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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 21 DE SETEMBRE DE 2021 

 
 
Acta núm. 33 
 
 

A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9.30 hores del dia 21 de setembre de 2021, 
sota la presidència de la primera tinenta d’alcalde, Sra. Blanca Albà Pujol, es 
reuneixen a la videoconferència per Teams els senyors/es: 
 

M BLANCA ALBA PUJOL    JXC 

MARTA JOFRA SORA    CUP 

FRANCESC XAVIER SERRA ALBET ERC 

M. MERCÈ MATEO OLIVARES  ERC  

ENRIC GARRIGA UBIA    CUP 
S’incorpora a la reunió a les 9:35 i vota el punt 8 
 
 
SR. ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
Secretari General 
 

Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera 
convocatòria. 
 
 
Excusen la seva assistència la Sra. Olga Arnau Sanabra i el Sr. Jordi Medina Alsina i 
el Sr. Antoni Palacios Asensio. 
 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixen també a la sessió el Sr. Jaume Carnicer 
Mas i el Sr. Jaume Aliaga Huguet 
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ORDRE DEL DIA 

 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 32/2020/eSJ. 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 32 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA  14 DE SETEMBRE DE 2021. 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 32/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 479/2021, DE 6 DE JULIOL DE 2021, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 16 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 479/2019 D INTERPOSAT PER EMILIO RODRÍGUEZ 
LARA  
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 68/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 264/2021, DE 5 D’AGOST DE 2021,  
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 13 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 234/2021 C INTERPOSAT PER ALTAMIRA 
SANTANDER REAL ESTATE, SA 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 101/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR EL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ DE DATA 4 DE MARÇ DE 
2021 CONTRA L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINARIA 
DE DATA 26 DE GENER DE 2021 PER LA QUAL ES DESESTIMA LA RECLAMACIÓ 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL PASSEIG DEL CARME Nº 40 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 58/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS AL SEU GOS PER ESPIGUES AL PASSATGE FARIGOLA, EL DIA 5 DE 
JUNY DE 2021 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 157/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 157/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 03/07/2021. 
  
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 139/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 139/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 15/02/2021. 
  
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 160/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 160/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 07/03/2021. 
  
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 161/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 161/2021-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 22/01/2021. 
  
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 178/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 178/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 19/02/2021. 
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11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 206/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 206/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 04/02/2021. 
  
12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 207/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 207/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 07/02/2021. 
  
13. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 224/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 224/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 08/03/2021. 
  
14. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 375/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 375/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 04/12/2020. 
  
15. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 397/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 397/2021-EUES PER INFRACCIONS DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA D’ANIMALS, SEGONS INFORME 
TÈCNIC DE DATA 07/01/2019 
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16. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 52/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE 
VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PLATGES DEL MUNICIPI DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
17. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 304/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL MANTENIMENT I 
SUPORT TÈCNIC DE LA PLATAFORMA PARTICIPA.VILANOVA.CAT DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
18. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 92/2021/eCONT. 
 
DONAR COMPTE DE LA TRANSFORMACIÓ DE LA SOCIETAT MATERIALS PER A 
LA CONSTRUCCIÓ DEL GARRAF, SCCL EN MATERIALS PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DEL GARRAF, SL 
  
19. Intervenció.  
Número: 82/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
20. Infància i Joventut.  
Número: 443/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L'OPERACIÓ COMPTABLE A 22021/4236 
APROVADA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20 D'ABRIL DE 2021 
  
21. Acció Social i Dependència.  
Número: 622/2021/eAJT. 
 
APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS 
D’HABITATGE I EXCLUSIÓ RESIDENCIAL DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL 
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22. Acció Social i Dependència.  
Número: 713/2021/eAJT. 
 
