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Identificació de l’expedient 
Núm.  Exp.: 13/2022/eJGL 
 
NÚM.:  13 

ÒRGAN:  Junta de Govern Local 

SESSIÓ:  Ordinària 

DATA:  5 d'abril 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 5 d'abril de 2022, sota la 
presidència de la senyora  Blanca Albà Pujol, Primera tinència d’Alcaldia, es reuneixen 
en primera convocatòria, al Sala Pau Roig i Estradé, les persones següents: 
 
   
M Blanca Alba Pujol   JxC 

Antoni Palacios Asensio   JxC 

Marta Jofra Sora   RNA 

Enric Garriga Ubia   RNA 

   
   
Secretari General 
Sr. Isidre Marti Sarda       

 
Interventor Municipal 
Sr. Cesar Rodriguez Sola 
 
 

Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera 
convocatòria. 
 
Excusen la seva assistència la Sra. Olga Arnau Sanabra, el Sr. Francesc Xavier Serra 
Albet, la Sra. Conxi Martinez Sanchez i el Sr. Jordi Medina Alsina 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixien també a la sessió el Sr. Jaume Carnicer 
Mas. 
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ORDRE DEL DIA 

 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 12/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 12 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE 
MARÇ DE 2022 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 21/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA AL CARRER DOCTOR ZAMENHOF, EL DIA 24 D’OCTUBRE DE 2019 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 8/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER ALMIRALL COLOM AMB PLAÇA SOLER I 
GUSTEMS, EL DIA 24 DE JULIOL DE 2019 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 421/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
421/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 04/06/2021. 
 
5. Secretaria Genenal. Assessoria Jurídica.  
Número: 506/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
506/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 05/09/2021. 
 
6. Secretaria Genenal. Assessoria Jurídica 
Número: 705/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
705/2021-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 08/11/2021. 
  
7. Secretaria General. Servei de Contractació  
Número: 29/2022/eCONT. 
 
APROVAR LA REVISIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ PER A L’ANY 2022 DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE I 
SEGÜENTS 
  



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512146410064015 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

3 
 

 
 
 
8. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 151/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ,  
FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, DE L’ESCALA DE L’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, 
SOTSESCALA TÈCNICA.  
  
9. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 147/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS OPOSICIÓ  PER PROMOCIÓ INTERNA, D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE GRAU 
MITJÀ, FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, DE L’ESCALA DE L’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, 
SOTSESCALA TÈCNICA.  
  
10. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 277/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS-OPOSICIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ (PRL)  
  
11. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 424/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL D’UN/A PROFESSOR/A DE MUSICA 
A1-24, MODALITAT SENSIBILITZACIÓ, LLENGUATGE MUSICAL I PIANO DE L’ESCOLA I 
CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT. 
  
12. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 429/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL D’UN/A PROFESSOR/A DE MUSICA 
A1-24, MODALITAT TROMPETA, DE L’ESCOLA I CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA 
MESTRE MONTSERRAT. 
  
13. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 430/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, DE CATORZE PLACES D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA , 
FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, DE L’ESCALA DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL, 
SOTSESCALA AUXILIAR. 
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
14. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 2/2022/eDES. 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS PER A LA VENDA AL MERCAT 
D'ARTESANIA DE SETMANA SANTA 2022 A VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
ÀREA DE POLITIQUES DE CIUTADANIA 
 
15. Cultura.  
Número: 124/2022/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LES TAQUILLES, 
PORTES I SALA DELS EQUIPAMENTS ESCÈNICS MUNICIPALS, TEATRE PRINCIPAL I 
AUDITORI EDUARD TOLDRÀ DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
16. Educació IMET.  
Número: 298/2022/eAJT. 
 
ENCARREGAR A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A L’IMET, 
PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE  PATI OBERT 2022 
  
17. Esports.  
Número: 28/2022/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC DEL BAR I SISTEMA DE 
VENDING DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS AMB ADREÇA A LA PL. DE LES 
CASERNES, SN DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
AREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
18. Espai Públic.  
Número: 55/2022/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MUNTATGE, DESMUNTATGE 
I MANTENIMENT DEL MATERIAL I MOBILIARI DE LES PLATGES I LLOGUER, MUNTATGE, 
DESMUNTATGE I MANTENIMENT DE L’ABALISAMENT I MEGAFONIA DE LES PLATGES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
19. Espai Públic.  
Número: 6/2022/eCAA. 
 
INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA COMPANYIA 
D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS PENDENTS DE LIQUIDACIÓ  
  



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512146410064015 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

5 
 

Els següents punts s’hauran d’acordar en sessió Pública, per tractar-se de competències 
delegades del PLE a la Junta de Govern Local 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
20. Secretaria General.Assessoria Jurídica  
Número: 445/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
445/2021-eUES PER INFRACCIONS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA 
D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER TINENÇA DE GOS POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE 
DISPOSAR DE LA CORRESPONENT LLICÈNCIA I PORTAR-LO AMB UN MORRIÓ QUE NO 
COMPLEIX LA SEVA FUNCIÓ, SEGONS DILIGÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL DE DATA 
06/07/2021. 
  
