCIÓ ATORGADA 
PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 
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2.Promoció econòmica 
Número: 376/2021/eAJT 
 
APROVAR L’ENCÀRREC DE GESTIÓ PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE 
CARÀCTER MATERIAL I TÈCNIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LAGELTRÚ I L’ENS E.P.E.L NEÀPOLIS, PER A LA GESTIÓ I EXECUCIÓ 
D’ACTUACIONS EN EL MARC DEL PROJECTE "TECH REVOLUTION", SUBVENCIÓ 
ATORGADA PEL PROGRAMA URBACT III AL SOCI PRINCIPAL (L'AJUNTAMENT DE 
BARNSLEY) I ELS SOCIS DEL PROJECTE, ENTRE ELS QUALS ES TROBA 
L’AJUNTAMETN DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
3.Empresa. 
Número: 826/2021/eAJT. 
 
APROVAR L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE 
CARÀCTER MATERIAL I TÈCNIC A L'ENS E.P.E.L. NEÀPOLIS 
 

- Societats Mercantils (societats privades de capital públic) 

Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú : VNG Aparcaments 

1.Mobilitat 
Número: 573/2021/eSVI 
 
APROVAR L'ENCÀRREC DE MITJÀ PROPI DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SOCIETAT 
ANÒNIMA MUNICIPAL (VNG APARCAMENTS) PER LA INSTAL·LACIÓ DEL 
CONTROL D'ACCESSOS I VÍDEO-VIGILÀNCIA A L'APARCAMENT SEGUR DE 
BICICLETES DE LA PLAÇA D'EDUARD MARISTANY, AIXÍ COM PER LA SEVA 
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ. 
 
2.Mobilitat 
Número: 830/2021/eSVI 
 
APROVAR ENCÀRREC DE MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A VNG APARCAMENTS PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER 
HABILITAR UN ESTACIONAMENT AL SOLAR DE TITULARITAT MUNICIPAL SITUAT 
A LA RONDA EUROPA NÚMERO 14-20, AIXÍ COM PER LA GESTIÓ, 
ADMINISTRACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL MATEIX. 
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Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM (ICV SAM) 

1.Comunicació 
Número: 783/2021/eAJT 
 
APROVACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ AMB MITJANS PROPIS ENTRE 
AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ I INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ,SAM (M.P) 
 
 
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM 

1.Espai Públic. 
Número: 847/2021/eAJT. 
 
Encarregar a la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, com a mitjà propi 
personificat, la prestació del Servei de neteja viària. 

 

- Organismes Autònoms 

Organisme Autònom Municipal d’assistència integral Social i Sanitària (AISSA) 

1.Acció Social 
Número: 29/2021-eAJT 
 
ENCARREGAR AL MITJÀ PROPI PERSONIFICAT ORGANISME AUTÒNOM 
ASSISTÈNCIA INTEGRAL SOCIAL I SANITÀRIA (AISSA) LA GESTIÓ DELS SERVEIS 
D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA, ÀPATS A DOMICILI, DUTXES SOCIALS, MENJADOR 
SOCIAL I SERVEIS D’EMERGÈNCIA SOCIAL 
 
2.Acció Social i Dependència 
Número: 843/2021/eAJT 
 
APROVAR L’ENCÀRREC A L’ORGANISME AUTÒNOM ASISTÈNCIA INTEGRAL 
SOCIAL I SANITARIA (AISSA) COM A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT 
PERSONIFICAT, LA REALITZACIÓ DE PROJECTE D’INNOVACIÓ SOCIAL EN LES 
CURES, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE LA XARXA DE GOVERNS 
LOCALS DE L’ANY 2021 DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS 2021-2023 
3.Acció Social i Dependència. 
Número: 29/2021/eAJT. 
 
MODIFICAR L’ ENCÀRREC AL MITJÀ PROPI PERSONIFICAT ORGANISME 
AUTÒNOM ASSISTÈNCIA INTEGRAL SOCIAL I SANITÀRIA (AISSA), COM A 
ÒRGAN DE GESTIÓ DIRECTA I COM A ENS INSTRUMENTAL DEPENENT DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA  GELTRÚ 
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4. Acció Social 
Número: 78/2021/eAJT 
 
AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA DERIVADA D’UN ENCÀRREC DE GESTIÓ 
VIGENT FET A ASSISTÈNCIA INTEGRAL SOCIAL I SANITÀRIA (AISSA), PER AL 
PAGAMENT DELS SERVEIS D’ACCIÓ SOCIAL I DEPENDÈNCIA CORRESPONENTS 
ALS MESOS DE GENER A ABRIL DE 2021. 

 

 Institut Municipal d’educació i Treball (IMET) 

1. Treball IMET. 

Número: 000022/2020-EDT. 
 
ACCEPTAR EL RECURS ECONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A 
LA REALITZACIÓ DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ EN LA 
MODALITAT PLANS DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PFI-PTT) CORRESPONENT AL 
FINANÇAMENT DE CURSOS DE TRANSICIONS EDUCATIVES DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA PER AL CURS 2020-2021 I ENCARREGAR A MITJÀ PROPI A 
L’IMET PER A LA SEVA EXECUCIÓ. 
 

2.Treball IMET. 
Número: 000026/2020-EDT. 
 
ACCEPTAR EL RECURS ECONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A 
LA REALITZACIÓ DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ EN LA 
MODALITAT PLANS D’INICIACIÓ PROFESSIONAL (PFI-PIP) CORRESPONENT AL 
FINANÇAMENT DE CURSOS DE TRANSICIONS EDUCATIVES DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA PER AL CURS 2020- 2021 I ENCARREGAR A MITJÀ PROPI A 
L’IMET PER A LA SEVA EXECUCIÓ. 
3.Acció Social 
Número: 56/2021/eAJT 
 
APROVAR L’ENCÀRREC AL MITJÀ PROPI PERSONIFICAT INSTITUT MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) LA GESTIÓ DELS SERVEIS LABORALS PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT O TRASTORNS DE LA SALUT MENTAL 
INCLOSOS A L’ADDENDA PEL MANTENIMENT DE LA VIGÈNCIA PER AL 2021 DEL 
CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019 
 
4.Infància i Joventut. 
Número: 793/2020/eAJT. 
 
ENCARREGAR AL MITJÀ PROPI PERSONIFICAT INSTITUT MUNICIPAL 
D'EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) LA REALITZACIÓ DE LES ACCIONS FORMATIVES 
EN EL MARC DEL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ LÍNIA JOVES TUTELATS 
I EXTUTELATS CONVOCATÒRIA 2020 (TSF/156/2018 I TSF/1548/2020 
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5.Treball IMET. 
Número: 309/2021/eAJT. 
 
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ "INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL DER PERSONES AMB 
MALALTIES MENTALS" DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ENCÀRREC A MITJÀ 
PROPI A L'IMET 
 
6.Treball IMET. 
Número: 310/2021/eAJT. 
 
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ “ELS SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ QUE UTILITZEN 
LA PLATAFORMA TELEMÀTICA XALOC” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L'IMET 
 
7.Educació IMET. 
Número: 423/2021/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DE L’AJUT ECONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA CORRESPONENT AL PROGRAMA ESPECÍFIC DE SOSTENIMENT 
DEL SERVEI DE L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE LA DEMARCACIÓ DE 
BARCELONA PER AL CURS 2018-2019 (EXP. NÚMERO 2021/0006925), I 
ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L’IMET 
 
8.Treball IMET. 
Número: 484/2021/eAJT. 
 
ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L'IMET PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE 
PRESTACIÓ PER A L'ACTUACIÓ "TRÀNSIT" DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
9.Treball IMET. 
Número: 485/2021/eAJT. 
 
ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L'IMET PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE 
PRESTACIÓ PER A L'ACTUACIÓ "APROPEM-NOS" DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
 
10.Treball IMET. 
Número: 486/2021/eAJT. 
 
ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L'IMET PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE 
PRESTACIÓ PER A L'ACTUACIÓ "RECICLATGE PROFESSIONAL MITJANÇANT 
LES TIC" DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
11.Educació IMET. 
Número: 487/2021/eAJT. 
 
ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L'IMET PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE 
PRESTACIÓ PER A L'ACTUACIÓ "PLA DE PREVENCIÓ DE L'AEP" DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
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12.Educació IMET. 
Número: 488/2021/eAJT. 
 
ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L'IMET PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE 
PRESTACIÓ PER A L'ACTUACIÓ "ALUMNAT AMB NEE" DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
 
13.Educació IMET. 
Número: 489/2021/eAJT. 
 
ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L'IMET PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE 
PRESTACIÓ PER A L'ACTUACIÓ "PROJECTE FAR" DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
 
14.Educació IMET. 
Número: 556/2021/eAJT. 
 
ENCARREGAR A MITJÀ PROPI A L’IMET PER A LA GESTIÓ I EL FINANÇAMENT 
DEL PROJECTE ANEM AL TEATRE PER ALS CURSOS 2020-21, 2021-22, 2022-23 I 
2023-24 
 
15.Educació IMET. 
Número: 728/2021/eAJT. 
 
APROVACIÓ DE L'ENCÀRREC A MITJA PROPI A L'IMET PER A LA GESTIÓ DEL 
PROJECTE PATI OBERT 
 
16.Educació i Treball 
Número: 963/2021/eAJT 
 
ENCARREGAR A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A 
L’IMET, PER A LA GESTIÓ DE LS PLANS DE FORMACIÓ I INSERCIÓ EN LA 
MODALITAT DE PLANS DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PFI-PTT 2021-2022) 
 
17.Educació i Treball 
Número: 964/2021/eAJT 
 
ENCARREGAR A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A 
L’IMET, PER A LA GESTIÓ DE LS PLANS DE FORMACIÓ I INSERCIÓ EN LA 
MODALITAT DE PLANS D’INICIACIÓ PROFESSIONAL (PFI-PIP 2021-2022) 
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MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS QUE S’HAN TRAMITAT 

Des del Servei d’Assessorament als Ens Municipals s’han gestionat  8 Modificacions 
dels Estatuts, els quals s’enumeren a continuació, indicant l’estat de tramitació en el 
que es troben 

 
Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú : VNG Aparcaments 
Estatuts  
Aprov. Modificacions no tramitades Ajuntament  
aprov. Text refós Ple 07.06.2021 
Exp. 69/2020/eSEC 
 
Funerària Vilanova, sa 
Estatuts  
Aprov. Inicial Ple 7.06.2021 
Aprov. Def. Ple 04.10.2021 
Exp. 50/2021/eSEC 
FALTA INSCRIPCIÓ REG. MERCANTIL I PUBLICACIÓ TEXT REFÓS 
 
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM 
Estatuts 
Aprov. Inicial Ple 05.07.2021 
Aprov. Definitiva Ple 13.09.2021 
JUNTA GENERAL 04.10.2021 
Exp. 63/2021/eSEC 
FALTA INSCRIPCIÓ REG. MERCANTIL I PUBLICACIÓ TEXT REFÓS 
 
Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM (ICV SAM) 
Estatuts 
Aprovació inicial Ple 13.09.2021 
Aprov. Def. Ple 13.12.2021 
JUNTA GRAL. 14.02.2022 
Exp. 80/2021/eSEC 
FALTA INSCRIPCIÓ REG. MERCANTIL I PUBLICACIÓ TEXT REFÓS 
 
ADF GARRAF 
Estatuts 
Aprovació Ple 05.07.2021 
Exp. 67/2021/eAJT 
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ARC METROPOLITÀ 
Estatuts 
Aprov. Inicial Ple 05.07.2021 
Aprov. Definitiva Ple 04.10.2021  
Exp. 60/2021/eSEC 
 
CONGIAC    
Estatuts 
Aprov. ple 12.04.2021   (Exp. 1/2021/eCAA) 
Aprov. Ple (per haver caducat l’expedient): Ple 14.02.2022 (Exp. 3/2022/eCAA) 
 
LOCALRET 
Estatuts 
Aprovació inicial Ple 08.11.2021 
Aprovació definitiva Ple 14.02.2022 
 
 
ALTRES ACTUACIONS 
 
En quan a les tasques administratives de tramitació dels expedients dels diferents ens 
municipals, cal esmentar que s’està treballant de manera transversal amb el personal 
de tots els ens municipals amb l’objectiu d’unificació vers la redacció i la confecció dels 
models de les plantilles dels diferents tràmits administratius (Convocatòria, Proposta, 
Acta i Certificat) en un mateix llibre d’estil.  
 
Cal destacar que s’està treballant juntament amb Servei de Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació en la digitalització de les eines administratives incorporant 
paulatinament als diferents ens  en la tramitació d’expedients per mitjà de l’EPAC, 
actualment ja utilitzen aquesta plataforma els Organismes Autònoms  
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MEMORIA DEL SERVEI DE CONTRATACIÓ 
 
 
 
PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ 2021 
 
El 30 de març de 2021, la Junta de Govern Local aprovava el Pla Anual de 
Contractació per a l’any 2021. Elaborat en base a les comunicacions efectuades des 
dels diferents, va ser publicat al Perfil del Contractant i al Perfil Institucional del Servei, 
tot donant a conèixer la previsió de la contractació pública municipal per a l’any en 
curs. En ser l’eina principal del Servei correspon, doncs, començar per aquí la nostra 
memòria. L’evolució real, desglossada per Serveis, és la que segueix: 
 
Seguretat i 
Protecció 
Ciutadana 

Tres contractes planificats. Dos reconvertits a menors, un concretat 
en termini. 

Dos contractes basats en acords marc de l’ACM 
Quatre licitacions no programades; tres adjudicades, una en fase d’anunci. 
Serveis 
Generals 

Dinou contractes planificats. Dos reconvertits a contractes basats 
en acord marc de l’ACM; dos en fase d’anunci de licitació; un a un 
pas de l’adjudicació (fiscalització impossible a desembre de 2021).  
Cinc dels contractes planificats ja no s’incoaren. 

Quinze contractes basats en acords marc de l’ACM (equips impressió, 
assegurances ...) 
Cinc licitacions no planificades: dues adjudicades, una deserta, una REMC en fase 
de formalització i una en fase de proposta d’inici a òrgan.  
Una licitació procedent de la planificació de 2020. 
TIC Tres contractes planificats. Un REMC en fase de formalització i un 

concretat amb un trimestre de retard. El tercer, en fase de licitació. 
Un contracte basat en acord marc de l’ACM (desistit). 
Una licitada, adjudicada, no formalitzada. 
Secretaria 
General 

Quatre contractes planificats. Un reconvertit a menor; dels restant, 
tres concretats: un trimestre abans, els dos restants dos trimestres 
després. 

