
 
 
 

 
     

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 04 DE MAIG DE 2021 

 
 
 
Acta núm. 18 
 

A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9.30 hores del dia 4 de maig de 2021, sota la 
presidència de l’alcaldessa, Sra. Olga Arnau Sanabra es reuneixen a la 
videoconferència per Teams els senyors/es: 

 

Sra. Olga Arnau Sanabra 

Sra. M Blanca Alba Pujol 

Sra. Marta Jofra Sora 

Sra. Adelaida Moya Taules  

Sr. Enric Garriga Ubia 

Sr. Antoni Palacios Asensio   

Sr. Francesc Xavier Serra Albet    

 

Secretari General 

Sr. Isidre Marti Sarda       

   

 

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

 

Excusa la seva assistència el Sr. Sr. Jordi Medina Alsina 
 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteix també a la sessió el Sr. Jaume Aliaga 
Huguet 
 
 
 
 



 
 
 

 
     

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs. 
 Número: 17/2021/eJGL 
 

APROVAR L’ACTA NÚMERO 17 CORRESPONENT A LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL DIA 27 D’ABRIL DE 2021 

 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 

 Número: 31/2020/eSEC. 
 

DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 188/2021, DE DATA 8 D’ABRIL DE 
2021 DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 16 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT 477/2019 D A INTERPOSAT PER LA 
SENYORA AMB DNI 38054803 S (EXP. 122/18-REC – 146/2020/ESJ) 

 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 

 Número: 2/2021/eSJ. 
 

DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA SALVADOR SAMÀ, 69, EL DIA 
5 DE GENER DE 2021 

 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 

 Número: 4/2021/eSJ. 
 

DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER PARE GARÍ, EL DIA 15 DE 
DESEMBRE DE 2020 

  
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 

 Número: 7/2021/eSJ. 
 

DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A LA PARADA 15 DEL 
MERCAT CENTRAL, EL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2020 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
     

 

 
 
 

6. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 313/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 313/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A 
VILANOVA I LA GELTRÚ, PER DIPOSITAR UNA BOSSA DE BROSSA A 
UNA PAPERERA DEL C. BALEARS, 12, SEGONS INFORME TÈCNIC DE 
DATA 17/11/2020. 

 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 

Número: 341/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 000432/2019-UES PER INFRACCIÓ 
DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA 
CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, PER DEIXAR UNA CAIXA DE 
CARTRÓ A LA VIA PÚBLICA, DETECTADA EN DATA 26/11/2020. 

  
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 

Número: 342/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 342/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA 
CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, PER DEIXAR UN PALET DE 
FUSTA A LA VIA PÚBLICA, SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 
01/12/2020. 

  
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 

Número: 368/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 368/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A 
VILANOVA I LA GELTRÚ, PER DEIXAR UNA CAIXA DE CARTRÓ FORA 
DEL CONTENIDOR, SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 02/12/2020. 

 
 
 



 
 
 

 
     

 

 
10. Espai Públic.  

Número: 4/2021/eCAA. 
 
INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ. Exp. 4/2021/eCAA 
  

 
11. Llicències i Disciplina.  

Número: 81/2021/eOBR. 
 
ATORGAR LA SOL·ICITUD DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PRESENTADA 
PER COM. PROP. C. SANT GERVASI, 39, PER A REHABILITAR I FER 
REFORÇ ESTRUCTURAL DELS SOSTRES AFECTATS PER TÈRMITS 
ALS HABITATGES 1r. 1a., 1r. 3a., 1r. 4a. A i 1r.4a., DE L’EDIFICI 
PLURIFAMILIAR /FASE 2.2 DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE TOT 
L’EDIFICI) (EXP.81/2021/eOBR) 

  
 
 
 
 

Els següents punts s’acordaran en sessió Pública, per tractar-se de 
competències delegades del PLE a la Junta de Govern Local 

 
 
 

12. Àrea de Territori i Espai Urbà.  
Número: 295/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 295/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER 
MANCA DE LLICÈNCIA DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOS 
POTENCIALMENT PERILLÓS I PORTARLO SENSE MORRIÓ PER LA VIA 
PÚBLICA, EN DATA 29/10/2020. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
     

 

 
 
 
 
 
 

13. Àrea de Territori i Espai Urbà.  
Número: 289/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 289/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER 
MANCA DE LLICÈNCIA DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOS 
POTENCIALMENT PERILLÓS I PORTARLO SENSE MORRIÓ, EN DATA 
28/09/2020. 
 