21. Gestió del Talent i les Persones 
Número: 421/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR AMB L’ACTIVITAT PRIVADA, PER 
COMPTE PROPI, D’ARQUITECTURA TÈCNICA 
  
22. Gestió del Talent i les Persones 
Número: 422/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA MUNICIPAL AMB L’ACTIVITAT 
PÚBLICA D'ESPECIALISTA EN ACCESSIBILITAT A XARXES DE BIBLIOTEQUES 
PÚBLIQUES 
  
23. Gestió del Talent i les Persones 
Número: 423/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA MUNICIPAL PER A L’ACTIVITAT 
PRIVADA DE GESTIÓ DE CAMERINOS D’ARTISTES (HOSPITALITY MANAGER) 
  
24.  Gestió del Talent i les Persones 
Número: 423/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA MUNICIPAL PER A L’ACTIVITAT 
PRIVADA DE GESTIÓ DE TRANSPORT I HOTEL D’ARTISTES (TOUR MANAGER) 
  
AREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 
25. Espai Públic.  
Número: 498/2021/eCONT. 
 
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT ARRENDAMENT EN 
LA MODALITAT DE RÈNTING, D’UN CAMIÓ NOU AMB PLATAFORMA ELEVADORA I 
CISTELLA PER A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
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PROPOSTES URGENTS 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
26. Intervenció  
Número: 34/2022/eINT 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
27. Cultura.  
Número: 256/2022/eAJT 
 
APROVAR LA RECTIFICACIÓ D'ERROR MATERIAL DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L'INSTITUT FRANCESC XAVIER 
LLUCH I RAFECAS EN MATÈRIA DE MEMÒRIA HISTÒRICA 
 
28. Acció Social i Dependència 
Número: 991/2021/eAJT 
 
APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS D'URGÈNCIA 
SOCIAL DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL 
 
29. Acció Social i Dependència  
Número: 319/2022/eAJT 
 
APROVAR L’OPERACIÓ DE PAGAMENT A JUSTIFICAR DE 25.000€ DE L’APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL DEL PRESSUPOST 2022 
 
 
 
 
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: 12/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 12 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE 
MARÇ 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: 21/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER DOCTOR ZAMENHOF, EL DIA 24 D’OCTUBRE 
DE 2019 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent:  
 
 

ACORD 
 

PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI 47639650 A, 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. 
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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.  
 
   
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 8/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER ALMIRALL COLOM AMB 
PLAÇA SOLER I GUSTEMS, EL DIA 24 DE JULIOL DE 2019 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 

PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per La 
senyora amb  DNI 37250773 L, contra  ’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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4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 421/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 421/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 04/06/2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 

PRIMER. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:  
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 506/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 506/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 05/09/2021. 
  
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 ES047835179D, per haver quedat provats els fets a tenor de l’informe policial 
de ratificació de la denúncia. 
 

SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES047835179D la sanció de multa de 
quatre-cents cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 33.1 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 ES047835179D, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 

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

CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 

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

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent  
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 705/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 705/2021-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 08/11/2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent:  
 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES038492246K 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 la persona titular del DNI ES038492246K, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 

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

QUART. PEU DE RECURS 
 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent  
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7. Secretaria General. Servei de Contractació 
Número: 29/2022/eCONT. 
 
APROVAR LA REVISIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ PER A L’ANY 2022 
DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, CORRESPONENT AL SEGON 
TRIMESTRE I SEGÜENTS 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent:  

ACORD 
 

PRIMER. DONAR COMPTE de la incoació durant el primer trimestre de dos 
expedients de contractació, no planificats, en els termes següents: 
 

 
 
SEGON.- REVISAR el Pla Anual de Contractació corresponent a l’any en curs, en allò 
que fa referència a la previsió de les incoacions i adjudicacions en els tres restants 
trimestres de l’any, fixant-lo en els termes següents:  
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TERCER.- PUBLICAR la revisió del Pla Anual de Contractació al web institucional, al 
Perfil del Contractant i, en aquells casos que correspongui per estar subjectes a 
regulació harmonitzada, al Diari Oficial de la Unió Europea. 
 

QUART.- COMUNICAR la present resolució a les i els Caps de tots els Serveis 
municipals, pel seu coneixement. 
 

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. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
8. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 151/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ  LLIURE, D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ,  
FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, DE L’ESCALA DE L’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, 
SOTSESCALA TÈCNICA. 
  
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 lliure, d’una plaça de funcionari de carrera, en el càrrec de Tècnic/a de grau 
Mitjà (Empresa), de l’escala de l’Administració Especial, sots escala Tècnica, del grup 
A2. 
 
SEGON.-  PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB, al 
web municipal i al BOE a efectes de presentació d’instàncies. 
 
TERCER.-  VIABILITAT ECONÒMICA: Les despeses de sou i seguretat social de la 
plaça de Tècnic/a de grau Mitjà estan consignades a les partides de Capítol I del 
Servei de Desenvolupament Local i Promoció de la ciutat  (Empresa) del Pressupost 
Municipal vigent. 

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



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512146410064015 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

18 
 

 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
   
9. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 147/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ  PER PROMOCIÓ INTERNA, D’UNA PLAÇA DE 
TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ,  FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, DE L’ESCALA DE 
L’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTSESCALA TÈCNICA. 
  
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 funcionari de carrera, en el càrrec de 
Tècnic/a de grau Mitjà (RH), de l’escala de l’Administració Especial, sots escala 
Tècnica, del grup A2. 
 

SEGON.-  PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB, al 
web municipal i al BOE a efectes de presentació d’instàncies. 
 