RHU Un contracte planificat; en fase d’anunci de licitació. 
Medi Ambient Tres contractes planificats: dos no passen d’incoació. El tercer, 

aturat per REMC en la fase d’anunci de licitació. 
Dos contractes basats en acord març de l’ACM (un d’ells, subministrament elèctric 
per REMC licitació) 
Coordinació i 
Seguiment 
Integral 

Dos contractes planificats, cap concretat 

Habitatge Quatre contractes planificats; un desistit, tres merament incoats. 
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Cap concretat. 
Dues adjudicacions procedents de la planificació de 2020. 
Espai Públic Tretze contractes planificats. Vuit concretats: quatre en termini, dos 

el trimestre anterior i dos amb un trimestre de retard. 
Sis contractes basats en acords marc de l’ACM (fonamentalment, subministrament 
de material elèctric o de mobiliari urbà) 
Sis contractes no planificats: un desistit, tres en tràmit, un incoat, un adjudicat  
Mobilitat Dos contractes planificats, cap concretat 
Un contracte basat en acord marc de l’ACM (estacions de càrrega) 
Una licitació no planificada 
Acció Social Cinc contractes planificats. Dos merament incoats, un convertit a 

menor i un desistit; el restant, concretat en termini.  
Dos contractes no planificats. El segon és fruit de la declaració com a desert del 
primer. 
Participació Un contracte planificat, concretat en termini. 
Promoció 
Econòmica 

Dos contractes planificats. En un es veuen obligats a desistir d’un 
per manca de partida pressupostària, mentre que l’altre es concreta 
amb un trimestre de retard. 

Dos contractes no planificats, un d’ells desert. 
Esports Quatre contractes, que per unificació esdevenen tres. Un merament 

incoat, l’unificat aturat a Intervenció. El “tercer”, incoat un trimestre 
abans i resolt un trimestre després, derivant en dues licitacions més 
per declaració de concurs desert. 

Tres contractes no planificats. Un en fase de presentació d’ofertes; els altres dos 
estan relacionats: licitació deserta-nova licitació.  
Joventut Un únic contracte planificat, Incoat i adjudicat amb un trimestre de 

retard. 
Un contracte basat en acord marc de l’ACM (subministrament DEA) 
Cultura 
Tres contractes no planificats, un d’ells procedent de 2020. Els altres dos, licitats i 
adjudicats. 
Escoles Municipals 
Un contracte no planificat: licitat, adjudicat i formalitzat 

 
 
Breus anotacions 
 
D’aquesta primera panoràmica, és evident que la quasi vintena de contractes 
planificats des de Serveis Generals genera certa descompensació en la visió general. 
El Servei en qüestió, infradotat de personal tenint en compte el que gestiona, va creure 
que si el contracte no estava planificat no es podria licitar; cosa que vol dir que ja 
partien d’un excés de planificació per evitar “mals menors”. De cara a la planificació de 
2022, ja han tingut en compte aquesta situació i compten, a més, amb el fet de tenir 
quasi adjudicats els “grans contractes” (neteja d’edificis, climatització, control de 
plagues) que els han llastat en el desenvolupament de la programació en aquest 
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darrer any. 
 
En la resta de casos, i prenent com a referència la concreció en formalitzacions de la 
planificació, és evident que hi ha Serveis que no han acomplert amb el mínim 
desitjable. Així mateix, d’altres han elevat constantment a la categoria d’urgent la 
tramitació dels seus expedient, tot prescindint del que la pròpia LCSP estableix en el 
seu article 119, i provocant disfuncions en la tasca del nostre Servei i retards en la 
tramitació d’altres expedients. 
 
  
LA CONCRECIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ 2021 
 
En el quadre infra, es presenta la informació agrupada en números absoluts i 
percentatges el desenvolupament del PAC: des dels contractes que s’han “concretat” 
fins als que estan en tràmit. Anotar merament que la casella més “enfosquida” marca el 
percentatge sobre el total de planificats, mentre que les caselles per Servei indiquen el 
percentatge dins del grup: 
 
Servei Planificats Concretats Tramitant-se Decaiguts 
 Abs % Abs % Abs % Abs % 
Seguretat i 
Protecció 
Ciutadana 

3 

4,48% 
1 1,49% 0 0,00% 2 2,99% 

Serveis 
Generals 

19 
28,36% 

0 0,00% 13 19,40% 6 8,96% 

TIC 3 4,48% 1 1,49% 2 2,99% 0 0,00% 
Secretaria 
General 

4 
5,97% 

3 4,48% 0 0,00% 1 1,49% 

RHU 1 1,49% 0 0,00% 1 1,49% 0 0,00% 
Medi 
Ambient 

3 
4,48% 

0 0,00% 3 4,48% 0 0,00% 

Coordinació i 
Seguiment 
Integral 

2 

2,99% 
0 0,00% 0 0,00% 2 2,99% 

Habitatge 4 5,97% 0 0,00% 3 4,48% 1 1,49% 
Espai Públic 13 19,40% 8 11,94% 4 5,97% 1 1,49% 
Mobilitat 2 2,99% 0 0,00% 2 2,99% 0 0,00% 
Acció Social 5 7,46% 1 1,49% 2 2,99% 2 2,99% 
Participació 1 1,49% 1 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 
Promoció 
Econòmica 

2 
2,99% 

1 1,49% 0 0,00% 1 1,49% 

Esports 4 5,97% 1 1,49% 3 4,48% 0 0,00% 
Joventut 1 1,49% 1 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 
TOTAL 67 100,00% 18 26,87% 33 49,25% 16 23,88% 
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RESUM 

 
Planificats Concretats Tramitant-se Decaiguts 

Abs % Abs % Abs % Abs % 
67 100% 18 26,87% 33 49,25% 16 23,88% 

 
 
Tot i que les xifres continuen estant lluny del que seria desitjable en una planificació, 
cal tenir en compte que es manté lleugerament a l’alça el percentatge dels contractes 
planificats concretats respecte el 2020 (25%) i existeix una més que notable disminució 
dels decaiguts (41%). És a dir, l’instrument el tenim i anem quadrant el tempo. 
 
En el cas del contractes “concretats”, indiquem en la taula que segueix la seva 
distribució per servei, en números absoluts i percentatges: 
 

Servei Concretats En termini Amb retard 
 Abs % Abs % Abs % 
Seguretat i 
Protecció 
Ciutadana 

1 

5,56% 

1 

10,00% 

0 

0,00% 
Serveis 
Generals 

0 
0,00% 

0 
0,00% 

0 
0,00% 

TIC 1 5,56% 0 0,00% 1 12,50% 
Secretaria 
General 

3 
16,67% 

1 
10,00% 

2 
25,00% 

RHU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Medi Ambient 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Coordinació i 
Seguiment 
Integral 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 
Habitatge 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Espai Públic 8 44,44% 6 60,00% 2 25,00% 
Mobilitat 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Acció Social 1 5,56% 1 10,00%  0,00% 
Participació 1 5,56% 1 10,00%  0,00% 
Promoció 
Econòmica 

1 
5,56% 

0 
0,00% 

1 
12,50% 

Esports 1 5,56% 0 0,00% 1 12,50% 
Joventut 1 5,56% 0 0,00% 1 12,50% 
TOTAL 18 100,00% 10 55,56% 8 44,44% 

 
 
 
LA CONTRACTACIÓ EFECTIVA 
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Si a la contractació planificada incloem els expedients no previstos a l’hora d’aprovar la 
planificació de 2021, bé siguin per licitació i procediment propi, bé per contracte basat 
en acords marc externs1, ens trobem amb un total de 124 expedients, repartits tal com 
segueix: 
 

Planificats No Planificats Acord Marc 
Abs % Abs % Abs % 
67 54,03% 31 25,00% 26 20,97% 

 
Ara bé, si del grup de “planificats” eliminem primer els decaiguts, i després els que 
estan “en tràmit”, el resultat és com segueix: 
 

Planificats 
concretats –  

en tràmit 

No Planificats Acord Marc 

Abs % Abs % Abs % 
51 47,22% 31 28,70% 26 24,07% 

TOTAL: 108 
 
 

Planificats 
concretats 

 

No Planificats Acord Marc 

Abs % Abs % Abs % 
18 24,00% 31 41,33% 26 34,67% 

TOTAL: 75 
 
Tal com hem indicat en el paràgraf final de l’anterior apartat, en el primer dels dos 
quadres precedents es pot veure l’augment del percentatge dels contractes planificats 
formalitzats, i en vies d’adjudicació, respecte al 2020 (en aquell moment, el % era del 
X); ara bé, si ens atenem merament als formalitzats, el pes de la contractació no 
planificada és d’una proporció 1 a 4 aproximadament, si bé en el segon grup els 
contractes basats en acord marc i els no planificats han invertit la seva posició (l’any 
passat foren més nombrosos els acords marc). 
 
Si apliquem a la “contractació major” la lògica, també, del volum econòmic, atenent al 
valor estimat dels contractes2 en el cas dels expedients encara  en tràmit i els 

                                                      
1 En aquest grup hem inclòs quatre contractes adjudicats a 2021, heretats de la planificació de 
2020. 
2 En el cas dels contractes formalitzats, s’ha calculat el VEC en funció del preu d’adjudicació; 
en el cas dels que s’estan tramitant i dels decaiguts, s’ha optat per atenir-se a l’oferta més 
baixa presentada si ja s’han obert, o bé la quantitat indicada als Plecs en cas contrari. 
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merament incoats3, són els següents: 
 

Concretats Tramitant-se Decaiguts 
Abs % Abs % Abs % 
18 26,87% 33 49,25% 16 23,88% 
€ % € % € % 

2.151.288,08€ 3,06% 67.189.585,59€  95,72% 854.385,00€ 1,22% 
 
Com podem veure, doncs, la relació pel que fa al valor estimant dels contractes entre 
els decaiguts i els concretats, augmenta sensiblement en favor dels segons (que 
gairebé tripliquen el valor dels primers). Ara bé, el valor estimat dels contractes en 
procés d’adjudicació, en la fase que sigui, supera el 95% del total. Ho explica que els 
“grans contractes” de l’administració local (recollida de residus, subministrament 
elèctric, neteja d’edificis) són dins d’aquest grup; dos d’ells per haver-se presentat al 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic recursos contra l’anunci de licitació. Si 
els eliminem de l’equació, el resultat seria més ponderat respecte al número de 
contractes:  
 

Concretats Tramitant-se Decaiguts 
Abs % Abs % Abs % 
18 28,13% 30 46,88% 16 25,00% 
€ % € % € % 

2.151.288,08€ 30,15% 4.130.251,93€ 57,88% 854.385,00€ 11,97% 
 
En la distribució respecte el total de contractes desenvolupats (incloent no planificats i 
basats en acords marc), seguirem la lògica d’aquest darrer quadre tot eliminant els 
“tres grans contractes” que entelarien la visió general. Així, la relació és com segueix: 
 

Planificats 
concretats –  

en tràmit 

No Planificats Acord Marc 

Abs % Abs % Abs % 
48 45,71% 31 29,52% 26 24,76% 
€ % € % € % 

6.231.540,01 63,93% 1.750.313,77 17,96% 1.765.863,22 18,12% 
 
Com es pot comprovar, la traducció dels “expedients” en “valor estimat”, és a dir, la 
concreció de l’execució, ens ofereix un major equilibri favorable als contractes 
planificats, que gràcies a la introducció d’aquest variant augmenten el seu percentatge 
sobre el total en un 18%, a càrrec sobretot dels no planificats. 
 
 
 
                                                      
3 En el cas dels merament incoats, o que no disposen de memòria que detalli PBL o VEC, s’ha 
optat per la quantitat indicada en el seu moment a la Planificació. 
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Pel que fa al tipus de procediment, l’estructura és la que s’ofereix en el quadre infra. 
Com en el cas anterior, la casella més “enfosquida” marca el percentatge sobre el total 
de planificats, mentre que les caselles per Servei indiquen el percentatge dins del 
grup. 
 

 Planificats Concretats Tramitant-se Decaiguts 
 Abs % Abs % Abs % Abs % 

Obres 1 28,36% 0 0,00% 1 3,03% 0 0,00% 
Subministraments 19 58,21% 4 22,22% 11 33,33% 4 25,00% 

Serveis 39 5,97% 10 55,56% 17 51,52% 12 75,00% 
Mixt 4 5,97% 2 11,11% 2 6,06% 0 0,00% 

Domini públic 4 28,36% 2 11,11% 2 6,06% 0 0,00% 
TOTAL 67 100% 18 28,86% 33 49,25% 16 23,88% 

 
 

 Planificats 
concretats –  

en tràmit 

No planificats Acord Marc 

 Abs % Abs % Abs % 
Obres 1 1,96% 1 3,23% 0 0,00% 

Subministraments 15 29,41% 11 35,48% 6 23,08% 
Serveis 27 52,94% 16 51,61% 20 76,92% 

Mixt 4 7,84% 1 4 3,23% 0 0,00% 
Domini públic 4 7,84% 2 6,45% 0 0,00% 

TOTAL 51 47,22% 31 28,70% 26 24,07% 
 
De la ponderació respecte al valor econòmic ens resulten els següent quadres, 
eliminant el grup de “domini públic” en la mesura que suposa un ingrés i no pas una 
despesa per a l’administració: 
 

 Concretats Tramitant-se Decaiguts 
 € % € % € % 

Obres 0,00 0,00 1.000.000,00 1,49 0,00 0,00 
Subministrament

s 
1.198.315,6

0 
57,0

3 
6.799.072,29 10,1

2 
239.465,0

0 
28,0
3 

Serveis 510.026,56  24,2
7 

59.067.473,3
0 

87,9
1 

614.920,0
0 

71,9
7 

Mixt 392.945,92  18,7
0 

323.040,00 
0,48 

0,00 
0,00 

TOTAL 2.101.288,0
8  

3,00 
67.189.585,5

9  
95,7

9 
854.385,0

0  
1,22 

                                                      
4 S’inclou aquí un contracte privat. 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157511543331164470 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

115 
 

 
Com en el cas anterior, la presència dels “tres grans contractes” entela la visió general 
i, en conseqüència, els “retirem” del quadre per tenir una visió més aproximada de la 
distribució per procediments i valor: 
 

 Concretats Tramitant-se Decaiguts 
 € % € % € % 

Obres 0,00€ 
0,00 

1.000.000,0
0 

24,2
1 

0,00 
0,00 

Subministrament
s 

1.198.315,60
€ 

57,0
3 

1.039.196,4
0 

25,1
6 

239.465,0
0 

28,0
3 

Serveis 510.026,56 € 24,2
7 

1.768.015,5
3 

42,8
1 

614.920,0
0 

71,9
7 

Mixt 392.945,92 € 18,7
0 

323.040,00 
7,82 

0,00 
0,00 

TOTAL 2.101.288,08 29,6
5 

4.130.251,9
3 

58,2
9 

854.385,0
0 

12,0
6 

 
Evidentment els contractes responen a una necessitat de l’administració pública, i per 
tant la concreció de la necessitat d’un servei o d’un subministrament no és una fórmula 
matemàtica, però la taula anterior sembla indicar que la tramitació en el cas dels 
subministraments acaba culminant més ràpid en el temps per no tenir criteris 
subjectius i, per tant, “doble sobre” i possibles interpretacions i recursos derivats. 
 