APROVAR L’OPERACIÓ DE PAGAMENT A JUSTIFICAR DE 25.000€ DE 
L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D’AJUTS D’HABITATGE I EXCLUSIÓ 
RESIDENCIAL DEL PRESSUPOST 2021 
  
23. Medi ambient.  
Número: 687/2021/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE 
PORTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA MANCOMUNITAT PENEDÈS-
GARRAF I L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER A LA GESTIÓ DE 
COLÒNIES DE GATS AL PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
24. Espai Públic.  
Número: 571/2021/eAJT. 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE CORRECCIÓ TÈCNICA I 
DOCUMENTAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 3ª FASE LOTS 5 i 6 ZONES NORD I 
SUD 
  
25. Mobilitat.  
Número: 671/2021/eAJT. 
 
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ICAEN PER A L'ADQUISICIÓ DE 4 FURGONETES 
NISSAN e-NV200 I 3 VEHICLES NISSAN LEAF 5p 
  
26. Llicències i Disciplina.  
Número: 1/2020/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA REDUCCIÓ EN UN 60% DE LA SANCIÓ 
IMPOSADA EN L'EXPEDIENT SANCIONADOR 1/2020-Edis (relacionat amb 
l'expedient 000005/2020-DIS), PER HAVER RESTITUÏT L'ORDRE JURÍDIC 
VULNERAT DESPRÈS QUE LA RESOLUCIÓ SANCIONADORA SIGUI FERMA EN 
VIA ADMINISTRATIVA I ABANS QUE L'ÒRGAN COMPETENT ORDENI 
L'EXECUCIÓ FORÇOSA DE LA SANCIÓ 
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27. Llicències i Disciplina.  
Número: 34/2020/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA, PER LA 
CONSTRUCCIÓ D'UN VOLUM EDIFICAT AL CARRER LLAGUT, 19 BXS SENSE 
DISPOSAR DE TITOL ADMINISTRATIU I QUE NO ÉS LEGALITZABLE 
  
28. Urbanisme i Planejament.  
Número: 36/2019/eURB. 
 
APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ D'OBRES 
COMPLEMENTÀRIES DEL SECTOR MASIA D’EN BARRERES II, PER L’OBERTURA 
D’UN NOU VIAL. 
  
29. Urbanisme i Planejament.  
Número: 71/2021/eURB. 
 
APROVAR INICIALMENT ELS PROJECTES D’ESTATUTS I BASES D’ACTUACIÓ DE 
LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 
NÚMERO 2 DE LA UA 16 DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PRESENTATS EN AQUEST 
AJUNTAMENT PEL SR. XAVIER FIGUERAS I CLARET, EN NOM I 
REPRESENTACIÓ DE LA MERCANTIL MASIP Y LASTRA INVESTMENTS SL. 
  
 
Proposta entrada per urgència 
 
 
30. Cultura 

Número: 490/2020/eSUB 

 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA L’ANY 
2020 A L’ENTITAT GRUP DE DANSA DE VILANOVA 
 
 
 
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 9.30 h seguint  
l’ordre del dia. 
 
 
1.Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 32/2020/eSJ. 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 32 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA  14 DE SETEMBRE DE 2021. 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
2. Secretaria General.  Assessoria Jurídica 
Número: 32/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 479/2021, DE 6 DE JULIOL DE 2021,  
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 16 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 479/2019 D INTERPOSAT PER EMILIO RODRÍGUEZ 
LARA  
  
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 479/2019 D 
 
Núm. i data sentència: 479/2021, de 6 de juliol de 2021 
  
 
Part actora  : Emilio Rodríguez Lara 
 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
 
Lletrat:                                          Jordi Sellarés Valls 
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Objecte del procediment :      Resolució de data 1 d’octubre de 2019 de la Junta 

de Govern Local de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, que desestima la reclamació per 
responsabilitat patrimonial 60/18-REC (actualment 
147/2020/esj). 

 
Decisió  :  Desestimar íntegrament el recurs contenciós 

administratiu. 
No s’efectua expressa condemna en costes.  Cada 
part ha d’abonar les generades a la seva instància i 
les comuns per meitat. 

  
Fermesa :  Contra aquesta resolució no s’hi pot interposar cap 

recurs. 
 
Acords:            1. Que la Junta de Govern Local es doni per                            
                                                        assabentada i conforme.  
 
 
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 68/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 264/2021, DE 5 D’AGOST DE 2021,  
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 13 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 234/2021 C INTERPOSAT PER ALTAMIRA 
SANTANDER REAL ESTATE, SA 
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 13 DE 

BARCELONA 
 
 
Núm. procediment  :   Abreujat 234/2021 C 
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Núm. i data sentència: 264/2021, de 5 d’agost de 2021 
  
 
Part actora  :   Altamira Santander Real Estate, SA 
 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                   Matías Acebes Fernández 
 
Objecte del procediment :      Resolució presumpta del recurs de reposició interposat 

en data 27 de març de 2021 davant la desestimació per 
silenci administratiu de rectificacions d’autolitiquidacions 
de l’impost d’increment de valor de terreny. 