TERCER.-  VIABILITAT ECONÒMICA: les despeses de sou i seguretat social de la 
plaça de Tècnic/a de grau Mitjà (RH) estan consignades a les partides de Capítol I 
d’Oferta Pública d’Ocupació 2021 (04.9202.12002 i 04.9202.1600003),  del Pressupost 
Municipal vigent. 
 

QUART.- PEU DE RECURS  
 

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

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
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10. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 277/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS-OPOSICIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ (PRL)  
 
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, d’una plaça de Tècnic/a de grau Mitjà (PRL), funcionari/ària de 
carrera, de l’escala de l’administració especial, subescala tècnica mitjana. 
 
SEGON.-  PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB, al 
BOE, a l’etauler i al web municipal. 
 
TERCER.- VIABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: Les despeses de sou i seguretat social 
de la plaça de Tècnic/a de grau Mitjà (PRL) estan consignades a les partides 
pressupostàries de sous i salaris del servei de Gestió del Talent i les Persones 
(04.9202.12000 i 04.9202.1600001) del Pressupost municipal vigent.  
 
QUART.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 123 i 124 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 de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des 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, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la 
Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa 
 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què rebí la seva 
notificació, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent a la què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent.  
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11. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 424/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL D’UN/A PROFESSOR/A DE 
MUSICA A1-24, MODALITAT SENSIBILITZACIÓ, LLENGUATGE MUSICAL I PIANO 
DE L’ESCOLA I CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent:  
 

ACORD 
 

PRIMER.- APROVAR la convocatòria i l’Oferta de Treball de personal laboral indefinit 
de Professor/a de música A1-24, modalitat Sensibilització, llenguatge musical i piano, 
de l’Escola Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat. 
 
SEGON.- PUBLICAR la convocatòria i l’Oferta de Treball d’un/a Professor/a de 
música, modalitat Sensibilització, llenguatge musical i piano al BOPB, a la web 
municipal i a les xarxes socials. 
  
TERCER.- LA VIABILITAT ECONÒMICA de l’oferta de treball d’un/a Professor/a de 
música, modalitat Sensibilització, llenguatge musical i piano quedarà coberta per la 
jubilació parcial de la professora M.F.S.   

QUART.- PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Recurs de reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des 
de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
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12. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 429/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL D’UN/A PROFESSOR/A DE 
MUSICA A1-24, MODALITAT TROMPETA, DE L’ESCOLA I CONSERVATORI 
MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent:  
 

ACORD 
 

PRIMER.- APROVAR la convocatòria i l’Oferta de Treball de personal laboral indefinit, 
de Professor/a de música A1-24, modalitat Trompeta, de l’Escola Conservatori 
Municipal de Música Mestre Montserrat. 
 
SEGON.- PUBLICAR la convocatòria i l’Oferta de Treball d’un/a Professor/a de música 
A1-24, modalitat Trompeta al BOPB, a la web municipal i a les xarxes socials. 
  
TERCER.- LA VIABILITAT ECONÒMICA de l’oferta de treball d’un/a Professor/a de 
música, modalitat Trompeta, quedarà coberta per la jubilació parcial del professor 
E.S.M.   

QUART.- PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Recurs de reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des 
de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
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13. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 430/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ  LLIURE, DE CATORZE PLACES D’AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/VA , FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, DE L’ESCALA DE 
L’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SOTSESCALA 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 lliure, de catorze places de funcionari de carrera, en el càrrec d’Auxiliar 
Administratiu/va de l’escala de l’Administració General, sots escala Auxiliar. 
 
SEGON.-  PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB, al 
BOE, al web municipal i a l’e-tauler. 
 
TERCER- VIABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: Les despeses de sou i seguretat social de 
les places d’Auxiliar Administratiu/va estan consignades en les partides de Capítol del 
pressupost municipal vigent en els serveis on estan adscrites les places, que són:  
3347 Policia Local, 3348 Mobilitat, 3349 Esports, 3350 Llicències, 3351 RH, 3354 
Espai Públic, 3355 RH, 3356 Cultura, 3357 Acció Social, 3358 Secretaria, 3360 
Llicències, 3361 Escoles Municipals, 3362 Compres i 3363 Espai Públic. 
 

QUART.- PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
 
14. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 2/2022/eDES. 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS PER A LA VENDA AL 
MERCAT D'ARTESANIA DE SETMANA SANTA 2022 A VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent:  
 

ACORD 
 

PRIMER. ADJUDICAR 14 autoritzacions per a la venda en el Mercat d’Artesania de 
Setmana Santa, als sol·licitants que apareixen en la següent relació: 
 

EXP. DATA REG. ANOTACIÓ NIF 

11/2022/eDES 21/2/2022 2022007213 47843116B 

13/2022/eDES 22/2/2022 2022007274 48195310Y 

14/2022/eDES 24/2/2022 2022007871 49347281E 

15/2022/eDES 25/2/2022 2022007876 49348430K 

16/2022/eDES 28/2/2022 2022008139 47184339T 

19/2022/eDES 3/3/2022 2022008693 34744717C 

20/2022/eDES 4/3/2022 2022009063 X65510693Z 

21/2022/eDES 4/3/2022 2022009143 Y3896808R 

22/2022/eDES 9/3/2022 2022009707 46961559K 

23/2022/eDES 9/3/2022 2022009784 52426842K 

24/2022/eDES 9/3/2022 2022009822 X0747755W 

25/2022/eDES 10/3/2022 2022009853 47745235H 

26/2022/eDES 10/3/2022 2022009875 52425665V 

27/2022/eDES 10/3/2022 2022010026 46678943Y 

 
SEGON. PUBLICAR aquest acord d’adjudicacions per a la venda a la seu electrònica 
de l’Ajuntament. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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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.  
 