Si, com hem fet abans numèricament, afegim al bloc “formalitzats-en tràmit” els no 
planificats i els contractes basats en acord marc, disposarem de la següent fotografia: 
 

 Planificats 
concretats –  

en tràmit 

No planificats Acord Marc 

 € % € % € % 
Obres 1.000.000,0

0  
16,0

5 
250.000,00 14,2

8 
0 

0,00 
Subministrament

s 
2.237.512,0

0  
35,9

1 
344.259,38   19,6

7 
1.652.895,2

0   
93,6

0 
Serveis 2.278.042,0

9  
36,5

6 
1.116.054,3

9   
63,7

6 
112.968,02 

6,40 
Mixt  

715.985,92  
11,4

9 
40.000,00 

2,29 
0 

0,00 
TOTAL 6.231.540,0

1 
63,9

3 
1.750.313,7

7 
17,9

6 
1.765.863,2

2 
18,1

2 
 
D’aquest quadre cal tenir en compte diversos factors. El primer, és que un dels 
contractes basats en acords marc correspon al subministrament elèctric, fruit del 
recurs plantejat a l’anunci de licitació efectuat per l’Ajuntament. Sense aquest 
contracte en concret, el valor estimat corresponents al total dels acords marc es 
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redueix a la quantitat de 706.962,88, i el seu percentatge sobre el global de la 
contractació municipal en menys d’un 10% del total i quedant la relació entre els tres 
blocs, aproximadament, en un 70% (planificats), 20% (no planificats) i 10% (basats en 
acord marc). 
 
Un cas similar succeeix en el cas dels contractes no planificats, on per declaració 
deserta prèvia s’han inclòs els dos expedients corresponents a les consergeries 
esportives i a la regidoria d’Acció Social i Dependència. Quatre dels contractes 
“s’hereten” de la planificació de 2020 mentre que un cinquè està pendent de la 
resolució de recurs al TCCSP; un correspon a un contracte privat i un darrer a una 
concessió demanial. En aquest sentit, a més, en aquest apartat hem inclòs tots els 
contractes no planificats, estiguessin en la fase de tramitació que estiguessin5, i per 
dos motius. El primer, perquè els set no adjudicats estan a una passa de la proposta a 
l’òrgan de contractació; el segon, si el que es vol és primar la previsió per part dels 
Serveis, els contractes no planificats cal tenir-los en compte en tota la seva globalitat 
per tenir conèixer la seva magnitud en concret i allò que suposen, és a dir, el resultat 
de la manca de previsió o d’incidències en l’àmbit de les licitacions.  
 
Més enllà d’això, la tònica general que ens transmet al quadre és que si bé la 
contractació planificada està ponderada en allò que fa a la distribució entre tipus de 
contractes pel que fa al seu valor estimat, i els contractes basats en acord marc es 
continuen emprant fonamentalment per satisfer subministraments (més del 9’% del 
valor estimat d’aquest grup), en el cas de la contractació no planificada el grup 
fonamental és el dels serveis, que té gairebé el mateix percentatge dins del seu propi 
grup que serveis i subministraments, sumats, en el planificat.  
 
La darrera imatge, o quadre, que presentem, és l’agrupació completa dels tipus de 
contracte, sense distinció de grups: 
 

  € % 
Obres 1.250.000,00 12,82% 
Subministraments 4.234.666,58 43,45% 
Serveis 3.507.064,50 35,98% 
Mixt  755.985,92 7,75% 
TOTAL 9.747.717,00 100% 

 
Val la pena acabar assenyalant que, respecte a l’any 2020, el valor estimat dels 
contractes formalitzats quasi es duplica, mentre que els decaiguts es redueixen 
gairebé a una quarta part. És a dir, també en relació al valor estimat podem apreciar la 
progressiva millora de l’execució de la planificació. Els no planificats, per la seva 
banda, si bé augmenten en el número absolut d’expedients (de 23 a 31), redueixen el 
seu pes en valor estimat en prop d’un 30%. Finalment, els contractes basats en acords 
marc, per la seva especificitat i per ser una mena d’exèrcit de reserva de la 

                                                      
5 En el primer requadre de la Memòria consta el detall per servei, a més. 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157511543331164470 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

117 
 

contractació, en la mesura que és una figura dúctil i que pot arribar a substituir des de 
la pròpia licitació a contractació menor, manté una estabilitat pel que fa al número 
d’expedients (27 el 2020, 26 el 2021) tot augmentant un 20% el valor estimat. 
 
BAIXANT ALS DETALLS 
Els contractes formalitzats 
 
És evident que l’any 2020, la desviació de la planificació va tenir en la pandèmia la 
causa primera i més visible; però atenent a l’experiència de 2021, ens hem preguntat 
si es podia detectar algun altre factor que expliqués la persistència de la mateixa. Així 
doncs, cal començar pel darrer grup: els contractes decaiguts. Sumen prop d’un 
quaranta per cent d’allò planificat, i els podem subdividir en: 
 

1. Conversions a contractes menors: 4 
2. Meres incoacions: 17 
3. Incorporació en un altre contracte planificat: 1 
4. Decaiguts per manca de pressupost: 1 
5. Desistiment pel part del Servei impulsor:2 

 
Tenint en compte que prop del seixanta per cent dels expedients incoats corresponent 
a Serveis Generals, servei del qual hem tractat prèviament, en aquesta categoria 
caldria tenir present els restants grups per allò que suposen de manca de previsió (3 i 
4) o desconeixement de les diferències i possibilitats de la contractació major i menor 
(1). Les incoacions, especialment en Serveis Generals, corresponen a l’elaboració 
d’una llista de màxims de difícil assumpció, que des del propi Servei de Contractació 
podem considerar excessiva però sobre la qual sabem que treballen; en el cas de la 
resta de serveis haurem de baixar al detall, expedient per expedient, per veure on hi 
ha els engranatges que grinyolen. 
 
Comencem amb un esquema senzill dels planificats concretats: 
 

  Incoació PPTP Proposta OC 
Acord inici  

OC 
Proposta 

Adjudicació  
Adjudicació 

OC 
Formalització

1 25/2/2021 1/3/2021 15/3/2021 24/3/2021 27/4/2021 11/5/2021 17/5/2021
2 23/11/2020 24/11/2020 22/12/2020 26/1/2021 15/4/2021 27/4/2021 11/6/2021

3 9/12/2020 22/12/2020 30/12/2020 26/1/2021 17/2/2021 2/3/2021 3/3/2021

4 21/7/2020 18/12/2020 5/1/2021 2/2/2021 8/4/2021 20/4/2021 13/5/2021

5 9/2/2021 10/2/2021 2/3/2021 20/4/2021 26/5/2021 22/6/2021 29/6/2021

6 28/4/2021 29/4/2021 11/5/2021 25/5/2021 14/7/2021 27/7/2021 23/8/2021

7 5/3/2021 9/3/2021 25/3/2021 20/4/2021 19/5/2021 1/6/2021 4/6/2021
8 9/6/2021 11/6/2021 1/7/2021 13/7/2021 16/12/2021 21/12/2021 22/12/

9 26/4/2021 25/5/2021 31/5/2021 22/6/2021 13/8/2021 24/8/2021 2/9/2021

10 28/4/2021 17/5/2021 20/5/2021 1/6/2021 23/11/2021 30/11/2021 3/12/2021

11 29/6/2021 7/7/2021 19/7/2021 27/7/2021 23/8/2021 1/9/2021 3/9/2021

12 24/3/2021 9/4/2021 30/4/2021 11/5/2021 16/6/2021 23/6/2021 26/7/2021
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13 4/5/2021 31/5/2021 1/6/2021 8/6/2021 22/7/2021 27/7/2021 4/8/2021 

14 9/3/2021 13/4/2021 15/4/2021 27/4/2021 27/5/2021 8/6/2021 15/6/2021 

15 27/5/2021 22/7/2021 13/8/2021 26/8/2021 4/11/2021 23/11/2021 26/11/2021 

16 1/6/2021 7/7/2021 13/8/2021 26/8/2021 23/9/2021 13/10/2021 DESERTA 

17 25/5/2021 6/7/2021 30/7/2021 12/8/2021 6/10/2021 13/10/2021 15/11/2021 

18 18/3/2021 19/4/2021 22/4/2021 4/5/2021 9/8/2021 12/8/2021 DESERTA 

 
En els expedients numerats de l’1 al 8, la incoació es produïa quan els plecs tècnics i 
la memòria justificativa estaven “tancats” entre el servei impulsor i el jurista de 
contractació assessor; això explica el mínim temps transcorregut entre la signatura del 
plec tècnic i la signatura de la proposta d’aprovació a l’òrgan de contractació. Si bé els 
passos corresponents a l’anunci, l’adjudicació i la formalització venen condicionats o 
bé per la lògica de les convocatòries dels òrgans de contractació, o bé per l’article 
153.3 LCSP en el cas de la formalització, val la pena assenyalar que en quatre dels sis 
casos les “operacions” posteriors a l’obertura de sobre superen el període de l’anunci 
de licitació. Fins i tot, en la darrera signatura del circuit de les propostes de dos 
d’aquests expedients, aquesta arriba a retardar-se més de cinc dies. 
 
En el cas dels expedients 9 a 18, en els quals la incoació es produí d’acord amb la 
planificació efectuada pel mateix Servei, apreciem com el decalatge entre aquesta i el 
duet memòria-plec signats augmenta i s’allarga des de vint dies, el que menys, a més 
de quatre mesos el que més. Pel que fa al moment posterior a l’obertura dels sobres, 
el període comprés entre l’endemà del tancament de termini de presentació d’ofertes i 
l’emissió de la proposta d’adjudicació, com a mínim iguala el termini de presentació, si 
bé en alguns casos és superat (en dos d’ells, justificadament per la presència d’ofertes 
anormalment baixes).  
 
De tot això en podem deduir tres evidències. La primera, que amb l’actual estructura 
de delegacions de competències entre òrgans, així com de les seves convocatòries, és 
impossible retallar terminis en allò que fa referència als temps que passa entre la 
proposta d’inici, o adjudicació, i el pertinent acord d’òrgan. La segona, i prenent com a 
referència els expedients on la incoació no és “consensuada” sinó programada, 
sembla evident que el decalatge amb la documentació a emetre per part del Servei 
impulsor i programador del contracte pot donar a entendre en determinats casos una 
planificació nominal però no formal o de fons. La tercera i darrera, que no s’ha 
adjudicat ni formalitzat cap contracte planificat en el tercer i quart trimestre. El motiu? 
Majoritàriament estan “en tràmit”. 
 
Com a resum, després de tres anys de treballar de la mà dels Serveis municipals la 
planificació de la contractació municipal, podríem dir que és una eina cada cop més 
coneguda, però subjecte als condicionaments de la legislació de la contractació 
(terminis, meses de contractació ...) i la pròpia organització (règim de sessions dels 
òrgans de contractació), en molts casos insalvable. Ara bé, cal no perdre de vista els 
efectes sobre el conjunt d’una planificació excessivament optimista (contractes que 
“desapareixen” o, simplement –i això és greu- que després d’haver-se fet el treball 
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tècnic, jurídic i administratiu, no tenen “partida”). Tot i que som coneixedors de la 
complexa realitat que gestionen els serveis, sempre és bo recordar allò de menjar poc 
i pair bé. 
 
En el mateix sentit, la planificació no es produeix sobre el no-res: de la mateixa 
manera que hi ha una necessitat de l’administració, hi ha un món empresarial i social 
que condiciona la resposta a la petició. Així, aquest 2021 hem vist com augmenta la 
litigiositat6 (fins a quatre contractes en tràmit en mans del Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic per recurs interposat per empreses licitadores), algunes 
manques d’adequació del pressupost base de la licitació a la realitat del mercat 
(contractes amb ofertes anormalment baixes) o dels mateixos plecs tècnics (les 
esmenes de plecs han sovintejat, i en algun contracte s’han produït fins a dues 
vegades amb els problemes de termini derivats) i un 11% de licitacions desertes en el 
cas de les “concretades”. Si bé en els primer grup dels quatre assenyalats, com a 
administració no hi podem fer res en la mesura que és una potestat de les empreses 
licitadores recórrer, o no, l’adjudicació, en els altres tres sí que caldria filar més prim en 
el sentit que, si bé per si soles no denoten gaire res, juntes mostren una necessitat de 
treballar més adientment la documentació tècnica dels contractes.  
 
 
PRÒRROGUES, MODIFICACIONS, PENALITATS 
 
A banda de les incoacions i licitacions, gran part de la tasca desenvolupada pel servei 
es fonamenta en el seguiment dels contracte en vigor; és a dir, allò que fa referència a 
les pròrrogues, modificacions, penalitats, resolucions, requeriments contractuals i 
d’altres especialitats recollides a l’articulat de LCSP. 
 
En aquest sentit, el Servei de Contractació ha tractat durant l’any 2021 vuitanta-nou 
expedients. Les actuacions han estat, quantitativament i percentualment, les indicades 
en el quadre següent: 
 

 
ACTUACIÓ   
Pròrrogues 55 57,89% 

Devolució de garantia definitiva 11 11,58% 
Penalitats 8 8,42% 

Requeriments contractuals 2 2,11% 
Modificacions 3 3,16% 

                                                      
6 Aquí també s’hi podrien encabir els expedients de penalitat incoats durant el 2021, i que 
tractarem en l’apartat següent. 
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Com veiem, és la pròrroga l’actuació amb un percentatge més elevat respecte del total.  
Si prenem les dades de 2020, veiem com aquest lideratge fins i tot augmenta 
percentualment (2020, 53%). Seguint amb la comparació, les devolucions de garantia 
es redueixen a la meitat (2020, 26%), fets que ens assenyala la menor quantitat de 
contractes finalitzats aquests 2021; les modificacions, per la seva banda, disminueixen 
lleugerament percentatge tot i augmentar en números absoluts. És en la resta 
d’actuacions on hi ha el diferencial: i és que passem d’un 17% a un 23,16%. A priori, la 
desaparició dels  expedients derivats de les suspensions contractuals per l’afectació 
del Covid feien pensar en una disminució d’aquest grup heterogeni, però ha sigut 
compensada per l’entrada en joc dels requeriments contractuals i les penalitats. De la 
mateixa manera que en l’apartat anterior hem indicat que s’ha apreciat un augmentat 
de la litigiositat (la presentació de recursos especials en matèria de contractació per 
part de les empreses en exercici dels drets que els confereix la LCSP), aquest 10,53% 
de penalitats i requeriments contractuals impulsats pels serveis ens mostren una major 
complexitat en la fase d’execució del contracte. En el fons, no deixen de ser dues 
cares de la mateixa moneda: les empreses no adjudicatàries defensant els seus 
interessos sinó resulten adjudicatàries, l’administració defensant el contracte davant de 
l’empresa adjudicatària. Situació que si bé el 2019 eren poc usuals, en la situació 
social i econòmica actuals augmentaran la seva incidència en el total de la 
contractació. 
 