 
Decisió  :  Desestimar íntegrament el recurs contenciós 

administratiu. 
    No s’efectua expressa condemna en costes.   

 S’imposen costes a la part actora fins el límit de 100 
euros. 

  
Fermesa :  Contra aquesta resolució no s’hi pot interposar cap 

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

i conforme.  
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4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 101/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR EL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ DE DATA 4 DE MARÇ DE 
2021 CONTRA L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINARIA 
DE DATA 26 DE GENER DE 2021 PER LA QUAL ES DESESTIMA LA RECLAMACIÓ 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL PASSEIG DEL CARME Nº 40 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.- INADMETRE el recurs de reposició presentat per la recurrent en data 4 de 
març de 2021 contra l’acord de Junta de Govern local de data 26 de gener de 2021, 
notificat a la interessada en data 3 de febrer de 2021, per extemporani. 
 
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 recurs contenciós administratiu davant els jutjats Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de 
publicació.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
   
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 58/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR  LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS AL SEU GOS PER ESPIGUES AL PASSATGE FARIGOLA, EL DIA 5 DE 
JUNY DE 2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 
 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI 77098277 T, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 157/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 157/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 03/07/2021. 
 
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 48023493E per haver quedat acreditada la responsabilitat en la comissió de la 
infracció, a tenor de l’informe de ratificació dels fets pels agents que van presenciar els 
mateixos. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI 48023493E 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 48023493E, 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 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. 
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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.  
 
   
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 139/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 139/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 15/02/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 39693762V la sanció de multa de 
quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 
d’octubre d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI DNI 39693762V, 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 
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QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
   
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 160/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 160/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 07/03/2021. 
 
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  48180444K per haver quedat acreditada la responsabilitat en la comissió de la 
infracció, a tenor de l’informe de ratificació dels fets pels agents que van presenciar els 
mateixos. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI 48180444K 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. 
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TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI 48180444K, 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 al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523333420515743570 
 
 
 
 
  

   
 
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

  
   
9 Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 161/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 161/2021-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 22/01/2021. 
 
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 52425465R, per considerar-se acreditada la responsabilitat del recurrent a 
tenor dels informes tècnics. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI 52425465R 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 52425465R, 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 al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 

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

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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 
 
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 178/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 178/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 19/02/2021. 
 
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 38440376Q. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part interessada, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523333420515743570 
 
 
 
 
  

   
 
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

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.  
 
  
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 206/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 206/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 04/02/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la societat titular del CIF A59198770 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 societat titular del CIF A59198770, 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 responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen. 
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QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
  
12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 207/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 207/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 07/02/2021. 
 
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 52211777Y. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI 52211777Y 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. 
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TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI 52211777Y, 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. 
 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 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. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 224/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 224/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 08/03/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. IMPOSAR a l’establiment titular del CIF B01624113 la sanció de multa de 
multa de cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de 
Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons 
consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR l’establiment titular del CIF B01624113, 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 al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
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termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”.  
 
   
14. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 375/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 375/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 04/12/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. DEIXAR SENSE EFECTE la proposta de resolució dictada en data 
30/03/2021. 
 
SEGON. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI 47630244G. 
 
TERCER. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la persona responsable, fent-li saber que pot 
formular al·legacions en el termini de 10 dies, així com els recursos que l’assisteixen. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECUR 
 
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.  
 
 
15. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 397/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 397/2021-EUES PER INFRACCIONS DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA D’ANIMALS, SEGONS INFORME 
TÈCNIC DE DATA 07/01/2019 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per la persona titular del DNI 
48022134-C, per extemporaneïtat del mateix. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
TERCER. PEU DE RECURSOS 
 
L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació corresponent. 
 
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
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16. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 52/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE 
VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PLATGES DEL MUNICIPI DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte dels serveis de 
vigilància, salvament i socorrisme de les platges de Vilanova i la Geltrú, per període 
d’un any més durant la temporada estival (des de l’1 de maig a 1 d’octubre), amb 
l’empresa DMCLUXE, S.L., amb NIF B55718944, per un import de 251.809,88€ (DOS-
CENTS CINQUANTA-UN MIL VUIT-CENTS NOU EUROS AMB VUITANT-VUIT 
CÈNTIMS D’EURO). 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària continuadora en el pressupost de 2022 de 
l’aplicació  53.1711.2270100 (Contracte Socorristes) del pressupost vigent. 
 