ÀREA DE POLITIQUES DE CIUTADANIA 
 
15. Cultura.  
Número: 124/2022/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LES 
TAQUILLES, PORTES I SALA DELS EQUIPAMENTS ESCÈNICS MUNICIPALS, 
TEATRE PRINCIPAL I AUDITORI EDUARD TOLDRÀ 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, subjecte a regulació harmonitzada i el plec de 
prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars, respectivament 
annexos I i II de la present resolució, per a la contractació dels serveis de personal de 
taquilla, portes i sala dels equipaments escènics municipals, Teatre Principal i Auditori 
Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú 
 
TERCER.- CONVOCAR licitació per procediment obert d’acord amb l’article 156 de la 
LCSP,  per un període de dos (2) anys, prorrogable per dos (2) any més, per períodes 
anuals, amb un pressupost base de licitació anual de 50.164,00 euros més 10.534,44 
euros corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 60.698,44 euros, configurat 
anualment pels preus unitaris que segueixen:. 
 

 
Hores 
anuals 

estimades* 

Preu 
màxim 

per hora 

Valor anual 
estimat 

sense IVA 
21% d’IVA 

PBL anual 
amb IVA 

Portes 1.328h 20,00 €/h 26.560,00€ 5.577,60€ 32.137,60€ 
Taquilla 296h 21,00 €/h 6.216,00€ 1.305,36€ 7.521,36€ 
Responsable 
del servei 

828h 21,00 €/h 17.388,00€ 3.651,48€ 21.039,48€ 

TOTAL 2.452h  50.164,00€ 10.534,44€ 60.698,44 € 
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QUART.- L’OBLIGACIÓ ECONÒMICA derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a les partides pressupostàries 31.3340.2260901 Suport a la 
creació, arts escèniques-programació estable (audiovisuals, escèniques i visuals) del 
pressupost vigent i a les aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics 
que afectin a la durada del contracte. L’autorització o realització del contracte es 
subordina, en qualsevol cas, a l’existència de crèdit a cada exercici pressupostari. En 
atenció al seu inici el juny de 2022, la distribució es farà de la següent manera: 
 
 

Any Base IVA Total 
2022 29.262,33€ 6.145,09€ 35.407,42 € 
2023 50.164,00€ 10.534,44€ 60.698,44 € 
2024 20.901,67€ 4.389,35€ 25.291,02 € 

TOTAL 121.396,88 
 
 
CINQUÈ.- PUBLICAR l’anunci de licitació en el perfil del contractant i en el DOUE. 
 
 
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 especial en matèria de contractació, en el termini de 15 
dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  de la Llei 19/2017 
- lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la recepció de la 
seva notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
a la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat 
amb els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
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16. Educació IMET.  
Número: 298/2022/eAJT. 
 
ENCARREGAR A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A 
L’IMET, PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE  PATI OBERT 2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent:  
 

ACORD 
 

PRIMER.- ENCARREGAR a l’Institut Municipal d’Educació i Treball  (IMET) com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que porta causa i 
desenvolupa les polítiques actives d’educació la gestió del projecte Pati Obert, amb el 
següent contingut: 
 
ENCÀRREC A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A 
L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE  PATI OBERT PER UN IMPORT DE 5.500,00 
EUROS 

REUNITS 
 

D’una part, la senyora OLGA ARNAU SANABRA, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, 
per Acord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió extraordinària 
de data 15 de juny de 2019, de constitució del Consistori del Mandat Corporatiu 
2019-2023. 
 
I d’una altra part, la senyora MARIA MERCÈ MATEO OLIVARES, vicepresidenta de 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), en virtut del Decret de la Presidència 
de l’IMET núm. 230-2019 de data 28 d’agost de 2019 de delegació de 
competències. 
 

EXPOSEN 
 
I. Durant l’any 2010  l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú enceta el projecte Pati 

Obert, impulsat pel Servei d’Educació i les Regidories d’Esports, Joventut, 
Participació Ciutadana i Convivència de l’Ajuntament de Vilanova. 
 

II. En el document Acord de col·laboració entre l’IMET, i els centres educatius 
l’Arjau, Ginesta, Llebetx, Ítaca i Canigó i les corresponents AVV o AMPA/AFA 
es fa constar la col·laboració en el projecte de les regidories d’Esports, 
Participació, Infància i Joventut, Convivència i Equitat. 
 

III. Que per acord de Ple de data 7 de juliol de 2008, es constitueix l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball (IMET) com organisme autònom de caràcter 
administratiu de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que, com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament, es va constituir de conformitat a allò 
que disposen els articles 85.2.A) b) i 85 bis de la Llei Reguladora de les 
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Bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril per a la gestió directa dels serveis 
públics d’educació, formació i treball. 

 
IV. Que l’IMET porta causa i desenvolupa les polítiques actives d’educació i 

ocupació. 
 
V. Que és voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú encarregar a l’Institut 

Municipal d’Educació i Treball, en la seva condició de mitjà propi, la gestió del 
projecte Pati Obert per un import de 5.500,00 – EUROS, per al període de 
gener a desembre de 2022. Aquesta quantitat anirà a càrrec de les partides: 

 
- 1.375,00€ a càrrec de la partida 33.3410.2260900 Calendari activitats i programes 

esportius. Regidoria d’Esports 
- 1.375,00€ a càrrec de la partida 08,3272,2269901 Civisme i Espai públic. 