 
ENCÀRRECS A MITJÀ PROPI I CONTRACTACIÓ MENOR 
 
Pel que fa als encàrrecs a mitjà propi i a la contractació menor, s’ha publicat al perfil 
del Contractant i al Perfil institucional la informació relativa a: 
 
Encàrrecs 
Obres 2 129.172,00€ 
Serveis 24 4.876.703,19€ 

TOTAL 26 5.005.875,19 € 
Contractació menor 

Minorament del cànon domini públic  3 3,16% 
Revisions de preu 2 2,11% 

Resolucions 2 2,11% 
Canvis de poder adjudicador 2 2,11% 
Tramitacions administratives 77 7,37% 

TOTAL 958 100,00% 

                                                      
7 En aquest grup s’hi inclouen: dos requeriments a ens superiors (ATC, OAC); dos drets 
d’accés a informació pública; l’aprovació del Pla Anual de Contractació i les instruccions 
relatives a la contractació menor; l’elevació d’una consulta a la Junta Consultiva de 
Contractació. 
8 El número resultant és superior al d’expedients en la mesura que, sobre un mateix expedient, 
pot recaure més d’una actuació 
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Obres 78 4,86% 704.011,95€ 19,95% 
Serveis 939 58,50% 1.943.050,22€ 55,07% 
Subministraments 588 36,64% 881.493,00€ 24,98% 

TOTAL 1605 100% 3.528.555,17€ 100% 
 
A destacar que, de cara a aquest 2022, els encàrrecs a mitjà propi disposaran d’un 
procediment propi que permetrà la seva correcta comunicació al Servei de 
Contractació per a la seva publicació, d’acord amb l’article 63 LCSP. Com veiem, a 
més, el total d’aquest apartat suposa un 40% més de despesa pressupostària que no 
pas la contractació menor 
 
Pel que fa a la contractació menor, i en relació a l’any 2020, veiem com es manté la 
descompensació entre el percentatge d’expedients i el seu valor econòmic concret 
(obres, per exemple, no arriba al 5% dels expedients mentre que ratlla el 20% dels 
esforços pressupostaris; aquest augment va a compte dels subministraments, que són 
un de cada tres contractes menors però només un de cada quatre euros invertits). En 
línies generals, els contractes menors han baixat un 16% (312 expedients en números 
absoluts), i ha augmentat el % dels d’obres (2020, 3,27%) i dels serveis (41,38%). Ara 
bé, si atenem al valor estimat dels tres rams, si l’any 2020 estava distribuït gairebé en 
terços (30,28%, 32,84% i 36,88%), aquest 2021 la despesa fonamental (més del 
cinquanta per cent) s’ha destinat als serveis. 
 
COMPARATIVA 2020-2021 
 
A l’hora de realitzar una comparació entre els resultats transcrits a la memòria de 2020, 
i els corresponents a 2021, cal no perdre de vista que, si bé ambdós són resultats d’un 
període extraordinari a nivell econòmic i social pels efectes de la pandèmia, ho són 
evidenment més en l’any 2020 pels efectes directíssims sobre la contractació en 
general, com demostra la creació de la figura de . Cal tenir en compte que, 
l’experiència dels dos anys anteriors (2019-2020) també ajuden a l’explicació d’uns 
resultats que entenem positius en línies generals, si bé atenent a la previsió no ens 
poden satisfer completament. 
 

Planificats 
concretats –  

en tràmit 

No Planificats Acord Marc 

2020 2020 2020 
Abs % Abs % Abs % 
22 30,56% 23 31,94% 27 37,50% 
€ % € % € % 

3.509.262,00€ 49,20% 2.232.332,45€ 31,30% 1.390.422,24€ 19,50% 
2021 2021 2021 

Abs % Abs % Abs % 
48 45,71% 31 29,52% 26 24,76% 
€ % € % € % 

6.231.540,01 63,93% 1.750.313,77 17,96% 1.765.863,22 18,12% 
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El 2020, el total de contractes fou en números absoluts de 72; el 2021, de 105. És a 
dir, hi ha un augment de més del 30% d’expedients per a noves contractacions, en 
qualsevol de les seves categories. Aquest augment general és especialment evident 
en el cas dels contractes planificats, que passen de 22 a 48, i del 30% sobre el global 
a un 45%. Prenent com a referència el correctiu, per dir-ho així, del valor estimat, 
aquesta progressió encara és més evident: del 49% escàs al prop de 64%. És a dir, la 
planificació avança respecte el 2020 de manera evident, i l’única lectura possible és 
que com a eina cada cop és més coneguda i ben usada per les persones usuàries. 
 
Tant els contractes planificats com els basats en acords marc, per la seva banda,  
mantenen uns números absoluts similars respecte el 2020, però per l’augment dels 
planificats baixen percentualment i, a més, redistribueixen internament el seu valor 
estimats: si bé el 2020 “lideraven” els no planificats, el 2021 “lideren” els basats en 
acords marc, amb un percentatge sobre el total contractual menor i una despesa 
similar en les dues categories els dos anys, però amb tendència amb valor estimat a la 
baixa en números absoluts i percentuals (del 68% de contractes i el 50% de valor 
estimat el 2020, al 54% de contractes i el 36% del valor). És evident que la pèrdua de 
pes dels contractes no planificats és, des del punt de vista de la feina de planificació, 
una dada molt positiva; el manteniment dels contractes basats en acord marc, per la 
seva banda, és una realitat a tenir en compte en la mesura que és un instrument 
emprat pels serveis municipals per tal de donar sortida, de vegades a necessitats 
immediates, d’altres a necessitats previsibles. En aquest sentit, valorem molt 
positivament que alguns serveis ja hagin previst per al 2022 contractacions a través de 
basats, igualment planificables; però s’ha de reconèixer que la seva facilitat i rapidesa 
en la tramitació, com a eina sempre serà present i aprofitada.  
 
La comparativa final, tot i el difícil context d’aquests dos anys, ens permet concloure 
que la planificació de la contractació pública va acostant-se de manera eficient al seu 
objectiu, que és poder preveure, establir prioritats i concretar-les; si bé les dues 
primeres tasques corresponen als serveis impulsors i responsables dels contractes, la 
tercera ens correspon a nosaltres com a Servei. I en aquest punt no podem sinó 
recordar, com hem dit anteriorment en aquesta memòria, que l’execució de la 
planificació es veu tenallada, sovint, pels mateixos condicionants legislatius i 
d’organització de la pròpia administració; l’excessiu optimisme a l’hora de planificar per 
part d’alguns serveis; o els mateixos condicionants del Servei, que ha afrontat amb la 
mateixa estructura de personal prop d’un 60% més d’expedients respecte l’any 
anterior. 
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MEMÒRIA DEL SERVEI DE PATRIMONI 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Es presenta la memòria corresponent a l’any 2021, del servei de Patrimoni de la 
Corporació inclòs dintre del departament de Secretaria, en la qual es detalla a grans 
trets l’activitat desenvolupada per aquest servei. 
 
 
1. TASQUES ENCOMANADES AL SERVEI DE PATRIMONI 
 
Les tasques principals d’aquesta unitat administrativa són: 
 
 Control de l’ inventari general consolidat. 

 Actualització continuada de l’ inventari general, sense perjudici de la seva 
rectificació i comprovació anual i sempre que es produeix un canvi de la 
Corporació. 

 Anotació a l’ inventari de tot acte administratiu que generi adquisició, 
alienació, gravamen o qualsevol altre tipus d’alteració de bens o del 
planejament urbanístic que pugui repercutir  en béns de la corporació. 

 Aprovació anual de l’ inventari general i separats que pertanyen a les entitats 
amb personalitat pròpia i dependents de la corporació. 

 Inscripció en els corresponents registres dels bens i drets del patrimoni 
municipal. 

 Control i custodia de l’arxiu patrimonial de la corporació. 

 Impulsar, tramitació i gestió administrativa d’expedients patrimonials per 
aprovar en Junta de Govern o Ple. 

 Elaboració informes jurídics. 

 Emetre certificacions de titularitat dels béns de la Corporació.. 

 Investigar la situació dels béns i drets que pertanyen al patrimoni de la 
Corporació i procedir al seu registre al Registre de la Propietat. 

 Actuacions de consulta i assessorament amb el Registre de la Propietat. 

 Altres tasques de coordinació i col·laboració transversal amb les diferents 
unitats i serveis de la corporació. 
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2. TRAMITACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA D’EXPEDIENTS  
 
Durant l’any 2021, hi ha hagut 196 procediments administratius, dels quals 192 han 
estat gestionats i tramitats des del Servei de Patrimoni i que són els següents 
distribuïts en concepte del seu procediment: 
 
 

Procediment  
Transmissió drets funeraris mortis causa 109 
Transmissió drets funeraris inter-vius 4 

 
Emissió de duplicats de drets funeraris 26 
Drets funeraris per concessió , 
columbaris 

2 

Drets funeraris per concessió, lloguer de 
2 anys 

17 

Drets funeraris per concessió de 50 anys  8 
Certificats de titularitat de béns 5 
Alienació béns i drets patrimonials 3 
Demanial i Patrimonial 10 
Domini públic/Demanial 7 
Inscripció Registral 1 
Patrimonial 1 
Total 192 

 
 
Dels expedients anteriors s’ha de destacar, donada la seva complexitat, entre d’altres, 
els expedients següents: 
 
 6/2021/epat: alienació directa del d’un solar del patrimoni municipal de sòl i 

habitatge de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, parcel·la: Rambla Pep Ventura/ 
Plaça bordegassos/Carrer del Bages.  Pla parcial Llimonet, polígon II. 

 14/2021/epat: INSCRIPCIÓ REGISTRAL de la Plaça Eduard Maristany com a bé 
de domini públic d'acord amb la obligació de les Administracions Públiques 
d'inscriure al Registre de la Propietat tots els seus béns d'acord amb la Llei 
33/2003, de Patrimoni de les AAPP. 

 196/2021/epat: Alienació de diferents béns immobles de naturalesa patrimonial 
titularitat de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: béns: 138 ; 155 ; 208/40 ; 219/a ; 
219/g ; 219/h ; 219/i ; 219/s ; 219/t ; 219/ba ; 288/1 ; 217.1. 

 249/2021/eCONT: construcció i explotació d'un supermercat a la finca de domini 
públic 63332, av. Rocacrespa 49-53 qualificada urbanísticament com a sistema 
d'equipaments comercial (clau j), titularitat de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 82/2021/eCONT: Concessió administrativa de l’ús privatiu del domini públic 
municipal per la instal·lació, conservació i explotació de les tanques publicitàries al 
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terme municipal de Vilanova i la Geltrú. 

 
 
3. ESTUDI SOBRE L’ESTAT DEL SERVEI DE PATRIMONI 
 
Com a fita important en el passat any 2021, cal destacar la realització d’un estudi 
extern sobre l’estat del servei de Patrimoni a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
En aquest sentit, en data 22 de setembre de 2021 es va adjudicar per Decret 
d’Alcaldia 5136/2021 a l’empresa BONSER INICIATIVAS DE GESTIÓN SL un 
contracte menor per tal de que procedís a l’anàlisi de la situació actual en la que es 
troba la gestió del patrimoni de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb l’objectiu de a 
traves de les seves conclusions i recomanacions extretes, elaborar un pla de treball 
amb el detall de les tasques a realitzar, així com la definició dels recursos necessaris 
per a la seva posada en funcionament.  
 
Una vegada realitzat els seus treballs, en data 14 de gener de 2022, la mercantil va 
procedir a la presentació del resum executiu del seu informe final davant el govern 
municipal i posteriorment es va donar compte a la JGL.  
 
 
4. ALTRES TASQUES 
 
Des del Servei de Patrimoni, s’han gestionat multitud de tasques de coordinació i 
col·laboració transversal amb les diferents unitats i serveis de la corporació, que si be 
no podem quantificar ja que es tramiten diàriament mitjançant contestes per correu 
electrònic generant una important utilització dels mitjans personals, i que suposen un 
ventall de peticions que porten aparellada la tramesa i investigació, en molts casos, de 
la informació en relació al patrimoni de la Corporació, que precisen altres serveis. 
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MEMÒRIA D’ASSESSORAMENT JURÍDIC ÀREES POLÍTIQUES DE CIUTADANIA I 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
1. TASQUES REALITZADES 
 
Fer de Secretària delegada de les Comissions informatives implicar, entre d’altres funcions, 
assistir a les sessions ordinàries mensuals que celebren les comissions informatives, així 
com assistir a les sessions extraordinàries si són convocades, revisar i donar format jurídic 
als expedients que els diferents serveis proposen per a ser dictaminats, assessorar 
jurídicament als serveis que conformen les àrees de Polítiques de ciutadania i de Promoció 
econòmica, preparar les convocatòries i les les actes de les reunions que tenen lloc 
habitualment la setmana anterior al Ple municipal.  
 
Així mateix, la tasca comporta la redacció de informes jurídics per als expedients 
administratius dels serveis que formen part de cada àrea, signar electrònimament totes les 
propostes de Decret, de contractes menors, bestrestes, pagaments a justificari acords de 
Junta de Govern local i de Ple municipal. En tots els casos, es comprova abans de la 
signatura que les propostes siguin jurídicament correctes i alhora que compleixin les normes 
i instruccions dictades per la Secretaria General. 
 
La tasca d’assessorament jurídic és ben àmplia, en ocasions les consultes són per telèfon, 
per via electrònica o quan el tema és extens o requereix de llargues explicacions per part del 
servei, el suport jurídic s’articula a través de reunions, ja siguin per la plataforma TEAMS o 
bé de forma presencial. 
 

2. SESSIONS D’ÒRGANS COL·LEGIATS CELEBRADES DURANT L’ANY 2021 

 
En total s’han assistit a 26 sessions d’òrgans col·legiats durant el 2021:  
 

Comissió informativa de promoció econòmica, ocupació i innovació: 12 sessions 

Comissió informativa de polítiques de ciutadania: 12 sessions 

Comissió de Serveis Centrals: 1 sessió  

Plataforma per a la Salut Púlbica del Garraf: 1 sessió 

 

Durant l’any 2021 es van celebrar les 12 Comissions previstes. A diferencia de l’any 
2020, totes s’han celebrat telemàticament a través de la plataforma TEAMS. D’aquesta 
manera s’han pogut grabar les sessions, fet que facilita la transcripció de les actes. 
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Les dates de les sessions van ser:  

1.- 11 de gener  
2.- 1 de febrer  
3.- 25 de febrer  
4.- 6 d’abril  
5.- 26 d’abril 
6.- 31 de maig 
7.- 28 de juny 
8.- 19 de juliol 
9.- 6 de setembre 
10.- 27 de setembre 
11.- 2 de novembre 
12.- 27 de novembre  
 
 

3. EXPEDIENTS DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES DURANT 
A L’ANY 2021. 

En total van ser 40 expedients:   

33 expedients de la Comissió informativa de polítiques de ciutadania 

7 expedients de la Comissió informativa de promoció econòmica, ocupació i innovació 

  

 

 
Els 33 expedients de la Comissió informativa de polítiques de ciutadania estan 
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repartits de la següent manera: 

Acció Social: 7 
Dependència i Gent Gran:  
Assistència Integral Social i Sanitària: 5 
Convivència i Equitat: 4  
Cultura: 3 
Educació: 1 
Esports: 3 
Infància i Joventut: 2 
Participació i Cooperació: 7 
Salut Pública: 1 
Secretaria General: 1 

 

Els 7 expedients de la Comissió informativa de promoció econòmica, ocupació i 
innovació pertanyen al Servei de Projecció de Ciutat 

 

 
 
 

Es compara entre els anys 2020 i 2021 i es comprova que ha augmentat el nombre 
d’expedients dictamintats per ambdues Comissions informatives. L’increment és 
proporcionalment molt més elevat a l’Àrea de Promoció de la ciutat, on l’augment 
comporta més del doble d’expedients.  
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4. SIGNATURA ELECTRÒNICA, de totes les propostes de Decret, els contractes menors i 
les propostes d’acord de la Junta de Govern local o del Ple municipal. Només es signa 
electrònicament aquelles propostes que són jurídicament correctes i compleixen les normes i 
instruccions dictades per la Secretaria General. 