 
14. Àrea de Territori i Espai Urbà.  

Número: 319/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 319/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER 
MANCA DE LLICÈNCIA DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOS 
POTENCIALMENT PERILLÓS, SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 
22/10/2020. 
  

 
15. Àrea de Territori i Espai Urbà.  

Número: 300/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 300/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER 
MANCA DE LLICÈNCIA DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOS 
POTENCIALMENT PERILLÓS I PER NO TENIR LES INSTAL·LACIONS 
ADEQUADES AL DOMICILI PER ALBERGAR-LO, CONSEQÜÈNCIA DEL 
QUAL L'ANIMAL ES VA ESCAPAR AL CARRER, EN DATA 16/10/2020. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
     

 

 
 
 
 
 

16. Àrea de Territori i Espai Urbà. 
Número: 264/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 264/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER 
MANCA DE LLICÈNCIA DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOS 
POTENCIALMENT PERILLÓS I PORTARLO PER LA VIA PÚBLICA SENSE 
MORRIÓ, EN DATA 19/06/2020. 

 
 
 
Propostes entrades per urgència  
 
 

17. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
 

 Número: 158/2021/eCONT   
 

APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS 
SERVEIS DE CONSERGERIA I RECEPCIÓ, I ATENCIÓ DE LA 
CENTRALETA TELEFÒNICA APLICANT CRITERIS SOCIALS DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
18. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
 Número: 132/2021/eCONT   

 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA  JUSTIFICATIVA, L’ANNEX 
2 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS I EL PLEC 
DE CLÀUSULES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA DE L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I 
SOCIETATS MUNICIPALS QUE EN FOMEN PART 
 
 
 
 



 
 
 

 
     

 

 
19. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 

Número: 155/2021/eCONT   
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS 
SERVEIS DE CONSERGERIA DE CAP DE SETMANA DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

 
 
 
PRECS I PREGUNTES.  

  
 

 

 



 
 
 

 
     

 

 
 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió a les 9.30 h seguint 
l’ordre dels punts de l’ordre del dia 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs. 
Número: 17/2021/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 17 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 27 D’ABRIL DE 2021 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 31/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 188/2021, DE DATA 8 D’ABRIL DE 2021  
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 16 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT 477/2019 D A INTERPOSAT PER LA SENYORA AMB DNI 
38054803 S (EXP. 122/18-REC – 146/2020/ESJ) 
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 16 DE 

BARCELONA 
 
 
Núm. procediment  :   Abreujat 477/2019 D 
 
 
Núm. i data sentència: 8 d’abril de 2021 
  
 
 
 



 
 
 

 
     

 

 
 
Part actora  :          Senyora amb DNI 38054803 S  
 
 
Part demandada  :          Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
 
Lletrat:                                          Jordi Sellarés i Valls 
 
 
Objecte del procediment :      Desestimació per silenci administratiu de la 

reclamació de responsabilitat patrimonial per danys 
per caiguda al carrer Joan Llaverias, 7, el dia 22 
d’octubre de 2017. 

 
Decisió  :  ESTIMAR PARCIALMENT el recurs contenciós 

administratiu.  
  

ABONAR a la part actora la quantitat de 2.768,61 
euros en concepte d’indemnització més interessos 
legals. 

 
 Sense condemna a costes. 
 
Fermesa :  Contra aquesta resolució no s’hi pot interposar  cap 

recurs ordinari. 
 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per 

assabentada i conforme. 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
     

 

3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 2/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA SALVADOR SAMÀ, 69, EL DIA 5 DE GENER 
DE 2021 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formula la 
senyora amb DNI 37680352 G, 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. 
 