Regidoria de Convivència i Equitat 
- 1.375,00€ a càrrec de la partida 09.3278.2279902  Infància. Regidoria de Infància 

i Joventut  
- 1.375,00€ a càrrec de la partida 06.9240.2269900 Accions de Participació. 

Regidoria de Participació i Cooperació 
 
VI. Que l’Institut Municipal d’Educació i Treball disposa de mitjans propis per al 

desenvolupament d’aquest encàrrec i compta amb una àmplia experiència en 
la realització de projectes en els àmbits esmentats en els punts anteriors.  

 
VII. Que aquest encàrrec, formulat de conformitat amb l’establert a l’article 32 de 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, no té la 
consideració de contracte.  

 
VIII. Que ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament capacitat suficient 

per a l’atorgament del present document i convenen la celebració d’aquest 
encàrrec a un mitjà propi personificat, que es regirà per les següents:  

 
 

PRESCRIPCIONS 
 
PRIMERA.- Objecte de l’encàrrec  
  
L’objecte del present encàrrec és la gestió per part de l’Institut Municipal d’Educació 
i Treball del projecte Pati Obert. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú serà propietari dels documents resultants del 
present encàrrec, disposant de tots els drets inherents que li siguin d’aplicació, 
inclòs el dret de modificació i/o publicació posterior.  
 
Aquest encàrrec no suposa cessió de titularitat de les competències ni dels 
elements substantius del seu exercici.  
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SEGONA.- CONTRAPRESTACIÓ  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú satisfarà a l’Institut Municipal d’Educació i 
Treball la quantitat màxima de  cinc mil cinc-cents euros (5.500,00€) 
corresponent al pagament del Pati Obert, període de gener a desembre de 2022. 
Aquesta quantitat anirà a càrrec de les partides: 
 

- 1.375,00€ a càrrec de la partida 33.3410.2260900 Calendari activitats i programes 
esportius,  de la Regidoria d’Esports 

- 1.375,00€ a càrrec de la partida 08,3272,2269901 Civisme i Espai públic, de la 
Regidoria de Convivència i Equitat 

- 1.375,00€ a càrrec de la partida 09.3278.2279902  Infància, de la Regidoria de Infància 
i Joventut  

- 1.375,00€ a càrrec de la partida 06,9240,2269900 Accions de Participació de la 
Regidoria de Participació i Cooperació 
 
TERCERA.- EXECUCIÓ 
 
L’execució d’aquest fons de prestació serà (ANUAL), essent el seu període entre l’1 de 
gener al 31 de desembre de 2022. 
 
 
OLGA ARNAU I SANABRA    MARIA MERCÈ MATEO I              
                                                                                 OLIVARES 
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú             Vicepresidenta de l’Institut       
                                                                                  Municipal d’Educació i Treball 

 
 
SEGON.- ORDENAR la transferència a l’Instittut Municipal d’Educació i Treball la 
quantitat de 5.500,00€. Aquesta quantitat anirà a càrrec de les partides: 
 

- 1.375,00€ a càrrec de la partida 33.3410.2260900 Calendari activitats i programes 
esportius. Regidoria d’Esports 

- 1.375,00€ a càrrec de la partida 08,3272,2269901 Civisme i Espai públic. 
Regidoria de Convivència i Equitat 

- 1.375,00€ a càrrec de la partida 09.3278.2279902  Infància. Regidoria de Infància 
i Joventut  

- 1.375,00€ a càrrec de la partida 06.9240.2269900 Accions de Participació. 
Regidoria de Participació i Cooperació 

 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’Institut Municipal d’Educació i Treball i al 
servei de contractació. 
 
QUART.- PUBLICAR aquest encàrrec a mitjà propi al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512146410064015 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

29 
 

CINQUÈ.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
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 
  
   
17. Esports.  
Número: 28/2022/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC DEL BAR I 
SISTEMA DE VENDING DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS AMB ADREÇA A LA 
PL. DE LES CASERNES, SN DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. PRORROGAR la concessió de domini públic del bar i del vending del pavelló 
municipal d’esports amb adreça  a la Pl. de les Casernes, s/n, amb CLUB PATI 
VILANOVA, amb NIF  G58242421, per un any més a comptar des del 15 de març de 
2022,  amb un cànon anual de 1.600 € (MIL SIS-CENTS EUROS) no s’aplica l’IVA. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord a la CLUB PATI VILANOVA i publicar la pròrroga 
del contracte al Perfil del Contractant.  
 
TERCER. APROVAR la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunta com a 
Annex. 
 
QUART. FACULTAR a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
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. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
AREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
18. Espai Públic.  
Número: 55/2022/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MUNTATGE, 
DESMUNTATGE I MANTENIMENT DEL MATERIAL I MOBILIARI DE LES PLATGES I 
LLOGUER, MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT DE L’ABALISAMENT I 
MEGAFONIA DE LES PLATGES 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, subjecte a regulació harmonitzada i el plec de 
prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars, respectivament 
annexos I i II de la present resolució,  per a la contractació del servei de muntatge, 
desmuntatge i manteniment del material i mobiliari de les platges i el lloguer, muntatge, 
desmuntatge i manteniment de l’abalisament i megafonia de les platges de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
SEGON.- CONVOCAR licitació per procediment obert d’acord amb l’article 156 de la 
LCSP,  per un període de dos (2) anys durant les temporades estivals (des del 15 
d’abril a 16 d’octubre), prorrogable per dos (2) any més, per períodes anuals, amb un 
pressupost base de licitació total és de 223.538,18 euros més 46.943,02€ 
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 270.481,20 euros. 
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Total pressupost anual amb 21% d’IVA,  inclòs: 
 

 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a les partides pressupostàries 53.1711.2270003 Manteniment 
platges del pressupost vigent i a les aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis 
econòmics que afectin a la durada del contracte. L’autorització o realització del 
contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència de crèdit a cada exercici 
pressupostari. En atenció al seu inici el maig de 2022, la distribució es farà de la 
següent manera: 
 

 
 

QUART.- PUBLICAR l’anunci de licitació en el perfil del contractant i en el DOUE. 
 