 
Les propostes de resolució que s’han hagut de revisar jurídicament durant l’any 2021 
han estat gairebé 2.000, en concret, 1998, de les quals:  
 
Propostes de resolucions dels càrrec electes signades: 1766 
 
Propostes de resolució refusades: 232  
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Per una banda, les propostes signades es poden classificar en funció del seu contingut 
material de la següent manera: 
1080 són propostes que aproven Contractes menors 
187 propostes feien referència a subvencions 
17 propostes articulaven encàrrecs a mitjà propi 
La resta, eren expedients diversos continguts en la categoria eAJT. 
 
Per altra banda, les 1766 propostes signades es poden distribuir de la següent 
manera: 
 
Propostes acord de Ple: 32 
 
Propostes de Decret Regidor Delegat o Alcaldessa: 1503 
 
Propostes acord de Junta de Govern local: 231 
L’augment d’aquestes últimes propostes, es pot comprobar en el quadre i el gràfic 
següents: 
 
 

 

 

 

 

   

POLÍTIQUES 
DE 
CIUTADANIA 

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA, 
OCUPACIÓ I 
INNOVACIÓ 

 

        TOTAL  

Any 2020 98 28 124 

Any 2021 184 47 231 
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Dels 231 expedients presentatns a la Junta de Govern Local, 184 pertanyen a l’Àrea 
de Polítiques de Ciutadania, i la distribució entre en els diferents serveis és la següent: 

Acció Social: 47 
Convivència i Equitat: 1 
Assistència Integral Social i Sanitària: 5 
Convivència i Equitat: 4  
Cultura: 50 
Educació / IMET: 40 
Esports: 22 
Infància i Joventut: 14 
Participació i Cooperació: 8 
Salut Pública: 1 
 
 

Quant als expedients corresponen a l’Àrea de Promoció econòmica, els 43 expedients 
presentats a la Junta de Govern Local es distribueixen entre en els diferents serveis és 
la següent: 

Mercats Municipals 13 
Promoció de Ciutat 30 
Empresa 4 
 

 
En la comparativa entre els dos anys, s’observa que el 2021 s’ha produït un augment 
notable de les propostes que s’han hagut de revisar, corregir i signar. Per altra banda, 
també ha augmentat el nombre de propostes refusades, per tant, s’hauria de millorar 
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aquest aspecte. És possible que atorgant major formació als treballadirs administratius 
o auxiliars administratius que acostumen a elaborar les propostes, es pugui reduir el 
nombre de proposicions que es refusen.   
 
 
5. REDACCIÓ D’INFORMES JURÍDICS dels expedients que ho requereixen. Com els 
contractes menors de valor igual o superior a 5.000€, alguns assumptes que han de ser 
aprovats pel Ple, etc. 
 
INFORMES JURÍDICS DE CONTRACTES MENORS 3.0    63 

ALTRES INFORMES JURÍDICS:    32 

 

 
 

En la comparativa entre els anys 2020 i 2021 es comprova que el volum de informes 
jurídics realitzats per als contractes menors s’ha reduït, aquest fet deriva del fet que a 
les bases d’execució del pressupost de l’any 2021 s’ha augmentat la quantia dels 
contractes menors que establert que requereixen disposar d’un informe jurídic als 
5.000€, un límit més alt que l’existent a l’any 2020 que era de 3.000€. 

Per altra banda, han augmentat el nombre d’altres informes jurídics elaborats. 
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5. ASSESSORAMENT JURÍDIC 
 
Es presta donant resposta a les consultes que formulen telefònicament i a través del correu 
electrònic. Quan es tracta de qüestions que requereixen una explicació detallada, 
convoquem reunions per parlar-ne. 
 
S’assessora a un total de 15 serveis. 9 de l’àrea de Polítiques de ciutadania: 
 

- Acció social, 

- Convivència i Equitat,  

- Participació i Cooperació,  

- Salut,  

- Cultura,  

- Educació,  

- Esports,  

- Infància i Joventut  

- VNG inclusió  

 

I 6 que formen part de l’Àrea de Promoció econòmica:  
 

- Innovació i empresa,  

- Mercats municipals,  

- Projecció de la ciutat,  

- Promoció economia i  

- OMIC 

- Treball 
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REUNIONS CELEBRADES AMB REGIDORS, CAPS DE SERVEI I/O TÈCNICS DE 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA:  75 

REUNIONS CELEBRADES AMB REGIDROS, CAPS DE SERVEI I/O TÈCNICS DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA:  23 

Durant l’any 2021 s’ha incrementat les reunions celebrades i a més del número de 
reunions, s’ha de destacar el fet que moltes d’aquestes reunions han estat presencials, 
sobretot a partir del segon semestre del 2021. Encara tenen lloc les reunions per 
TEAMS, però cada vegada són menys. 

S’ha de destacar la millor coordinació amb el Servei de la intervenció municipal 
amb el que hi ha un diàleg freqüent, en especial quan es tracta d’expedients de certa 
complexitat. Alguns serveis quan envíen propostes ho fan tenint en compte que la 
revisió ha de ser jurídica i econòmica i aquest plantejament ajuda a la coordinació. 

 
 
6. EXPEDIENTS O ASSUMPTES SINGULARS 
 
Durant l’any 2021, es va treballar amb el servei de tecnologies de la informació, el 
secretari delegat de l’àrea de serveis centrals i la intervenció municipal en la revisió i 
redacció del cicuit de procediments de convenis, encàrrecs de gestió i encarreca a 
mitja propi. El funcionament del procediment s’ha començat a implantar a partir de 
gener de 2022 i tot i que resten algunes coses a millorar, en general ha estat ben 
acollit pels treballadors municipals que l’han d’aplicar.  

La sol·licitud de ajuts o subvencions a altres organismes, que abans l’alcaldessa  havia 
delegat en la Junta de govern local, l’any passat es va delegar la competència en els 
regidors delegats, fet que ha agilitzat molt aquest procediment que en ocasions 
disposa d’un termini molt breu.  

Durant l’any 2021 s’ha preparat convenis que han tingut certa complexitat, però que 
han estat treballat de format transversal entre diversos serveis (i sota la direcció de 
l’alcaldia), que amb esforç per part de tots s’ha aconseguit que es puguin signar en el 
termini previst. S’ha de destacar el conveni amb l’estació nàutica que per fomentar la 
despesa nadalenca en els comerços locals que es van adherir a la campanya va crear 
bons al consum, que beneficiaven econòmicament al consumidors. Tot i les dificultats 
tècniques i jurídiques de la preparació de l’expedient, la campanya va tenir una bona 
acollida tant entre comerciants com els consumidors. 

Un informe jurídic peculiar que vaig haver de preparar l’any passat va ser per al Servei 
de participación, quan una entitat que rebia subvenció municipal va voler imposar a les 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157511543331164470 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

135 
 

persones que assistien als actes i cursos que realitzaven la obligatorietat d’una 
vacunació que no estaba establerta (en aquetll moment) per llei.  

A les àrees de Polítiques de Ciutadania i de promoció econòmica es tramiten moltes 
subvencions, de fet 187 propostes eran sobre aquesta matèria. Aquest fet ha provocat 
que se’m demani assessoramet en altres àrees quan han hagut de tramitar expedients 
de subvencions. S’ha de destacar que com a efecte de la pandèmia provocada per la 
COVID19 i les pèrdues econòmiques que per a molts establiments i empreses de la 
ciutat ha comportat el tancament i les restriccions legals previstes per a limitar 
l’expansió del virus, durant l’any 2021 s’han previst diversos tipus d’ajuts econòmics i/o 
bonificacions. Sempre que se m’ha demanat un cop de mà o directament que lideri i 
impulsi algún expedient d’aquest tipus, encara que sigui d’una área diferent a les que 
em correspon assessorar, no he tingut inconvenient en fer-ho.   
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3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 33/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 68/2022, DE 3 DE MARÇ DE 2022, DICTADA 
PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 14 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT 100/2021 A INTERPOSAT PER ALFOCDEVI, SL. EXP. 
(98/2020/ESJ).  DESESTIMAR EL RECURS CONTENCIÓS. 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 14 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :   Abreujat 100/2021 A 
 
Núm. i data sentència:              68/2022, de 3 de març de 2022 
  
Part actora  : Alfocdevi, SL 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                        Jordi Sellarés i Valls 
 
Objecte del procediment :      Desestimació presumpta per silenci administratiu, i després per 

la resolució expressa, de la reclamació patrimonial del dia 14 
de juliol de 2020, per danys per caiguda d’una palmera sobre 
les instal·lacions de l’establiment del passeig del Carme, 31, el 
dia 22 de gener de 2020.  Exp. 98/2020/esj. 

 
 
 
Decisió  :  DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT EL RECURS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU. 
                                                    
 No hi ha imposició de costes. 
 
Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma i contra ella no s’hi pot 

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

conforme. 
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4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 20/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 37/2022, DE 9 DE FEBRER DE 2022, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 1 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENTABREUJAT 235/2014 A, INTERPOSAT PER JOSEP MANUEL 
LLOPIS MÉNDEZ (EXP. 57/2013-DIS).  ESTIMA RECURS CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU. S’ACORDA INTERPOSAR RECURS DE CASSACIÓ 
  
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 1 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :   Abreujat 235/2014 A 
 
Núm. i data interlocutòria:         37/2022, de 9 de febrer de 2022 
  
Part actora  : Josep Manuel Llopis Méndez 
  
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                        Miquel Àngel Pigem de las Heras 
 
Objecte del procediment :      Acord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de 10 de 

març de 2014, pel qual s’imposa una multa de 28839.16 e, en 
l’expedient de disciplina urbanística 57/2013-DIS. 

 
Decisió  :  ESTIMAR el recurs contenciós administratiu. 
 ANUL·LAR l’actuació administrativa                    
 SENSE PRONUNCIAMENT EN COSTES. 
 
Fermesa :  Contra aquesta resolució s’hi pot interposar recurs de cassació.  
 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 

conforme.  
  
 2. Interposar recurs de cassació. 
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5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 41/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA A LA RAMBLA CASTELL, 81-83 
  
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 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL PÀRQUING DE LA RAMBLA CASTELL, 81-83, 
amb NIF H59529073, 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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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 28/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA PEP 
VENTURA AMB RONDA IBÈRICA, EL DIA 16 DE MARÇ 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 per la senyora amb DNI 47634377 C, 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: 31/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER 
OLESA DE BONESVALLS, 9, EL DIA 5 DE DESEMBRE DE 2021 
  
Per tot això, 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 ARAG SERVICES, en representació de REALE SEGUROS, 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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8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 639/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 639/2021-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE MESURES EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 01/11/2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES026435779Q la sanció de cent 
cinquanta euros (100 €) per infracció de l’article 24.2 de l'Ordenança Municipal 
Reguladora de Soroll i les Vibracions a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI ES026435779Q per haver-ne realitzat la part infractora la 
mesura alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la 
sanció econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al 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 
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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. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 3/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 3/2022-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 19/11/2021     
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052214224S 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 ES052214224S, 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. 
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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  
 
   
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 34/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 34/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 20/12/2021. 
 
Per tot això, 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 ES077266037K, en representació de la persona titular del DNI ES047630007C, 
per no procedir l’atribució de responsabilitat en els fets atenent a les circumstàncies 
personals acreditades. 
 
SEGON: ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part interessada, 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 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. 
 
   
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 127/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 127/2022-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 01/02/2022. 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a l’establiment titular del CIF ESB66559790 la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR l’establiment titular del CIF ESB66559790, 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: 
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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.  
 
   
 
12. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 681/2021/eGES. 
 
EXECUTAR LA INTERLOCUTORIA 11/2022 D'11 DE GENER, DEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 5 DE BARCELONA. PER DONAR 
COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA 2.315/2020, DE 15 DE JUNY, DE LA SALA DEL 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 
CATALUNYA, SECCIÓ TERCERA, DICTADA EN RECURS D'APEL·LACIÓ 96/2019 
(S) EN LA PART RELATIVA AL PAGAMENT D'INTERESSOS LEGALS PENDENTS. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
   

ACORD 
 
PRIMER. EXECUTAR la Interlocutòria 11/2022 de 11 de gener del Jutjat Contenciós-
Administratiu Numero 5 de Barcelona i reconèixer a Faldur Sol SL, CIF B62589973, el 
dret al cobrament de la quantitat de 145.011,09 € per interessos. 
 
SEGON. El pagament d’aquesta quantitat es farà amb càrrec a la partida 
90.0110.35200 d’interessos de demora. 
 
TERCER. L’ingrés de la quantitat de 145.011,09 € es farà mitjançant consignació al 
compte del Jutjat Contenciós Número 5 de Barcelona: 
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Entitat:  Banco Santander 
 Beneficiari: Jutjat Contenciós Administratiu Número 5 de Barcelona 
 IBAN:  ES55 0049 3569 9200 0500 1274 
 Concepte: 0906000000007721 

 

QUART. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu Número 5 de 
Barcelona i a la societat Faldur Sol SL. 
 
CINQUÈ. TRASLLADAR el present acord a la Intervenció i a la Tresoreria. 
 
SISÈ. 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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13. Intervenció.  
Número: 44/2022/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/2022/15. 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
 

Orgànica N. 
d'entrada 

Data N. de document Import 
total 

Tercer Nom 

02 F/2022/18
42 

03/04/202
2 

7110412809 17,06 A7920622
3 

LYRECO 
ESPAÑA, S.A. 

02 F/2022/18
34 

03/04/202
2 

7110412803 18,15 A7920622
3 

LYRECO 
ESPAÑA, S.A. 

02 F/2022/17
02 

29/03/202
2 

S 2022/S/1353 19,11 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACI
O, S.A. 

02 F/2022/18
43 

03/04/202
2 

7110412808 23,16 A7920622
3 

LYRECO 
ESPAÑA, S.A. 

02 F/2022/18
37 

03/04/202
2 

7110412805 23,62 A7920622
3 

LYRECO 
ESPAÑA, S.A. 

02 F/2022/13
89 

08/03/202
2 

22016936 25,59 B6272456
2 

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE, 
S.L. 

02 F/2022/18
66 

04/04/202
2 

22025395 25,59 B6272456
2 

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE, 
S.L. 

02 F/2022/18
73 

04/04/202
2 

22025402 25,59 B6272456
2 

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE, 
S.L. 

02 F/2022/18
74 

04/04/202
2 

22025403 25,59 B6272456
2 

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE, 
S.L. 

02 F/2022/17
01 

29/03/202
2 

S 2022/S/1352 30,25 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACI
O, S.A. 

02 F/2022/16
96 

29/03/202
2 

S 2022/S/1347 30,54 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACI
O, S.A. 

02 F/2022/18
31 

03/04/202
2 

7110412802 38,74 A7920622
3 

LYRECO 
ESPAÑA, S.A. 
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02 F/2022/16
99 

29/03/202
2 

S 2022/S/1350 40,61 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACI
O, S.A. 

02 F/2022/97
4 

23/02/202
2 

47 472200273 45,74 B6630393
4 

PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA 
INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2022/17
25 

31/03/202
2 

22SM1807/100015
2 

47,66 A0835062
1 

SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

02 F/2022/18
68 

04/04/202
2 

22025397 51,65 B6272456
2 

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE, 
S.L. 

02 F/2022/18
70 

04/04/202
2 

22025399 51,65 B6272456
2 

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE, 
S.L. 

02 F/2022/16
97 

29/03/202
2 

S 2022/S/1348 63,67 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACI
O, S.A. 