   
 
 
 



 
 
 

 
     

 

 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 4/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER PARE GARÍ, EL DIA 15 DE DESEMBRE DE 
2020 
 
la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
  

ACORD 
 

PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formula da per 
la senyora amb DNI 52217323 D, 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. 
 
 
 



 
 
 

 
     

 

5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 7/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A LA PARADA 15 DEL MERCAT 
CENTRAL, EL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2020 
 
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 
de la senyora amb DNI 47636057 K,  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. 



 
 
 

 
     

 

6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 313/2020/eUES. 
 

APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 313/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, 
PER DIPOSITAR UNA BOSSA DE BROSSA A UNA PAPERERA DEL C. BALEARS, 
12, SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 17/11/2020. 
 

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

ACORD 
 

PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI 52214372W per haver quedat provada la responsabilitat dels fets a tenor 
dels informes tècnics. 
 

SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI 52214372W la sanció de multa de 
tres-cents euros (300 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures per 
a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 

TERCER. 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 notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 

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



 
 
 

 
     

 

7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 341/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 000432/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, PER DEIXAR UNA CAIXA DE CARTRÓ A LA VIA PÚBLICA, DETECTADA 
EN DATA 26/11/2020. 
 
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 73382281E per no haver quedat provada la responsabilitat dels fets. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador. 
 
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 notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu 
procedent. 
 



 
 
 

 
     

 

8. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 342/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 342/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, PER DEIXAR UN PALET DE FUSTA A LA VIA PÚBLICA, SEGONS 
INFORME TÈCNIC DE DATA 01/12/2020. 
  
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 52215412F per no haver quedat provada la responsabilitat dels fets. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’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. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  També podeu interposar qualsevol altre recurs que 
considereu procedent. 



 
 
 

 
     

 

9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 368/2020/eUES. 
 

APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 368/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, 
PER DEIXAR UNA CAIXA DE CARTRÓ FORA DEL CONTENIDOR, SEGONS 
INFORME TÈCNIC DE DATA 02/12/2020. 
 

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

ACORD 
 

PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI 47630346Z, a tenor dels informes tècnics que ratifiquen els fets. 
 

SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI 47630346Z la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de 
Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons 
consta a l’expedient. 
 

TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI 47630346Z, per tal que s’ingressi a 
la caixa de l’Ajuntament l’import de la sanció imposada, en el termini de 20 dies 
hàbils a comptar des del dia següent d’haver rebut la notificació d’aquesta proposta. 
 

QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 

CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 

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

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



 
 
 

 
     

 

de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu 
procedent. 
 
10. Espai Públic.  
Número: 4/2021/eCAA. 
 
INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ. Exp. 4/2021/eCAA 
  
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: 
 
46351088Q RB/ ARNAU DE VILANOVA, 6, ENT, 2 
52218973A CR/ DOCTOR ZAMENHOF, 25, LO, ES 
Y1729346J AV/ FRANCESC MACIA, 138, MG, 4 
36979418H CR/ DOCTOR ZAMENHOF, 53, LO, ES 
X9319644K CR/ BAILEN, 14, LO, 1 
Y0388485Y CR/ JOAN LLAVERIAS, 9, LO, ES 
G67492678 CR/ LEPANT, 9, LO 
38499089X CR/ BRUC, 2, LO, DR 
77299162A PL/ AGERMANAMENT, 8, MG, 11 
X5587095G CR/ JOSEP COROLEU, 42, LO 
52214481L PL/ FABRICA NOVA, 18, LO, 2 
48183949F CR/ AIGUA VELLA, 4 
14928998C CR/ SANT MIQUEL, 18-A 
36543587Z AV/ SIS CAMINS, 39 
52425344H CR/ ANTONIO MACHADO, 10 
76006443E CR/ RIU EBRE, 35 
74347664A CR/ LURDES, 18 
52219016T CR/ JOSE DE ESPRONCEDA, 1-B 
77096612Z CR/ JOSE DE ESPRONCEDA, 18 
53317527P CR/ LURDES, 40 