La despesa prevista per a l’any 2022 serà de 208.107,34€ (DOS-CENTS VUIT MIL 
CENT SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS D’EURO), més 43.702,54€ 
(QUARANTA-TRES MIL SETCENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE 
CÈNTIMS D’EURO), que fan un total de 251.809,88€ (DOS-CENTS CINQUANTA-UN 
MIL VUITCENTS NOU EUROS AMB VUITANT-VUIT CÈNTIMS D’EURO). 
 
L’autorització i compromís de la resta de la despesa per als exercicis següents, es 
subordinarà al crèdit que pels esmentats exercicis es consigni en el pressupost 
corresponent. 
 
TERCER.  NOTIFICAR el present acord  a l’empresa contractista, DMCLUXE, S.L. 
 
QUART. PUBLICAR el present acord al Perfil del Contractant i al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
  
CINQUÈ. APROVAR la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunta com a 
Annex. 
 
SISÈ. FACULTAR a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
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SETÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 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. 
 
 
17. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 304/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL MANTENIMENT I 
SUPORT TÈCNIC DE LA PLATAFORMA PARTICIPA.VILANOVA.CAT 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. PRORROGAR per mutu acord de les parts  a l’empresa Codegram 
Technologies S. L., amb NIF B65148900,  el contracte del servei de manteniment i 
suport tècnic de la plataforma participa.vilanova.cat de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per un període d’un any més, des de l’1 de desembre de 2021 i fins el 30 de 
novembre de 2022, amb a l’empresa Codegram Technologies S. L., amb NIF 
B65148900, per un import anual de 3.000,00€, més 630,€ corresponents al 21% d’IVA, 
que fan un total de 3.630,00€ (TRES MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS). 
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SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació 06.9243.2269903 Gestió Pressupostos participatius 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 és: 
 
ANY       BASE                 21% IVA   TOTAL          
 
2021          250,00€               52,50€      302,50€ 
2022       2.750,00€             577,50€  3.327,50€ 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa Codegram Technologies S. L. i 
publicar la pròrroga  del contracte al  Perfil del Contractant i al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART. ASSENYALAR que la formalització de la prorroga del contracte s’efectuarà 
mitjançant la signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució 
d’adjudicació. 
 
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.  
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18. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 92/2021/eCONT. 
 
DONAR COMPTE DE LA TRANSFORMACIÓ DE LA SOCIETAT MATERIALS PER A 
LA CONSTRUCCIÓ DEL GARRAF, SCCL EN MATERIALS PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DEL GARRAF, SL 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.- PRENDRE coneixement de la transformació de la societat MATERIALS 
PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL GARRAF, SCCL, amb NIF F08863268, en 
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL GARRAF, SL, amb NIF B08863268. 
 
SEGON.- MODIFICAR el CIF de les operacions comptables D aprovades en relació al 
contracte pel subministrament de materials per als serveis de manteniment de la Unitat 
de Serveis Municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en els seus lots 4 i 7, en 
favor de  MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL GARRAF, S. L., amb CIF 
B08863268, amb domicili en la calle Eusebi Millán número 9, 08800 de Vilanova i la 
Geltrú (Barcelona). 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució a MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ 
DEL GARRAF, S. L. 
 
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. 
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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. 
   
19. Intervenció.  
Número: 82/2021/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/2021/21.  
 
Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

 

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
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Resum total facturació 
 

 
 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2021/21.  
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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20. Infància i Joventut.  
Número: 443/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L'OPERACIÓ COMPTABLE A 22021/4236 
APROVADA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20 D'ABRIL DE 2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. APROVAR la modificació de l’operació comptable A 22021/4236. L’import 
que ha de quedar barrat és el saldo que ara figura com a romanent i que ascendeixen 
a 9.055,85€. Aquest import restarà disponible a l’aplicació pressupostària 
09.3278.48203 Beques activitats d’estiu de l’exercici 2021. 
 
 
SEGON. COMUNICAR el present acord al departament d’ Intervenció als efectes 
oportuns. 
 
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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21. Acció Social i Dependència.  
Número: 622/2021/eAJT. 
 
APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS 
D’HABITATGE I EXCLUSIÓ RESIDENCIAL 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 24.973,66 € (import gastat) a nom de BD 
amb número de NIF 44185320C. 
 
SEGON.- APROVAR el compte justificatiu 220210017861 del pagament a justificar de 
la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL I DEPENDÈNCIA. 
 
TERCER.- APROVAR la devolució de l’import 26,34 € 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. 
 
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. Acció Social i Dependència.  
Número: 713/2021/eAJT. 
 
APROVAR L’OPERACIÓ DE PAGAMENT A JUSTIFICAR DE 25.000€ DE 
L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D’AJUTS D’HABITATGE I EXCLUSIÓ 
RESIDENCIAL DEL PRESSUPOST 2021 
  
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, per import de 25.000 €, en 
concepte de despeses a justificar referents a AJUTS D’HABITATGE I EXCLUSIÓ 
RESIDENCIAL. 
 
SEGON.- AUTORITZAR el càrrec de l'import de l'esmentat pagament a l'aplicació de 
despeses 35.2313.48005 Ajuts d’Habitatge i exclusió residencial. 
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. 
 
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. Medi ambient.  
Número: 687/2021/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE 
PORTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA MANCOMUNITAT PENEDÈS-
GARRAF I L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER A LA GESTIÓ DE 
COLÒNIES DE GATS AL PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR el Conveni de col·laboració interadministrativa entre Ports de la 
Generalitat, la Mancomunitat Penedès-Garraf i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per 
la gestió de colònies de gats al Port de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- DISPOSAR la publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat dels convenis i encàrrecs de gestió i les 
seves modificacions que s’aprovin per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i a 
la Base de Datos Nacional de Subvencions (BDNS), d’acord amb el que estableixen 
els art. 14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i 
bon govern a les entitats locals i 18,4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
TERCER.- APROVAR la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de 
les dades. 
 

Descripció: (títol del Conveni) 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINSTRATIVA ENTRE PORTS 
DE LA GENERALITAT, LA MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA GESTIÓ DE 
COLÒNIES DE GATS AL PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
Data: (data de signatura) 
 
Signataris: (persones jurídiques o entitats que subscriuen el conveni) 
 
PORTS DE LA GENERALITAT, MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF I 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
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Objecte: (el motiu o raó del conveni) 
 
ESTABLIR LES BASES DE COL·LABORACIÓ PER UNA GESTIÓ 
ADEQUADA DELS GATS FERALS I GATS EXISTENTS QUE VIUEN EN 
EL RECINTE PORTUARI DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER A LA 
MILLOR GESTIÓ DE LES COLÒNIES DE GATS.   
 
Drets i Obligacions: (relació d’acords que vinculen les parts) 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet, en el marc d’aquest 
conveni, a: 
 
1.L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú farà extensiva la seva activitat amb 
el CAAD Mancomunitat Penedès Garraf a Ports de la Generalitat, la qual 
s’adhereix als acords econòmics i de col·laboració existents entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Mancomunitat i en la gestió de les colònies 
felines municipals. 
 
2.El personal tècnic del servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú també farà seguiment de les visites realitzades pel 
CAAD, realitzant el suport tècnic i l’assessorament necessari per a la 
coordinació adient del CAAD amb Ports de la Generalitat. 
 
3.El personal tècnic del servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú orientarà, assessorà i estarà en contacte amb Ports de 
la Generalitat per marcar quines són les prioritats d’actuació envers els 
gats, decidint l’ordre d’intervenció en cada colònia, i es programarà en el 
temps d’acord a la disponibilitat operativa del CAAD Penedès. 
 
4.L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú farà d’assessor i enllaç prioritari 
envers els alimentadors/es o entitats dins el recinte portuari, facilitant la 
bona entesa i col·laboració, tot realitzant contactes i informacions directes i 
sensibilització per tal que  desenvolupin bones pràctiques d’atenció, 
alimentació adequades vers els gats, i pro-acció i col·laboració en el 
protocol CER. Es comptarà també amb el suport de reforç del personal que 
Ports de la Generalitat pugui posar a disposició per tal de millorar aquesta 
coordinació conjunta (personal: guarda-molls i/o altra tècnic que es derivi). 
 