02 F/2022/16
98 

29/03/202
2 

S 2022/S/1349 71,05 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACI
O, S.A. 

02 F/2022/18
71 

04/04/202
2 

22025400 76,12 B6272456
2 

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE, 
S.L. 

02 F/2022/18
29 

03/04/202
2 

7110412795 76,31 A7920622
3 

LYRECO 
ESPAÑA, S.A. 

02 F/2022/18
35 

03/04/202
2 

7110412804 100,49 A7920622
3 

LYRECO 
ESPAÑA, S.A. 

02 F/2022/17
00 

29/03/202
2 

S 2022/S/1351 102,67 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACI
O, S.A. 

02 F/2022/18
67 

04/04/202
2 

22025396 107,24 B6272456
2 

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE, 
S.L. 

02 F/2022/97
3 

23/02/202
2 

47 472200268 167,71 B6630393
4 

PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA 
INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2022/19
53 

06/04/202
2 

FVS2203-0376 301,71 B1742761
8 

DIBOSCH, S.L. 

02 F/2022/21
83 

18/04/202
2 

1300595824 586,97 A2879106
9 

KONE 
ELEVADORES, 
S.A. 

02 F/2022/21
99 

20/04/202
2 

MA 2022 141 1.456,48 B6713850
3 

QTM FACILITY, 
S.L. 

02 F/2022/17
26 

31/03/202
2 

22SM1807/100015
5 

2.001,40 A0835062
1 

SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

Total 02    5.652,12   

05 F/2022/16
88 

29/03/202
2 

S 2022/S/1339 1,21 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
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D'ORGANITZACI
O, S.A. 

05 F/2022/13
09 

04/03/202
2 

FE2232137871983
4 

76,12 A0843109
0 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG, S.A. 

05 F/2022/17
83 

01/04/202
2 

1 225013 113,74 B6607114
3 

TECHNOLOGY 
2050, S.L. 

05 F/2022/20
25 

12/04/202
2 

F22E-00167 754,98 A8001550
6 

TRADESEGUR,  
S.A. 

05 F/2022/20
18 

12/04/202
2 

TS22/1489 820,40 J6263943
0 

TRESSAT 
SEGURETAT, 
S.C.P. 

05 F/2022/18
97 

05/04/202
2 

7 12159 1.143,81 B6697127
6 

ALCO RENTAL 
SERVICES 
S.L.U. 

05 F/2022/20
31 

12/04/202
2 

221- 310 1.395,74 B9800128
2 

SATARA 
SEGURIDAD S.L 

Total 05    4.306,00   

06 F/2022/21
05 

13/04/202
2 

A-2022/00036597 22,05 A6361085
1 

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 F/2022/20
82 

13/04/202
2 

A-2022/00035109 23,04 A6361085
1 

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 F/2022/20
11 

11/04/202
2 

25681 24,28 U6633204
0 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, 
S.L. 

06 F/2022/20
76 

13/04/202
2 

A-2022/00034527 27,60 A6361085
1 

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 F/2022/19
85 

07/04/202
2 

23922022AE00001
036 

38,20 A0800023
4 

SOCIEDAD 
GENERAL DE 
AGUAS DE 
BARCELONA, 
S.A.U 

06 F/2022/20
23 

12/04/202
2 

25709 51,65 U6633204
0 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, 
S.L. 

06 F/2022/20
42 

13/04/202
2 

A-2022/00033249 69,23 A6361085
1 

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 F/2022/21
00 

13/04/202
2 

A-2022/00036161 71,91 A6361085
1 

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 F/2022/20
80 

13/04/202
2 

A-2022/00034932 119,54 A6361085
1 

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 F/2022/19
31 

06/04/202
2 

086163937414 
0382 
00Z206N0010390 

197,73 A8194807
7 

ENDESA 
ENERGIA, S.A.U. 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157511543331164470 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

150 
 

06 F/2022/19
65 

07/04/202
2 

860 200,00 G6109636
8 

FUNDACIO 
CATALANA DE 
L'ESPLAI 

06 F/2022/21
73 

14/04/202
2 

FC 2200693 210,54 B6500549
8 

CARYOSA 
HIGIENIC 
SOLUTION 

06 F/2022/21
74 

14/04/202
2 

FC 2200692 210,54 B6500549
8 

CARYOSA 
HIGIENIC 
SOLUTION 

06 F/2022/21
75 

14/04/202
2 

FC 2200691 210,54 B6500549
8 

CARYOSA 
HIGIENIC 
SOLUTION 

06 F/2022/21
76 

14/04/202
2 

FC 2200690 210,54 B6500549
8 

CARYOSA 
HIGIENIC 
SOLUTION 

06 F/2022/21
77 

14/04/202
2 

FC 2200689 210,54 B6500549
8 

CARYOSA 
HIGIENIC 
SOLUTION 

06 F/2022/21
78 

14/04/202
2 

FC 2200688 210,54 B6500549
8 

CARYOSA 
HIGIENIC 
SOLUTION 

06 F/2022/21
79 

14/04/202
2 

FC 2200687 210,54 B6500549
8 

CARYOSA 
HIGIENIC 
SOLUTION 

06 F/2022/21
80 

14/04/202
2 

FC 2200686 210,54 B6500549
8 

CARYOSA 
HIGIENIC 
SOLUTION 

06 F/2022/17
86 

01/04/202
2 

A/20220003086 220,60 S5800004
C 

EADOP 
GENERALITAT 
DE CATALUNYA 

06 F/2022/20
28 

12/04/202
2 

22- 6169 405,35 46321482
B 

JOAN RAICH 
JOVE 

06 F/2022/19
64 

07/04/202
2 

859 540,00 G6109636
8 

FUNDACIO 
CATALANA DE 
L'ESPLAI 

06 F/2022/18
62 

04/04/202
2 

2022//220255 744,13 B0890851
9 

GRAFIQUES 
DEL FOIX S.L. 

06 F/2022/21
81 

14/04/202
2 

FM 2200227 849,42 B6500549
8 

CARYOSA 
HIGIENIC 
SOLUTION 

06 F/2022/19
67 

07/04/202
2 

22/000043 874,98 52422627
S 

FRANCISCO 
JAVIER SOLER 
ORTIZ 

06 F/2022/19
79 

07/04/202
2 

MA 2022 138 929,23 B6713850
3 

QTM FACILITY, 
S.L. 

06 F/2022/17
56 

31/03/202
2 

TS22/1133 979,54 J6263943
0 

TRESSAT 
SEGURETAT, 
S.C.P. 

06 F/2022/17
81 

01/04/202
2 

F222089 1.330,07 G0816980
7 

FUNDACIO 
ESPECIAL 
PINNAE 

06 F/2022/13
12 

04/03/202
2 

09 1.452,00 52219403
L 

JOAN MANUEL 
CELORIO 
CAMPAÑA 

06 F/2022/15
26 

15/03/202
2 

FV/ 220593 1.869,45 B5912743
1 

PUBLISERVEI 

Total 06    12.724,32   

10 F/2022/20
30 

12/04/202
2 

22/3776 20,38 B6255307
8 

SUMINISTROS 
LARI, S.L. -  
BIGMAT 

10 F/2022/20
10 

11/04/202
2 

25680 21,50 U6633204
0 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
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SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, 
S.L. 

10 F/2022/21
17 

13/04/202
2 

A-2022/00040424 24,22 A6361085
1 

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2022/21
22 

13/04/202
2 

A-2022/00041137 25,51 A6361085
1 

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2022/20
20 

12/04/202
2 

25708 51,65 U6633204
0 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, 
S.L. 

10 F/2022/18
92 

05/04/202
2 

FE2232137978749
7 

278,63 A0843109
0 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
SDG, S.A. 

10 F/2022/20
41 

13/04/202
2 

A-2022/00033243 383,46 A6361085
1 

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

Total 10    805,35   

31 F/2022/21
12 

13/04/202
2 

A-2022/00038162 23,98 A6361085
1 

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

31 F/2022/20
71 

13/04/202
2 

A-2022/00034409 24,02 A6361085
1 

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

31 F/2022/21
14 

13/04/202
2 

A-2022/00039428 24,87 A6361085
1 

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

31 F/2022/20
88 

13/04/202
2 

A-2022/00035659 25,18 A6361085
1 

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

31 F/2022/18
72 

04/04/202
2 

22025401 51,65 B6272456
2 

SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE, 
S.L. 

31 F/2022/18
82 

04/04/202
2 

2022-724-
100375593 

59,81 A2500919
2 

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

31 F/2022/19
58 

06/04/202
2 

23 60,50 B6694702
9 

TO BE 
CONFIRMED 
PROD SL 

31 F/2022/19
96 

08/04/202
2 

1400038969 151,03 A2879106
9 

KONE 
ELEVADORES, 
S.A. 

31 F/2022/22
00 

20/04/202
2 

01/2022 180,00 38879965
Y 

IRENE CASES 
RODRIGO 

31 F/2022/21
13 

13/04/202
2 

A-2022/00039427 205,52 A6361085
1 

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 
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31 F/2022/19
95 

08/04/202
2 

1400038968 437,85 A2879106
9 

KONE 
ELEVADORES, 
S.A. 

31 F/2022/21
60 

13/04/202
2 

2022-003 786,50 46051397
S 

JAIME MAGRIÑA 
SERRA 

31 F/2022/19
80 

07/04/202
2 

MA 2022 140 1.061,47 B6713850
3 

QTM FACILITY, 
S.L. 

31 F/2022/21
62 

13/04/202
2 

2022-004 1.343,10 46051397
S 

JAIME MAGRIÑA 
SERRA 

31 F/2022/20
33 

13/04/202
2 

033e/22 1.784,75 F6502808
6 

PRODUCCIONS 
TEATRE AL 
DETALL S.C.C.L. 

31 F/2022/21
95 

19/04/202
2 

2022-03 2.000,00 G6571388
5 

ASSOCIACIO 
D'AMICS DE LA 
BANDA MUSICA 
MESTRE 
MONTSERRAT 

31 F/2022/22
01 

20/04/202
2 

2022/011 2.907,00 G6294259
4 

FUNDACIO 
PRIVADA JOSE 
SUÑOL I SOLER 

31 F/2022/20
03 

11/04/202
2 

1 55 3.249,90 B4276838
2 

A TRES TINTES 
SL 

31 F/2022/20
02 

11/04/202
2 

12-2022 3.484,80 78211586
V 

CATALINA 
ROSSELLO 
ALCINA 

31 F/2022/21
63 

13/04/202
2 

2022-005 4.658,50 46051397
S 

JAIME MAGRIÑA 
SERRA 

31 F/2022/19
56 

06/04/202
2 

A 2022/A/220159 8.227,40 B1731094
7 

BITO 
PRODUCCIONS, 
S.L. 

Total 31    30.747,83   

33 F/2022/21
50 

13/04/202
2 

A-2022/00044605 14,20 A6361085
1 

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

33 F/2022/21
49 

13/04/202
2 

A-2022/00044303 14,60 A6361085
1 

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

33 F/2022/21
51 

13/04/202
2 

A-2022/00044792 16,43 A6361085
1 

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

33 F/2022/20
77 

13/04/202
2 

A-2022/00034533 30,62 A6361085
1 

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

33 F/2022/19
24 

05/04/202
2 

22- 6166 118,58 46321482
B 

JOAN RAICH 
JOVE 

33 F/2022/20
47 

13/04/202
2 

A-2022/00033366 133,29 A6361085
1 

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

33 F/2022/21
57 

13/04/202
2 

A-2022/00046591 158,93 A6361085
1 

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

33 F/2022/21
92 

19/04/202
2 

1400039215 245,55 A2879106
9 

KONE 
ELEVADORES, 
S.A. 

33 F/2022/21
64 

13/04/202
2 

2022-006 308,55 46051397
S 

JAIME MAGRIÑA 
SERRA 
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33 F/2022/21
61 

13/04/202
2 

E2022 590 385,51 B6483771
9 

OH DESAIGÜES 
2003 SL 

33 F/2022/20
40 

13/04/202
2 

A-2022/00033242 443,34 A6361085
1 

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

33 F/2022/18
90 

04/04/202
2 

22- 6164 471,90 46321482
B 

JOAN RAICH 
JOVE 

33 F/2022/19
34 

06/04/202
2 

468 475,00 B6534890
6 

AMBUMEDIC 
SERVICE, SL 

33 F/2022/20
14 

11/04/202
2 

469 475,00 B6534890
6 

AMBUMEDIC 
SERVICE, SL 

33 F/2022/20
13 

11/04/202
2 

A99-22 484,00 B6203953
2 

AUTOCARDS 
DOTOR, S.L. 

33 F/2022/21
65 

13/04/202
2 

2022-007 532,40 46051397
S 

JAIME MAGRIÑA 
SERRA 

33 F/2022/20
78 

13/04/202
2 

A-2022/00034534 547,17 A6361085
1 

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

33 F/2022/20
29 

12/04/202
2 

220536 653,40 A0870797
8 

ORMOGRAF SA 

33 F/2022/19
32 

06/04/202
2 

086163936541 
0802 
00Z206N0010355 

4.081,52 A8194807
7 

ENDESA 
ENERGIA, S.A.U. 

Total 33    9.589,99   

35 F/2022/20
81 

13/04/202
2 

A-2022/00034997 57,08 A6361085
1 

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

Total 35    57,08   

MULTIAPLICA
CIÓ 

F/2022/17
46 

31/03/202
2 

2022-03906 33,36 B1758080
4 

GIROCOPI, SL 

MULTIAPLICA
CIÓ 

F/2022/18
38 

03/04/202
2 

7110412800 45,51 A7920622
3 

LYRECO 
ESPAÑA, S.A. 

MULTIAPLICA
CIÓ 

F/2022/16
82 

29/03/202
2 

S 2022/S/1333 51,63 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACI
O, S.A. 

MULTIAPLICA
CIÓ 

F/2022/18
33 

03/04/202
2 

7110412797 105,39 A7920622
3 

LYRECO 
ESPAÑA, S.A. 

MULTIAPLICA
CIÓ 

F/2022/18
32 

03/04/202
2 

7110412801 129,93 A7920622
3 

LYRECO 
ESPAÑA, S.A. 

MULTIAPLICA
CIÓ 

F/2022/18
39 

03/04/202
2 

7110412799 145,65 A7920622
3 

LYRECO 
ESPAÑA, S.A. 

MULTIAPLICA
CIÓ 

F/2022/18
40 

03/04/202
2 

7110412807 153,02 A7920622
3 

LYRECO 
ESPAÑA, S.A. 

MULTIAPLICA
CIÓ 

F/2022/18
36 

03/04/202
2 

7110412798 171,06 A7920622
3 

LYRECO 
ESPAÑA, S.A. 

MULTIAPLICA
CIÓ 

F/2022/18
30 

03/04/202
2 

7110412794 198,97 A7920622
3 

LYRECO 
ESPAÑA, S.A. 

MULTIAPLICA
CIÓ 

F/2022/86
1 

15/02/202
2 

A20220284 8.808,80 B5867171
0 

FAURA-CASAS 
AUDITORS 
CONSULTORS, 
S.L. 

Total 
MULTIAPLICACI
Ó 

   9.843,32   

Total general    73.726,01   
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de 
document 

Import total Tercer Nom 

31 F/2022/1955 06/04/2022 A 
2022/A/2201
58 

11.857,03 B17310947 BITO 
PRODUCCIONS, 
S.L. 