 
 
 

 
     

 

38131590M CR/ PEDRAFORCA, 26, BX 
X0866232Y CR/ RIU EBRE, 10 
33888963G CR/ AIXADA, 29, CAS, A 
38330304E AV/ SOMELLA, 27 
47180783D CR/ FALÇ, 31-A 
47637201S CR/ PODADORA, 30 
B64314800 CR/ DE L'AGRICULTURA, 43-B 
37259116J CR/ ESTACA, 58 
49879989G CR/ ESTACA, 30, A 
B67015107 AV/ LA COLLADA, 106 
40928540V CR/ ANETO, 16 
47633341L CR/ RIU GUADALQUIVIR, 52, - 
47635966E AV/ ROCACRESPA, 24 
46474310G CR/ PIT-ROIG, 8, Esc: A, 1º, 1 
52277621R CR/ PIT-ROIG, 8, Esc: C, 1º, 1 
38058011A CR/ ESTORNELLS, 20 
47630901V PG/ FARIGOLA, 1, 1º, 4 
52426605Z CR/ MOLI DE VENT, 38, 2º, 1 
46785461B CR/ MOLI DE VENT, 36, BX, 4 
49910639H CR/ OLERDOLA, 47, 2º, 1 
77266150L CR/ OLERDOLA, 27, 3º, 1 
52214314J CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 35, 1º, 1 
52428122J CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 13, 4º, 2 
47634930K CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 48, 3º, 4 
38549585K CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 48, 1º, 3 
52420213Q CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 52, 1º, 4 
36764628W CR/ FRANCESC MORAGAS, 5, 1º, 2 
52213492L CR/ DOCTOR ZAMENHOF, 25, 5º, 1 
18746716Z AV/ FRANCESC MACIA, 138-A, 1º, 2 
46061262J CR/ AIGUA, 210, BX, 2 
X7552251V CR/ TORRE D'ENVEJA, 27, 2º, 2 
77077131Z CR/ JOAN LLAVERIAS, 4, 2º, 3 
47632761Z CR/ AIGUA, 160, 4º, 1 
35083158Q CR/ JOAN LLAVERIAS, 8, 1º, 3 
Y1711322K CR/ BAILEN, 51, 1º 
Y3113613W CR/ BAILEN, 47, 4º, 4 
49765758Z CR/ SANT ONOFRE, 123, 4º, 1 
41004042X CR/ SANT ONOFRE, 123, AT, 2 
47729806E CR/ BAILEN, 35, 1º, 1 
46757791X CR/ LEPANT, 6, 1º, 3 
77306083R CR/ SANT ONOFRE, 114, 4º, 3 
47636987P CR/ LEPANT, 23, 2º, 1 
33880396Q CR/ LEPANT, 15, 2º 



 
 
 

 
     

 

47635815D CR/ LEPANT, 1, 4º, 1 
35370169X CR/ LEPANT, 38, 4º, 3 
X4157225K CR/ LEPANT, 34, 4º, 2 
Y6070673K CR/ AIGUA, 150, 3º 
Y1819076C CR/ BRUC, 58-A, 2º, 2 
51807648X CR/ BRUC, 58-A, 4º, 2 
51808393L CR/ BRUC, 58-D, 1º, 2 
X9094552F CR/ BRUC, 8, 3º 
77250533L PL/ AGERMANAMENT, 3, 3º, 1 
38153112E PL/ AGERMANAMENT, 8, 1º, 1 
37653196B CR/ BRUC, 5, 4º, 2 
48024136K CR/ BRUC, 7, 1º, 2 
Y5829888T CR/ JOSEP COROLEU, 48-D, 3º, 2 
52213052Q CR/ JOSEP COROLEU, 48-E, 2º, 2 
X6472742J CR/ JOSEP COROLEU, 48-E, 3º, 2 
37610972S CR/ JOSEP COROLEU, 48-F, 2º, 2 
52214748X CR/ JOSEP COROLEU, 48-H, 4º, 1 
26652944S CR/ JOSEP COROLEU, 48-H, 4º, 2 
B58685280 CR/ JOSEP COROLEU, 38 
47837164Q CR/ JOSEP COROLEU, 34, BX 
52219451K CR/ JOSEP COROLEU, 6, 1º, 1 
X8291600P CR/ JOSEP COROLEU, 5, 5º, 1 
B64336027 CR/ JOSEP COROLEU, 9, COM, GENERAL 
77265994R CR/ JOSEP COROLEU, 9, 2º, 1 
52210692W CR/ JOSEP COROLEU, 31, 5º, 2 
52218183H CR/ TEODOR CREUS I COROMINES, 39, 3º, 1 
48027211Z CR/ SANT ONOFRE, 84, 3º, 1 
33879887J PT/ TEODOR CREUS I COROMINES, 1, 2º, 1 
 