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. 

 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent.  
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19. Espai Públic.  
Número: 6/2022/eCAA. 
 
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: 
 

X3209531L CR/ PUIG I CADAFALCH, 37 

B59364745 CR/ MOIXERO, 2 

33888963G CR/ AIXADA, 29, CAS, A 

37612365M PL/ PAGESIA, 5 

37259116J CR/ ESTACA, 58 

B64314800 CR/ DE L'AGRICULTURA, 43-B 

35027953B CR/ RIU SEGURA, 73 

37246389M RB/ ARNAU DE VILANOVA, 9 

47844025T CR/ OLERDOLA, 39, LO, ES 

46754273B CR/ DOCTOR ZAMENHOF, 45, MG, 3 

Y0388485Y CR/ JOAN LLAVERIAS, 9, LO, ES 

X9319644K CR/ BAILEN, 14, LO, 1 

B67326397 CR/ BAILEN, 25, LO, ES 

77299162A PL/ AGERMANAMENT, 8, MG, 11 

X5587095G CR/ JOSEP COROLEU, 42, LO 

B58685280 CR/ JOSEP COROLEU, 38 

10567205Q CR/ ABAT ESCARRE, 7 

18746716Z AV/ FRANCESC MACIA, 138-A, 1º, 2 

20032456P CR/ TORRE D'ENVEJA, 63, BX, 6 

26652944S CR/ JOSEP COROLEU, 48-H, 4º, 2 

28336871C PL/ BEATRIU DE CLARAMUNT, 2, 4º, 1 

33879887J PT/ TEODOR CREUS I COROMINES, 1, 2º, 1 

33968973C CR/ BRUC, 13, 5º, 2 

35004603Y CR/ SANT ONOFRE, 111, 4º, 1 
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35040662R CR/ RIU EBRE, 47 

36508946B CR/ TURBINA, 30 

36764628W CR/ FRANCESC MORAGAS, 5, 1º, 2 

37384155R CR/ VILADELLOPS, 7, 1º, 3 

38067290J CR/ JOSEP COROLEU, 32, BX 

38131590M CR/ PEDRAFORCA, 26, BX 

38131631T CR/ OLERDOLA, 23, 4º, 1 

38251307F CR/ AIGUA, 148-A, BX, 1 

38420584G CR/ VILADELLOPS, 1, 1º, 1 

40887863G CR/ CALAFELL, 6 

40928540V CR/ ANETO, 16 

43507065N CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 27, 2º, 1 

46061262J CR/ AIGUA, 210, BX, 2 

46785461B CR/ MOLI DE VENT, 36, BX, 4 

47180783D CR/ FALÇ, 31-A 

47605518A CR/ AIGUA, 148-B, 3º, 2 

47630447T CR/ OLERDOLA, 29, 1º, 1 

47635066L CR/ JOSEP COROLEU, 31, 3º, 2 

47635815D CR/ LEPANT, 1, 4º, 1 

47635966E AV/ ROCACRESPA, 24 

47638628Q CR/ JOSEP COROLEU, 31, 5º, 2 

47639564D CR/ LEPANT, 42, 3º, 1 

47836124B CR/ PUIG I CADAFALCH, 4, - 

48022084Q CR/ JOSEP COROLEU, 5, 5º, 2 

48024136K CR/ BRUC, 7, 1º, 2 

48183949F CR/ AIGUA VELLA, 4 

48906331M CR/ JOSEP COROLEU, 14, BX, 2 

49769841A CR/ LEPANT, 16, AT 

52196953V CR/ RIU EBRE, 28 

52211055C CR/ PARDALS, 36 

52212211A CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 11, 3º, 1 

52213044P CR/ BESIBERRI, 17 

52214748X CR/ JOSEP COROLEU, 48-H, 4º, 1 

52216291N CR/ RIU EBRE, 22-D 

52217156A CR/ AIGUA, 152, 2º, 1 

52218489W CR/ VILADELLOPS, 3, 1º, 2 

52219451K CR/ JOSEP COROLEU, 6, 1º, 1 

52358708J CR/ MERIDA, 11 

52420909E AV/ LA COLLADA, 6-B 
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52423820N CR/ OLERDOLA, 29, 4º, 2 