31 F/2022/1898 05/04/2022 003-2022 13.071,63 F02855963 PERPALINA SCCL 

Total 31    24.928,66   

33 F/2022/1899 05/04/2022 MA2022 87 15.922,04 B60206703 INSTAL.LACIONS 
REQUEJO, S.L. 

33 F/2022/2196 20/04/2022 MA2022 92 16.030,50 B60206703 INSTAL.LACIONS 
REQUEJO, S.L. 

33 F/2022/1984 07/04/2022 V22 14 24.200,00 G64231855 VOLTA"" 
CICLISTA A 
CATALUNYA, A.E. 

Total 33    56.152,54   

Total 
general 

   81.081,20   

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de 
document 

Import total Tercer Nom 

    0,00   

Total 
general 

   0,00   

 
 
Resum Facturació 
 
 Import Recompte 
Factures inferiors a 10.000€ 73.726,01 € 124 
Factures entre 10.001€ i 50.000€ 81.081,20 € 5 
Factures superiors a 50.001€ 0,00 € 0 
TOTAL 154.807,21 € 129 

 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2022/15. 
 
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
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QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 

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

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

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
  
14. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 140/2022/eCONT. 
 
CONTRACTAR EL SERVEI D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
PATRIMONIAL MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS (EXP. 2018.08, Lot 2) 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent:   

 
ACORD 

 
PRIMER. APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’Acord marc 
del servei d’assegurances de Responsabilitat Civil Patrimonial amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (expedient 2018.08, Lot 2) i contractar la Pòlissa que a 
continuació s’indica:  
 
 Servei d’assegurança de Responsabilitat Civil Patrimonial de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú, a favor de ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN 
ESPAÑA, amb NIF W0072130H, adjudicatari únic de l’acord, per un import anual 
de 98.811,14€, exempts d’IVA, per un any i sense possibilitat de pròrroga, per als 
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immobles referenciats en l’Annex de la present resolució. 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. 

 
SEGON. APROVAR l'autorització i disposició de la despesa per import total de 
98.811,14€, exempts d’IVA, que s'imputarà dins del pressupost vigent, a l’aplicació 
pressupostària 02.9200.2240000 Assegurança general.  
 
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 del servei d’assegurances de Responsabilitat Civil Patrimonial amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya (expedient 2018.08, Lot 2). 
 
QUART.- 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 i l’informe tècnic 
emès en data 22 de març de 2022. 
 
CINQUÈ.-  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. 
 
SISÈ.-  NOMENAR responsable del contracte la Tècnica Responsable del Servei de 
Compres i Serveis Generals, o la persona en qui delegui. 
  
SETÈ.- ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 
d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
VUITÈ.- PUBLICAR el contracte al Perfil del Contractant i al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
NOVÈ.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
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. 
  
   
15. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 146/2022/eCONT. 
 
CONTRACTAR DIVERSOS SERVEIS D’ASSEGURANCES MITJANÇANT 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DEL SERVEIS DE PÒLISSES 
D’ASSEGURANCES AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA, 
DE L’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’indica:  
 
 Assegurança col·lectiva d’accidents del personal funcionari i laboral, personal, alts 

càrrecs i Regidors i qualsevol altra persona, dels ens públics adherits al Consorci 
de Desenvolupament Local de Catalunya, de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
(lot 1) a favor de ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA, amb NIF 
W0072130H, adjudicatari únic de l’acord, per un import anual de 11.686,25€, 
exempts d’IVA, per un any i sense possibilitat de pròrroga. 

 Assegurança de la flota 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 
26.023,85€, exempts d’IVA, per un any i sense possibilitat de pròrroga. 

 Responsabilitat civil dels càrrecs electes i funcionaris de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú (lot 3), amb AIG EUROPE LIMITED amb NIF W0186206I,, per un import 
anual de 11.233,54€, exempts d’IVA, per un any i sense possibilitat de pròrroga. 

 Assegurança de defensa jurídica i reclamació de danys (lot 4), ARAG SE 
SUCURSAL EN ESPAÑA amb NIF W0049001A per un import anual de 9.345,00€, 
exempts d’IVA, per un any i sense possibilitat de pròrroga. 
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SEGON. APROVAR l'autorització i disposició de la despesa per import total de 
58.288,64€, 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. 
 
CINQUÈ. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (expedient 2019.01). 
 
SISÈ.- 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 i l’informe tècnic emès en 
data 31 de març de 2022. 
 
SETÈ.-  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. 
 
VUITÈ.- NOMENAR responsable del contracte la Tècnica Responsable del Servei de 
Compres i Serveis Generals, o la persona en qui delegui. 
  
NOVÈ.- ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 
d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
DESÈ.- PUBLICAR el contracte al Perfil del Contractant i al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
ONZÈ.- 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.  
 
 
16. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 431/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A 
AUXILIAR (INTERVENCIÓ), FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, DE L'ESCALA 
D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTSESCALA TÈCNICA AUXILIAR. 
 
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 de Tècnic/a Auxiliar C1 (Intervenció), 
funcionari/ària de carrera, de l’escala de l’Administració especial, sots escala tècnica 
auxiliar. 
 
SEGON. PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB, al 
web municipal i a l’e-tauler i al BOE a efectes de presentació d’instàncies. 
 
TERCER. Les despeses de sou i seguretat social de la plaça de Tècnic/a Auxiliar, 
corresponent a l’Oferta Pública d’Ocupació 2021, està consignada en les partides de 
sous i seguretat social del servei d’Intervenció. 
 
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. 
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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. 
 
 
17. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 488/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A 
AUXILIAR (TRESORERIA), FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, DE L'ESCALA 
D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTSESCALA TÈCNICA AUXILIAR. 
  
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 de Tècnic/a Auxiliar C1 (Tresoreria), 
funcionari/ària de carrera, de l’escala de l’Administració especial, sots escala tècnica 
auxiliar. 
 
SEGON. PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB, al 
web municipal i a l’e-tauler i al BOE a efectes de presentació d’instàncies. 
 
TERCER. Les despeses de sou i seguretat social de la plaça de Tècnic/a Auxiliar, 
corresponent a l’Oferta Pública d’Ocupació 2021, està consignada en les partides de 
sous i seguretat social del servei de Tresoreria. 
 
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. 
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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. 
  
 
18. Policial Local.  
Número: 128/2022/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER 
TRADIA TELECOM, SA, EN RELACIÓ AL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT 
DE TERMINALS PER A TREBALLAR A LA XARXA RESCAT PER A LA POLICIA 
LOCAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ, MITJANÇANT RÈNTING 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. APROVAR la devolució de la garantia definitiva a nom de TRADIA TELECOM, 
SA amb CIF A-61902045, per import de 665,07€ (SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS 
AMB SET CÈNTIMS), referent a la contractació del subministrament de terminals per a 
treballar a la Xarxa Rescat per a la Policia Local de Vilanova i la Geltrú, mitjançant 
rènting, dipositada en data 10 de març de 2016 i consignada a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú amb la clau d’operació 7100, referència 32016000318 i número d’operació 
320160000494. 
 
SEGON. NOTIFICAR TRADIA TELECOM, S.A. la present resolució. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 

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

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

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

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
   
19. Policial Local.  
Número: 52/2022/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE RETIRADA DELS VEHICLES AL 
FINAL DE LA SEVA VIDA ÚTIL DE LA VIA PÚBLICA I/O DEL DIPÒSIT MUNICIPAL 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.- ADJUDICAR a l’empresa DESGUACES F. BENEDI, S.L., amb NIF 
B63725642, el contracte dels serveis de retirada dels vehicles al final de la seva vida útil 
de la via pública i/o del Dipòsit Municipal de Vilanova i la Geltrú, pel període de dos (2) 
anys, prorrogable 2 anys més períodes anuals i amb els següents preus unitaris: 
 

 Preu unitat (exempt IVA) 
Bicicletes 6,00 € 
Ciclomotors i motocicletes 55,00 € 
Turismes 190,00 € 
Autocars, camions, tractors... 300,00 € 

 
L’execució del present contracte no suposa cap despesa per l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, pel que no és necessari reserva de crèdit del pressupost municipal. 
 
SEGON. NOTIFICAR l’adjudicació a les empreses licitadores i publicar–la al contracte 
al Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
TERCER. NOMENAR responsable del contracte, tal i com preveu l’apartat U del 
Quadre de Característiques del Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Cap 
de la Policia Local. 
 
CINQUÈ. APROVAR la minuta del contracte que s’adjunta com a annex. 
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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 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 POLITIQUES DE CIUTADANIA 
 
20. Cultura.  
Número: 991/2021/eSUB. 
 
APROVAR EL PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA L’ANY 2021 A L’ENTITAT AGRUPACIÓ DE BALLS POPULAR DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ  
 
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 a 
l’entitat AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS DE VILANOVA amb CIF G58550252 
per l’Acord de la Junta de Govern Local de data 30 de novembre de 2021, en la 
quantitat de 2.415,50 € per no haver aportat justificació de despesa per aquest import. 
Amb aquesta reducció, l’import final de la subvenció concedida serà de 11.255,50 €. 
 

SEGON.- COMPENSAR l’import no justificat de la subvenció 2021 (2.415,50 €) amb 
l’import pendent de pagament a l’entitat AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS DE 
VILANOVA amb CIF G58550252, essent així l’import pendent de pagar a l’entitat de 
4.420,00 €. 
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TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats perquè en un termini de 15 
dies, a comptar a partir del dia següent a la notificació de la present, pugui presentar 
al·legacions o els documents que consideri oportuns.  

 
QUART.- PEU DE RECURS 

Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs. 

  
   
21. Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer.  
Número: 99/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA TERCERA PRÒRROGA  DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’ATENCIÓ 
AL PÚBLIC, VISITES I TALLERS EDUCATIUS ALS MUSEUS DE L’ESPAI FAR DEL 
MUNICIPI 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 de serveis d’atenció 
al públic, realització de tallers educatius i visites als museus de l’Espai Far del municipi 
de Vilanova i la Geltrú, per un període d’1 any més, des de l’1 de juny de 2022 al 31 de 
maig de 2023, amb LAVOLA 1981, S.A.U., amb NIF A58635269, per un import anual 
de 47.935,00 € més 10.066,35 € que corresponen al 21% d’IVA, que fan un total de 
58.001,35 € (CINQUANTA-VUIT MIL UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS 
D’EURO). 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 333.22720  del pressupost vigent de 
l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 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, en previsió que es produeixi l’inici de la pròrroga del 
contracte l’1 de juny de 2022 és de 33.834,12 €. 
 
La quantitat prevista pel 2023 serà de 24.167,23 €. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
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TERCER. NOTIFICAR aquest acord a LAVOLA 1981, S.A.U i publicar la pròrroga del 
contracte al Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
QUART. APROVAR la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunta com a Annex. 
 
CINQUÈ. FACULTAR a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
SISÈ. 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. 
 
   
22. Convivència i equitat.  
Número: 339/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 
 

PRIMER. APROVAR la devolució de la garantia definitiva a nom de MARTA UXÒ DE LA 
YGLESIA, per import de 2.606,69 € (DOS MIL SIS-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-
NOU CÈNTIMS D’EURO), referent al contracte del servei de Mediació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, expedient núm. 030/2016-CONT, dipositat en data 2 
de febrer de 2018 i consignada a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb la clau 
d’operació 810, número d’operació 32018000402. 
 
SEGON. NOTIFICAR a MARTA UXO DE LA YGLESIA, la present resolució. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 
23. Espai Públic.  
Número: 394/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIALS PER ALS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA UNITAT DE SERVEIS 
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ (LOTS 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 
10) 
  
 
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 de subministrament 
de materials per als serveis de manteniment de la Unitat de Serveis Municipal de 
Vilanova i la Geltrú, per un període d’un any més, distribuït per lots, de la següent 
manera: 
 
 
 
 

Lot Empresa NIF Import total 
anual 

2 Ferreteria Professional Industrial, SCCL F66437914 49.199,99 € 
3 Ferreteria Professional Industrial, SCCL F66437914 18.000,00 € 
4 Materials per a la construcció del Garraf, SL B08863268 94.000,00 € 
6 Mausa-Maderas del Alto Urgel, SA A08132656 12.630,00 € 
7 Materials per a la construcció del Garraf, SL B08863268 20.771,48 € 
8 Bor Señalizaciones y complementos, SL B60782356 34.400,30 € 

10 Neumáticos J. Garcia e hijas, SL B65939092 6.000,00 € 
 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà   
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 52.9121.22111 Contracte subministrament 
utillatge del pressupost vigent. La despesa prevista per als anys 2022 i 2023 serà: 
 

Lot Empresa 2022 (IVA 
inclòs) 

2023 (IVA 
inclòs) 

Total 
 

2 Ferreteria Professional 
Industrial, SCCL 

28.699,99€ 20.500,00€ 49.199,99€ 
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3 Ferreteria Professional 
Industrial, SCCL 

10.500,00€ 7.500,00€ 18.000,00€ 

4 Materials per a la 
construcció del Garraf, SL 

54.833,33€ 39.166,67€ 94.000,00€ 

6 Mausa-Maderas del Alto 
Urgel, SA 

7.367,50€ 5.262,50€ 12.630,00€ 

7 Materials per a la 
construcció del Garraf, SL 

12.116,70€ 8.654,78€ 20.771,48€ 

8 Bor Señalizaciones y 
complementos, SL 

20.066,84€ 14.333,46€ 34.400,30€ 

10 Neumáticos J. Garcia e 
hijas, SL 

   3.000,00€    3.000,00€    6.000,00€ 

 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 
 
TERCER. NOTIFICAR la pròrroga a totes les empreses adjudicatàries i publicar-la al 
Perfil del contractant i el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 

QUART. APROVAR les minutes de la pròrroga del contracte que s’adjunten com a 
Annex. 

CINQUÈ. FACULTAR a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
SISÈ. 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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24. Espai Públic.  
Número: 377/2022/eAJT. 
 
APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE CONSTRUCTIU “SECTOR 5 MODIFICAT 2 
DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ INTEGRAL DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DEL 
BARRI DE SANTA MARIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ P232.2" 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 

PRIMER. APROVAR inicialment el Projecte Constructiu “SECTOR 5 MODIFICAT 2 
DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ INTEGRAL DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DEL 
BARRI DE SANTA MARIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ P232.2” que conté l’estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut i redactat per part dels Serveis Tècnics de la Companyia 
d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, i promogut per aquest Ajuntament amb un pressupost 
total de 347.719,25 € 
 
El pressupost d’execució per contracte amb 21% d’IVA del Projecte Constructiu 
“SECTOR 5 MODIFICAT 2 DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ INTEGRAL DE LA 
XARXA D’AIGUA POTABLE DEL BARRI DE SANTA MARIA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ P232.2” és de 347.719,25 €, el qual és detalla a continuació: 
 
 

(PEM) PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ABANS D'IMPOSTOS 241.488,47 € 
13% Despeses Generals 31.393,50 € 
6% Benefici Industrial 14.489,31 € 
(PEC) PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE SENSE IVA 287.371,28 € 
  
21% IVA 60.347,97 € 
(PEC) PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (IVA INCLÒS) 347.719,25 € 

 
 
SEGON. SOTMETRE a informació pública aquest acord mitjançant la seva publicació, 
durant trenta dies, al BOP (Butlletí Oficial de la Província) i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament, per un període de trenta dies, a comptar des de la publicació 
corresponent de l’anunci corresponent al BOP, a fi i efecte que es puguin presentar 
al·legacions i suggeriments que es creguin oportuns. 
 