SEGON. FACULTAR l’Il·lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 
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. 
 
 
11. Llicències i Disciplina.  
Número: 81/2021/eOBR. 
 
ATORGAR LA SOL·ICITUD DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PRESENTADA PER 
COM. PROP. C. SANT GERVASI, 39, PER A REHABILITAR I FER REFORÇ 
ESTRUCTURAL DELS SOSTRES AFECTATS PER TÈRMITS ALS HABITATGES 
1r. 1a., 1r. 3a., 1r. 4a. A i 1r.4a., DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR /FASE 2.2 DEL 
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE TOT L’EDIFICI) (EXP.81/2021/eOBR) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.  ATORGAR la llicència d’obres sol·licitada per Com. Prop. C. Sant Gervasi, 
39, va sol·licitar llicència d’obres per a rehabilitar i fer reforç estructural dels sostres 
afectats per tèrmits als habitatges 1r. 1a., 1r. 3a., 1r. 4a. a i 1r.4a., de l’edifici 
plurifamiliar/fase 2.2 del projecte de rehabilitació de tot l’edifici) (Exp.81/2021/eOBR). 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 

1. Un cop finalitzades les obres caldrà presentar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament el certificat final d’obra signat per la direcció 
facultativa i visat pel col·legi professional. 

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



 
 
 

 
     

 

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

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

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

5. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal 
sobre la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de 
domini públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici 
que l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el 
títol habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres 
per incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

6. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

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

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

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

 



 
 
 

 
     

 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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

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

3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte 
d’evacuació de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres 
per damunt de la part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta 
soterrani. 

4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 

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

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

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



 
 
 

 
     

 

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

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

SEGON. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
     

 

Els següents punts s’han acordat en sessió Pública, per tractar-se de 
competències delegades del PLE a la Junta de Govern Local 
 
 
12. Àrea de territori i espai urbà.  
Número: 295/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 295/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER MANCA DE LLICÈNCIA 
DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOS POTENCIALMENT PERILLÓS I PORTAR-LO 
SENSE MORRIÓ PER LA VIA PÚBLICA, EN DATA 29/10/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI 47839496W. 
 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI 47839496W la sanció de multa de 
set-cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16.1 de l’Ordenança 
Municipal de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 47839496W la sanció de multa de 
set-cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança 
Municipal de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
L’import total de les sancions imposades ascendeix, per tant, a la quantitat de mil 
cinc-cents dos euros (1.502 €). 
 
QUART. REQUERIR a la persona titular del DNI 47839496W, per tal que s’ingressi a 
la caixa de l’Ajuntament l’import de la sanció imposada, en el termini de 20 dies 
hàbils a comptar des del dia següent d’haver rebut la notificació d’aquesta proposta. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen. 
 
 
 
 



 
 
 

 
     

 

SISÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar 
amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del 
recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la 
data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu romandrà obert a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
 
13. Àrea de territori i espai urbà.  
Número: 289/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 289/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER MANCA DE LLICÈNCIA 
DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOS POTENCIALMENT PERILLÓS I PORTAR-LO 
SENSE MORRIÓ, EN DATA 28/09/2020. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 47636699L la sanció de multa de mil 
cinc-cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals de companyia, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI 47636699L la sanció de multa de set-
cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança 
Municipal sobre la tinença d’animals de companyia, segons consta a l’expedient. 
 