52424203G CR/ AIGUA, 197, 4º, 4 

52424221E CR/ LURDES, 20 

52425171Y CR/ MONTARDO, 48 

52427318Z CR/ PEDRAFORCA, 5, CAS, B 

52427388S CR/ MARGALLO, 30 

52429105F CR/ RIU GUADALQUIVIR, 44 

53069376G CR/ FES, 34-A 

76006443E CR/ RIU EBRE, 35 

77077069K CR/ TALAIA, 3 

77077131Z CR/ JOAN LLAVERIAS, 4, 2º, 3 

77096612Z CR/ JOSE DE ESPRONCEDA, 18 

77096743F CR/ JOSEP COROLEU, 8, 4º, 1 

77306083R CR/ SANT ONOFRE, 114, 4º, 3 

78895427E CR/ FRANCESC MORAGAS, 1, 3º, 2 

X4909506H CR/ JOSEP COROLEU, 48-C, 4º, 2 

X5028680Y CR/ BRUC, 58-A, 4º, 1 

X8575775H CR/ JOSEP COROLEU, 27, 2º, 1 

X9234134W CR/ BRUC, 58-C, 4º, 1 

Y2630374Q CR/ BRUC, 58-C, 1º, 1 

Y6046911H CR/ OLERDOLA, 43, 2º, 2 

Y6070673K CR/ AIGUA, 150, 3º 

39178463X CR/ ORDI, 25 

A08146474 CR/ ANTONIO RUBIO, 5 

16144935Q CM/ CORRAL DE CARRO, S/N, 27 
 
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 
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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 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
20. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 445/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 445/2021-eUES PER INFRACCIONS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER TINENÇA DE GOS 
POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE DISPOSAR DE LA CORRESPONENT 
LLICÈNCIA I PORTAR-LO AMB UN MORRIÓ QUE NO COMPLEIX LA SEVA FUNCIÓ, 
SEGONS DILIGÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL DE DATA 06/07/2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES048029360R 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 ES048029360R la sanció de multa de 
set-cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança 
Municipal sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
En conseqüència, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de 
dos mil dos-cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI ES048029360R, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
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La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. l’arxiu del 
present expedient sancionador.   
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
1. Gestió del Talent i les Persones  
Número: 421/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR AMB L’ACTIVITAT PRIVADA, 
PER COMPTE PROPI, D’ARQUITECTURA TÈCNICA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. DECLARAR, de conformitat amb la Llei 53/84, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, la 
compatibilitat al Sr. amb número de DNI 079290718 N, amb l’activitat privada per 
compte propi d’arquitectura tècnica, amb una dedicació de 5 hores setmanals, per les 
tardes i un sou brut mensual aproximat de 500€, sempre que l’activitat privada no 
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afecti als interessos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o dels seus organismes.  
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
L’activitat privada en cap cas es podrà desenvolupar quan impliqui la necessitat de 
sotmetre el seu resultat a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
En cap cas l’exercici de dita activitat privada per compte propi podrà comportar 
l’exercici de càrrecs, professions o activitats que puguin impedir o menyscabar 
l’estricte compliment dels seus deures o comprometre’n la seva imparcialitat o 
independència.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu. 
  
SEGON. COMUNICAR el present acord als interessats. 
 
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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22. Gestió del Talent i les Persones 
Número: 422/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA MUNICIPAL AMB 
L’ACTIVITAT PÚBLICA D'ESPECIALISTA EN ACCESSIBILITAT A XARXES DE 
BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 

PRIMER. DECLARAR, de conformitat amb la Llei 53/84, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, la 
compatibilitat a la Sra. Susana Peix Cruz, per a l’exercici públic d’especialista en 
accessibilitat (formacions a bibliotecaris i bibliotecàries) quan es superi les 75 hores 
l’any.  
 

En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 

Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu. 
 

SEGON. COMUNICAR el present acord als interessats. 
 

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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23. Gestió del Talent i les Persones 
Número: 423/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA MUNICIPAL PER A 
L’ACTIVITAT PRIVADA DE GESTIÓ DE CAMERINOS D’ARTISTES (HOSPITALITY 
MANAGER) 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 

ACORD 
 

PRIMER. DECLARAR, de conformitat amb els articles 1, 2, 11, 12 i 13 de la Llei 53/84, 
la compatibilitat a la senyora amb DNI número 47.835245 Y, amb l’activitat privada per 
compte aliè de gestió de camerinos d’artistes (Hospitality Manager), amb una 
dedicació de dos caps de setmana a l’any, al juliol i al setembre, i un sou brut anual 
aproximat de 1.500€. 
 
La dedicació horària de l’activitat privada sol·licitada no podrà superar, en cap cas el 
50% de la jornada ordinària de l’activitat principal a l’Administració Pública. L’horari en 
què es desenvolupi l’activitat privada haurà de ser compatible amb el realitzat a l’entitat 
local.  
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu. 
 
SEGON. COMUNICAR el present acord a la interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats 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 
  
   
24. Gestió del Talent i les Persones  
Número: 423/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA MUNICIPAL PER A 
L’ACTIVITAT PRIVADA DE GESTIÓ DE TRANSPORT I HOTEL D’ARTISTES (TOUR 
MANAGER) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR, de conformitat amb els articles 1, 2, 11, 12 i 13 de la Llei 53/84, 
la compatibilitat a la Sra. amb número de DNI 47.835245Y, amb l’activitat privada per 
compte aliè de gestió de transport i hotel d’artistes (Tour Manager), amb una dedicació 
esporàdica els caps de setmana, i un sou brut anual de 200€ per concert. 
 
La dedicació horària de l’activitat privada sol·licitada no podrà superar, en cap cas el 
50% de la jornada ordinària de l’activitat principal a l’Administració Pública. L’horari en 
que es desenvolupi l’activitat privada haurà de ser compatible amb el realitzat a l’entitat 
local.  
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu. 
 