 
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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25. Espai Públic.  
Número: 378/2022/eAJT. 
 
APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE CONSTRUCTIU “CANONADA DE 
TRANSPORT D’AIGUA POTABLE AL PRAT DE VILANOVA, DES DEL BARRI DE 
SANTA MARIA PER L’AVINGUDA DEL TERME, P-316” 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 

PRIMER. APROVAR inicialment el Projecte Constructiu “CANONADA DE 
TRANSPORT D’AIGUA POTABLE AL PRAT DE VILANOVA, DES DEL BARRI DE 
SANTA MARIA PER L’AVINGUDA DEL TERME, P-316” que conté l’estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut i redactat per part dels Serveis Tècnics de la Companyia d’Aigües de 
Vilanova i la Geltrú, i promogut per aquest Ajuntament amb un pressupost total de 
357.023,44  € 
 
El pressupost d’execució per contracte amb 21% d’IVA del Projecte Constructiu 
“CANONADA DE TRANSPORT D’AIGUA POTABLE AL PRAT DE VILANOVA, DES 
DEL BARRI DE SANTA MARIA PER L’AVINGUDA DEL TERME, P-316” és de 
357.023,44  €, el qual és detalla a continuació: 
 
 

(PEM) PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ABANS D'IMPOSTOS 247.950,16 € 
13% Despeses Generals 32.233,52 € 
6% Benefici Industrial 14.877,01 € 
(PEC) PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE SENSE IVA 295.060,69 € 
  
21% IVA 61.962,74 € 
(PEC) PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (IVA INCLÒS) 357.023,44 € 

 
SEGON. SOTMETRE a informació pública aquest acord mitjançant la seva publicació, 
durant trenta dies, al BOP (Butlletí Oficial de la Província) i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament, per un període de trenta dies, a comptar des de la publicació 
corresponent de l’anunci corresponent al BOP, a fi i efecte que es puguin presentar 
al·legacions i suggeriments que es creguin oportuns. 
 
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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26. Espai Públic.  
Número: 8/2022/eCAA. 
 
APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE 
LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
   

ACORD 
 

PRIMER. AUTORITZAR, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i 
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 

 
La relació és la que s’adjunta a continuació: 

 

78147894N CR/ RECREO, 49, LO 

J67523126 CR/ BRUC, 60-62, LO, ES 

39178463X CR/ ORDI, 25 

47630374L CR/ TIRES, 1, LO 

38432177M CR/ SANT ONOFRE, 11 

49879991Y CR/ SANT FRANCESC, 2-A 

Y5782828K CR/ MANUEL DE CABANYES, 4, LO 

X7424267M PL/ NEUS, 6, LO, DR 

B66637513 RB/ PRINCIPAL, 16, LO 

Y2162965J CR/ AIGUA, 64, LO 

X4060307W CR/ AIGUA, 78, LO 

52420213Q CR/ AIGUA, 71 

47639308Y CR/ RECREO, 58 

B60509379 CR/ LLEIDA, 23 

52214458L AV/ FRANCESC MACIA, 20 

52214013B 
PL/ SOLER I CARBONELL, S/N Edif. MERCAT, LO, 
03 

52915509F 
PL/ SOLER I CARBONELL, S/N Edif. MERCAT, LO, 
05 

B66879107 PL/ SOLER I CARBONELL, 38, 1º, B 

X0584648B RB/ SALVADOR SAMA, 41, LO 
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51809580X RB/ SALVADOR SAMA, 62, LO 

B58676214 RB/ SALVADOR SAMA, 62, LO, ES 

B67326397 CR/ L' HAVANA, 16, LO, 5 

B86344124 RB/ PRINCIPAL, 122, LO, 2 

23934207Q CR/ CUBA, 5, LO 

B65066904 CR/ CUBA, 2, LO, DR 

B67281147 RB/ SALVADOR SAMA, 102, BX 

37387456J AV/ JAUME BALMES, 24, MG, DR 

X9361885B CR/ JOSEP COROLEU, 99, LO, DR 

49767095V CR/ JOSEP COROLEU, 103, LO, DR 

Y5087492K AV/ FRANCESC MACIA, 115, LO, DR 

48903747C CR/ EL GRECO, 23, LO 

47839849X CR/ EL GRECO, 12, LO, ES 

X3598025C AV/ FRANCESC MACIA, 123, LO, DR 

79290140D AV/ FRANCESC MACIA, 145, LO, DR 

47842024T CR/ MONTSENY, 11, LO, A 

Y7822810H CR/ CODONYAT, 3, LO 

52421286P CR/ SALUT, 18 

RS0380460 CR/ CORREU, 14, LO 

52215466S CR/ SANT FELIP NERI, 1 

G66864208 CR/ SANTA MADRONA, 25, LO 

B65093957 CR/ SANT PAU, 5 

G65778474 CR/ SANT ANTONI, 21, LO 

52425979D CR/ PADUA, 4, ENT, 1 

46235524G CR/ SANT PERE, 15 

39178463X CR/ COMERÇ, 4, LO, DR 

35100409V PL/ COLS, 12, LO 

35123130Z CR/ SANT GERVASI, 36 

49879596W CR/ SANT PERE, 50, 2º 

J67129700 CR/ ESGLESIA, 4, MG 

B08981839 CR/ AIGUA, 122, 1º, 4 

39644245L CR/ AIGUA, 97, 2º, 1 

46478540W CR/ DOCTOR FLEMING, 4, 3º, 2 

X7687315W CR/ AIGUA, 111, 2º, 1 

52421978X CR/ AIGUA, 113, 5º, 1 

48189815P CR/ AIGUA, 113, AT, 1 

55485241H CR/ AIGUA, 121, 4º, 2 

39377952C CR/ DOCTOR FLEMING, 5, Esc: D, BX, 2 
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36984504K CR/ JARDI, 76, 3º, 3 

24242389K CR/ JARDI, 76, 2º, 1 

49502853E CR/ JARDI, 76, 3º, 5 

Y1980327H CR/ JARDI, 72, 2º, 4 

X9303899P CR/ JARDI, 72, 1º, 4 

77277030C CR/ JARDI, 70, 2º 

47841902Q CR/ RECREO, 70, 3º, 4 

47638651Q CR/ PARE GARI, 36, 3º, 3 

X9021233N PL/ CATALUNYA, 11, 2º, 1 

X8652179Q PL/ CATALUNYA, 10, 3º, 1 

47636433Y PL/ CATALUNYA, 10, 3º, 6 

04585289D CR/ RECREO, 57, 1º, 2 

47636855Z CR/ PARE GARI, 75, 2º, 1 

52211554J AV/ FRANCESC MACIA, 60, 2º, 2 

X4912618W CR/ RECREO, 95, 2º, 6 

36736697Q CR/ RECREO, 99, 1º, 2 

38353329R CR/ AIGUA, 137, 1º, 2 

30622219L CR/ AIGUA, 143, 5º, 1 

52424121Z CR/ LEPANT, 70, 1º, 3 

52422029S CR/ JARDI, 122, 1º, 2 

48024933J CR/ JOAN LLAVERIAS, 21, 3º, 2 

47630374L CR/ JOAN LLAVERIAS, 16, BX, 1 

X3786596Z AV/ FRANCESC MACIA, 120, 4º, 2 

47871075W AV/ FRANCESC MACIA, 122, 3º, 1 

52429961N RD/ IBERICA, 139, 1º, 2 

36985969Z PL/ CUBILOT, 1, 1º, 1 

47630891F CR/ MIQUEL GUANSE, 3, 1º, 3 

52428786X CR/ MIQUEL GUANSE, 37, 2º, 3 

38439115C PL/ FABRICA NOVA, 15, BX, 2 

Y3044555J PL/ CAP DE CREU, 8, 4º 

47635304G CR/ PICAPEDRERS, 62, 1º, 3 

52429969C CR/ TARONGER, 5, 2º, 2 

52421446F CR/ PICAPEDRERS, 42, 2º 

77107658C CR/ MANUEL DE CABANYES, 17, 1º 

X7005576Y CR/ SANT FRANCESC, 11, 3º 

52213475W CR/ SANT FRANCESC, 10, 2º, 2 

Y1788385B CR/ BOMBA, 3, 1º 

77617845K CR/ MANUEL DE CABANYES, 4, ENT 
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48184834H CR/ MANUEL DE CABANYES, 4, 1º 

36454565W CR/ TEATRE, 2, 2º, 2 

52423969T CR/ TEATRE, 2, 1º, 1 

77277105A CR/ VAPOR, 6 

39704715E CR/ JARDI, 37, 2º, 3 

52427918Q CR/ JARDI, 47, 1º 

47637044L CR/ TEATRE, 52, 4º 

28049148G RB/ SALVADOR SAMA, 18-A, 4º, 2 

X6134640B CR/ MANUEL TOMAS, 41, BX 

X6845458Z CR/ SANT GERVASI, 92, 2º 

37317544K RB/ PRINCIPAL, 49, 3º, 1 

Y0066894R RB/ PRINCIPAL, 26, 3º 

40841972K CR/ LLEIDA, 18, 1º, 2 

36499870C CR/ JOSEP LLANZA, 4, 4º, 1 

77106823J CR/ L' HAVANA, 8, 1º 

46115947G CR/ TETUAN, 16 

38133422C CR/ LLIBERTAT, 16, 4º, 3 

47633081N RB/ PRINCIPAL, 120, 2º 

52621438Z CR/ CUBA, 9, 1º, 4 

52218554K CR/ CUBA, 1, 2º 

B58968926 CR/ CUBA, 2, 3º, 2 

44188722H CR/ L' HAVANA, 11, 2º 

X0856000D AV/ JAUME BALMES, 24, 1º, 2 

49882242A AV/ JAUME BALMES, 34, 2º, 4 

47841254N CR/ PELEGRI BALLESTER, 17, 2º, 2 

52426049X CR/ JOSEP COROLEU, 89, 1º, 3 

38483158H AV/ CUBELLES, 52, 3º, 2 

52424051J CR/ EL GRECO, 7, 4º, 1 

38007696N CR/ JOSEP COROLEU, 76, 1º, 2 

38522712N AV/ FRANCESC MACIA, 113, 4º, 3 

51807470Q CR/ LA GORNAL, 24, 1º, 2 

47638940Y CR/ LA GORNAL, 22, AT, 2 

52210513F CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 29, 3º, 1 

43414085K CR/ JOAN LLAVERIAS, 57, 3º, 2 

X5534639B AV/ CUBELLES, 51, 1º, 2 

X6525050L AV/ CUBELLES, 55, 1º, 2 

52219972J CR/ MONTSENY, 5, 6º, 4 

48029992N CR/ MONTSENY, 7, 8º, 3 
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72875550G CR/ MONTSENY, 9, 8º, 2 

26474117J CR/ MONTSENY, 11, 2º, 1 

09600484P CR/ MONTSENY, 11, 1º, 2 

30437637N CR/ MONTSENY, 13, 4º, 3 

X4063546K CR/ MONTSENY, 13, BX, 2 

X8903632X CR/ JOSEP COROLEU, 130, 5º, 1 

77250683P CR/ CANIGO, 1, 2º, 2 

52218739E CR/ CODONYAT, 7, 1º, 1 

Y1209094K CR/ CORREU, 65, 1º 

47633895K CR/ SALUT, 9 

39425946J CR/ CORREU, 18, 2º 

X5899057V CR/ FRUITA, 1, 1º, 1 

39730560S CR/ SANTA EULALIA, 17, 2º, 2 

49880164H PL/ PEIXATERIA, 19, 1º, 1 

Y1503564E CR/ PADUA, 30, BX, 1 

46962107V CR/ SANTA MADRONA, 30, 2º, 2 

X4065232M CR/ CAPUTXINS, 26, 1º 

47630807S CR/ CAPUTXINS, 33, 2º, 1 

X3033146K CR/ SANT GERVASI, 52, 2º 

46651905Q CR/ SANT PAU, 7 

52216318Q CR/ SANT PAU, 1, 1º 

47632251X PL/ LLARGA, 18, 1º, 1 

44185623R CR/ PADUA, 4, 2º 

47895084E CR/ COMERÇ, 5, 1º, 1 

44423624K CR/ COMERÇ, 8, 1º 

36757112F CR/ MONTSERRAT, 2, 3º 

77096607D PL/ COLS, 12, 2º, 2 

47840217X PL/ COLS, 12, 2º, 1 

49501142J CR/ NOU, 4, 1º, 2 

52215854N CR/ SANT GERVASI, 12, AT 

49766669M CR/ SANT GERVASI, 2, BX 

X8531662L CR/ MIG, 22, 3º 

48026456H CR/ JOSEP ANTON MARQUES, 1, 2º, 4 

Y3863859B CR/ JOSEP ANTON MARQUES, 4, 2º, 2 

77252630T CR/ ESTUDIS, 8 

46749402Q CR/ ESTUDIS, 10, 3º 

X3990229M CR/ SANT MAGI, 19 

Y0499611L CR/ JOAQUIM MIR, 11, 1º, 2 
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48227537X CR/ MAJOR, 46, 2º, 4 

Y6111701V CR/ MAJOR, 34, 1º, 2 

49504348E CR/ CASERNES, 26, 1º, 1 

52212339Q CR/ CASERNES, 31, 4º 

52422563C CR/ CASERNES, 35, 4º, 3 

33960985J CR/ CASERNES, 35, 4º, 1 
 
 
SEGON. FACULTAR l’Il·lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord. 

 
Això no obstant, la Junta de Govern Local decidirà allò que cregui més adient per als 
interessos municipals. 

 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157511543331164470 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

177 
 

   
27. Espai Públic.  
Número: 132/2021/eCONT. 
 
DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DESISTIMATÒRIA DEL TRIBUNAL CATALÀ 
DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC, EN RELACIÓ AL RECURS PRESENTAT A 
L’EXPEDIENT N-2021-0209, I D’AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DEL 
PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE SUSMINISTRAMENT D’ENERGIA 
ELÈCTRICA DE PRODUCCIÓ 100% D’ENERGIES RENOVABLES 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
   

ACORD 
 
PRIMER.- DONAR COMPTE de la resolució de 6 d’abril de 2022 del Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic, en relació a l’expedient N-2021-0209, que en el seu 
apartat d’acords estableix: 
 

“1.- Desestimar el recurs especial en matèria de contractació interposat per I.G.R. en 
nom i representació de l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU contra l’anunci i els plecs 
que han de regir la licitació del contracte de subministrament d'energia elèctrica de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els seus organismes autònoms i societats 
municipals, que tramita l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ (expedient 
132/2021/eCONT). 

2.- Aixecar la suspensió del procediment de contractació acordada pel Tribunal en la 
Resolució S-65/2021, de 2 de juny. 

3.- Declarar que no s’aprecia la concurrència de temeritat o mala fe en la interposició 
del recurs, per la qual cosa no escau la imposició de la sanció prevista en l’article 58.2 
de la LCSP.  

 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES  
 
No se’n formulen 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.15 hores, de la que 
s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