L’import total de les sancions imposades ascendeix, per tant, a la quantitat de dos mil 
dos-cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 



 
 
 

 
     

 

TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI 47636699L, per tal que s’ingressi a 
la caixa de l’Ajuntament l’import de la sanció imposada, en el termini de 20 dies 
hàbils a comptar des del dia següent d’haver rebut la notificació d’aquesta proposta. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar 
amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del 
recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la 
data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu romandrà obert a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
    
14. Àrea de territori i espai urbà.  
Número: 319/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 319/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER MANCA DE LLICÈNCIA 
DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOS POTENCIALMENT PERILLÓS, SEGONS 
INFORME TÈCNIC DE DATA 22/10/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 48022337Q la sanció de multa de mil 
cinc-cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 



 
 
 

 
     

 

SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI 48022337Q, per tal que s’ingressi a la 
caixa de l’Ajuntament l’import de la sanció imposada, en el termini de 20 dies hàbils a 
comptar des del dia següent d’haver rebut la notificació d’aquesta proposta. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar 
amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del 
recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la 
data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu romandrà obert a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
   
15. Àrea de territori i espai urbà.  
Número: 300/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 300/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER MANCA DE LLICÈNCIA 
DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOS POTENCIALMENT PERILLÓS I PER NO 
TENIR LES INSTAL·LACIONS ADEQUADES AL DOMICILI PER ALBERGAR-LO, 
CONSEQÜÈNCIA DEL QUAL L'ANIMAL ES VA ESCAPAR AL CARRER, EN DATA 
16/10/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 47842070T la sanció de multa de mil 
cinc-cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 



 
 
 

 
     

 

 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI 47842070T la sanció de multa de set-
cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.5 de l’Ordenança 
Municipal sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
L’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de dos mil dos-
cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
TERCER. REQUERIR a la persona titular del DNI 47842070T, per tal que s’ingressi a 
la caixa de l’Ajuntament l’import de la sanció imposada, en el termini de 20 dies 
hàbils a comptar des del dia següent d’haver rebut la notificació d’aquesta proposta. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar 
amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del 
recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la 
data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu romandrà obert a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
     

 

16. Àrea de territori i espai urbà.  
Número: 264/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 264/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER MANCA DE LLICÈNCIA 
DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOS POTENCIALMENT PERILLÓS I PORTAR-LO 
PER LA VIA PÚBLICA SENSE MORRIÓ, EN DATA 19/06/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE Y5899336B la sanció de multa de mil 
cinc- cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal 
de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del NIE Y5899336B la sanció de multa de 
set-cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança 
Municipal de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
L’import total de les sancions imposades ascendeix a la quantitat de dos mil dos-
cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
TERCER. REQUERIR a la persona titular del NIE 5899336B, per tal que s’ingressi a 
la caixa de l’Ajuntament l’import de la sanció imposada, en el termini de 20 dies 
hàbils a comptar des del dia següent d’haver rebut la notificació d’aquesta proposta. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar 
amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del 
recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 



 
 
 

 
     

 

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la 
data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu romandrà obert a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
  
 
Proposicions urgents 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure a l’ordre del dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar, en relació amb aquest punt, que no ha pogut ser objecte 
d’estudi pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb el RD 128/2018, de 16 de març, i a l’efecte del que disposa l’article 
92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat dels casos en què porti incorporat 
l’informe jurídic. 
 
 
17. Secretaria General.  
Número: 158/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE CONSERGERIA 
I RECEPCIÓ, I ATENCIÓ DE LA CENTRALETA TELEFÒNICA APLICANT  
CRITERIS SOCIALS DE L’ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert, i el plec de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques particulars, respectivament annexos II i I de la 
present resolució,  per a la contractació de serveis de consergeria i recepció, i 
atenció de la centraleta telefònica aplicant criteris socials, de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert d’acord amb l’article 156 de la 
LCSP, per un període d’un any, improrrogable, amb un pressupost base de licitació 
102.364,66€, més 21.496,58€ d’IVA al 21%, que fan un total de 123.861,24€. 
 