SEGON. COMUNICAR el present acord a la interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
   
AREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
25. Espai Públic.  
Número: 498/2021/eCONT. 
 
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT 
ARRENDAMENT EN LA MODALITAT DE RÈNTING, D’UN CAMIÓ NOU AMB 
PLATAFORMA ELEVADORA I CISTELLA PER A 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 GLOOBAL MOVINGRENT, SA, amb NIF 
A66505702, el contracte del subministrament, mitjançant arrendament en la modalitat 
de rènting amb opció a compra, d’un camió cistella per l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per un període de quaranta-vuit (48) mesos improrrogables, i un import anual 
de 15.900,00€, més 3.339,00€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
19.239,00€ (DINOU MIL DOS-CENTS TRENTA NOU EUROS). 

 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostària continuadora en el pressupost 2021 de la 
partida pressupostària 52.1530 21401 Conservació vehicles USM del pressupost 
vigent i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics 
que afectin a la durada del contracte. 

 
La despesa prevista, desglossada anualment, amb l’IVA inclòs i preveient l’inici del 
contracte a primers de maig, és: 
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2022 2023 2024 2025 2026 
12.826,00€ 19.239,00€ 19.239,00€ 19.239,00€ 6.413,00€ 

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

 
TERCER. 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. 

 
QUART. NOMENAR responsable del contracte, tal i com preveu la clàusula 2.17 del 
Plec de clàusules administratives particulars al Cap de Servei d’Espai Públic. 

 
CINQUÈ. APROVAR la minuta del contracte que s’adjunta com a annex. 

 
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. 
 
 
 
PROPOSICIONS URGENTS 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte:  
 
El secretari fa constar, en relació amb aquest punt, que no ha pogut ser objecte 
d’estudi pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb el RD 128/2018, de 16 de març, i a l’efecte del que disposa l’article 
92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat dels casos en què porti incorporat 
l’informe jurídic. 
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ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
26. Intervenció.  
Número: 34/2022/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/2022/12. 
 

Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de 
document 

Import total Tercer Nom 

09 F/2022/1418 08/02/2022 3 21.780,00 37633429R JUAN RAMON 
ROSICH 
FONTANET 

Total 09    21.780,00   

Total 
general 

   21.780,00   

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

Orgànica N. 
d'entrada 

Data N. de 
document 

Import total Tercer Nom 

       

Total 
general 

   0,00   

 
Resum Facturació 
 

 Import Recompte 
Factures inferiors a 10.000€ 201.252,19 € 175 
Factures entre 10.001€ i 50.000€ 21.780,00 € 1 
Factures superiors a 50.001€ 0,00 € 0 
TOTAL 223.032,19 € 176 
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SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2022/12. 
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 

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

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

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
27. Cultura.  
Número: 256/2022/eAJT. 
 
APROVAR LA RECTIFICACIÓ D'ERROR MATERIAL DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
L'INSTITUT FRANCESC XAVIER LLUCH I RAFECAS EN MATÈRIA DE MEMÒRIA 
HISTÒRICA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de DOS MIL QUATRE-CENTS 
VUITANTA EUROS (2.480,00€) per les despeses derivades del viatge al camp de 
concentració de Buchenwald (Weimar, Alemanya) a favor de l’agència de viatges 
MASELL ROMA S.L. amb CIF B65984585. 
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Aquesta despesa es liquidarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
31.3380.2260909 Memòria Històrica. 

 

SEGON.- RECTIFICAR ELS ERRORS MATERIALS detectats en el text aprovat del 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Francesc 
Xavier Lluch i Rafecas en matèria de memòria històrica.  El text definitiu del conveni 
serà el que consta a l’annex. 

 

TERCER.- PEU DE RECURS 

Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs.   
 
   
28. Acció Social i Dependència.  
Número: 991/2021/eAJT. 
 
APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS 
D'URGÈNCIA SOCIAL DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER.- APROVAR la justificació del pagament a justificar de la regidoria d’ACCIÓ 
SOCIAL I DEPENDÈNCIA per un import de 24.982,10 € (import gastat) a nom de 
l’habilitada municipal de la Regidoria d’Acció social i dependència amb número de NIF 
44185320C. 

SEGON.- APROVAR el compte justificatiu 220220002865 del pagament a justificar de 
la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL I DEPENDÈNCIA. 

TERCER.- APROVAR la devolució de l’import 17,90 € no justificat del pagament a 
justificar de la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL I DEPENDÈNCIA mitjançant transferència 
bancària al compte corrent ES3700810050170001267035.  

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  

   
 
29. Acció Social i Dependència.  
Número: 319/2022/eAJT. 
 
APROVAR L’OPERACIÓ DE PAGAMENT A JUSTIFICAR DE 25.000€ DE 
L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL DEL 
PRESSUPOST 2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER.- APROVAR l'atorgament d'un pagament a justificar a nom de l’habilitada 
municipal per la Regidoria d’Acció social i dependència amb número de NIF 
44185320C, per import de 25.000 €, en concepte de despeses a justificar referents a 
AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL. 

SEGON.- AUTORITZAR el càrrec de l'import de l'esmentat pagament a l'aplicació de 
despeses 35.2313.48003 Ajuts d’urgència social. 

L'habilitat del pagament a justificar s'obliga a justificar aquest en el termini màxim de 
tres mesos des de la data del seu atorgament. 

TERCER.- PEU DE RECURS 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  

   
 
 
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. 
 
 