 
 
 

 
     

 

TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a la partida pressupostària 02.9200.2279907 (Recepció portes 
Ajuntament) del pressupost vigent i a les aplicacions que s’habilitin en els propers 
exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte.  
 

 
 
L’adjudicació del contracte restarà condicionada a l’aprovació d’un expedient de 
modificació de crèdits que disposi l’existència de crèdit suficient i adequat per la 
realització de la despesa en cada exercici pressupostari. 
 
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 
35.1.g) LCSP. 
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el perfil del contractant. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil del 
contractant, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el 
recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2 de la 
Llei 19/2017 - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent 
a la recepció de la seva notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, 
de conformitat amb els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
     

 

18. Secretaria General.  
Número: 132/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA, L’ANNEX 2 DEL 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS I EL PLEC DE 
CLÀUSULES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 
D'ENERGIA ELÈCTRICA DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I ELS 
SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I SOCIETATS MUNICIPALS QUE EN FORMEN 
PART 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. MODIFICAR la Memòria Justificava, l’Annex 2 del PPTP i el PCAP de 
l’expedient de contractació del subministrament d’energia elèctrica d’origen renovable 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els seus Organismes Autònoms i Societats 
Municipals que en formen part, en el sentit proposat en l’informe de la Cap del Servei 
de Medi Ambient del dia 30 d’abril de 2021, quedant com s’estableix respectivament 
en els Annexos 1, 2 i 3 de la present resolució. 
 
SEGON. PUBLICAR la present esmena al DOUE i al Perfil del Contractant. 
 
TERCER. APROVAR la retroacció de les actuacions al moment de la publicació dels 
plecs i de l’anunci de licitació fixant novament el termini de presentació d’ofertes. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
i de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar 
els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en el perfil del 
contractant, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el 
recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  de 
la Llei 9/2017 de contractes del sector públic  - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 
dies a comptar del dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil del 
contractant. 
 



 
 
 

 
     

 

Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius  de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat 
amb els arts 8 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici que es pugui interposar 
qualsevol altre recurs que estimi pertinent. 
 
 
19. Secretaria General.  
Número: 155/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE CONSERGERIA 
DE CAP DE SETMANA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE 
L’AJUNTAMENT  DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert  i els plecs de prescripcions  tècniques i 
de clàusules administratives particulars, respectivament Annex I i II de la present 
resolució, per a la contractació de serveis de consergeria de cap de setmana de les 
instal·lacions esportives de l’Ajuntament de  Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert, d’acord amb els articles 145, 
146, 156 a 158 i concordants la LCSP,  per un període d’1 any, prorrogable 1 any 
més, amb un pressupost base de licitació anual de 68.833,80 €, més 14.455,09 €,   
que correspon al 21% d’IVA, que fan un total  de 83.288,90 € (vuitanta-tres mil dos-
cents vuitanta-vuit euros amb noranta cèntims d’euro). 
 
L’import de sortida està calculat en base a les hores estimades de servei: 
 

 



 
 
 

 
     

 

Aquesta previsió constitueix una estimació global del contracte i en cap cas 
representa una obligació contractual. És a dir, l’Ajuntament no està obligat a arribar 
aquest màxim anual, sinó que és un topall màxim. 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació 33.3420.2279900 Gestió instal·lacions esportives 
del pressupost vigent, i, a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers 
exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. Es preveu que el contracte 
comenci l’1 de juny. 
 
La previsió de despesa per l’any 2021 serà de 48.585,20 € (IVA inclòs). 
La previsió de despesa per l’any 2022 serà de 34.703,70 € (IVA inclòs). 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
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. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
     

 

 
 
Precs i preguntes  
 
Sense Precs i Preguntes 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.37 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