5.L’Ajuntament, en el moment que realitzi les acreditacions municipals per 
a col·laboradors/es de colònies de gats al municipi, estendrà aquests 
carnets i acreditacions a les persones i/o persones d’entitats 
col·laboradores que compleixen els requisits en el recinte portuari i siguin 
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avalades per l’Ajuntament. Els col·laboradors/es tindran doncs, una 
identificació municipal. 
 
6.L’Ajuntament assessorarà en matèria de difusió i informació de les 
actuacions de gestió de les colònies de gats, podent lliurar indicacions de 
textos informatius i orientacions per a cartells informatius per ubicar en els 
punts portuaris, o lliurarà còpia (en format informàtic) de models existents 
municipals per a què siguin replicats dins el recinte portuari si s’escau. 
Facilitarà també fulletons i altre material informatiu general que es realitzi a 
la ciutat envers el benestar i informació de les colònies de gats de carrer. O 
ampliarà campanyes conjuntes municipals que es desenvolupin amb el 
CAAD. 
 
Per part del CAAD – Mancomunitat Penedès-Garraf, es compromet a: 
 
1.Els tècnics del CAAD Penedès realitzaran una visita a les colònies 
localitzades per Ports de la Generalitat que estimin necessàries per tal 
d’analitzar la viabilitat de l’actuació de CER i la seva planificació. 
 
2.L’Ajuntament i el CAAD assessoraran al respecte de possibles millores, 
amb propostes tècniques, models i elements com menjadores i aixoplucs 
adequats, els quals podran instal·lar-se a càrrec de Ports, en els llocs 
adequats que s’hagi consensuat convenientment.   
 
3.Al finalitzar la intervenció, el CAAD Penedès oferirà un informe de totes 
les actuacions realitzades. 
 
Per part de Ports de la Generalitat, es compromet a: 
 
1.La ubicació de la/es colònia/es serà de Ports de la Generalitat i serà 
acordada i assessorada conjuntament amb l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. Ports de la Generalitat podrà sol·licitar i rebre consell i 
assessorament tècnic de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i també del 
CAAD al respecte dels aspectes tècnics.  
 
2.Quan la colònia s’ubiqui en un espai públic o/i lloc concorregut, Ports de 
la Generalitat realitzarà les adequacions mínimes per tal que la ubicació 
quedi delimitada, oferint als animals un espai de seguretat i que permeti el 
fàcil control dels gats, la seva adequada neteja i facilitar la intervenció 
periòdica dels voluntaris alimentadors que permeti la millora de la gestió.  
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3.En el cas de pèrdua o que es malmetin les gàbies de captura, Ports de la 
Generalitat es farà càrrec de la seva substitució o reparació, o haurà de 
pagar la taxa de substitució de les gàbies de captura del CAAD. 
 
4. ins del conveni de serveis de la Mancomunitat Garraf Penedès amb 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, es liquidaran els serveis realitzats. 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú girarà els serveis realitzats dins del 
Port mitjançant factura electrònica a Ports de la Generalitat d’acord amb 
l’article 3 de l’Ordenança Fiscal 3, on el subjecte passiu de l’acord amb la 
Mancomunitat és l’Ajuntament. 
 
5.El cost dels serveis seran els establerts a les Ordenances Fiscals 
reguladores de les taxes per al Servei del Centre d’Acollida d’Animals 
Domèstics de Companyia (CAAD) vigents en el moment de realització del 
servei, segons l’Annex 2 del conveni. 
 
Vigència: (data finalització del conveni) 
 
El conveni tindrà una vigència de DOS (2) ANYS a partir de la seva 
signatura i serà prorrogable DOS (2) ANYS més. 

 
 
QUART.- NOTIFICAR el present acord a Ports de la Generalitat i a la Mancomunitat 
Penedès Garraf. 
 
 
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 de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
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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. Espai Públic.  
Número: 571/2021/eAJT. 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE CORRECCIÓ TÈCNICA I 
DOCUMENTAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 3ª FASE LOTS 5 i 6 ZONES NORD I 
SUD 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR definitivament el projecte d’obres “Projecte de correcció tècnica i 
documental de l’enllumenat públic 3ª fase Lots 5 i 6; zones nord i sud”, que conté 
l’estudi Bàsic de Seguretat i Salut i redactat per part dels Serveis Tècnics Municipals i 
promogut per aquest Ajuntament, amb un pressupost total de 524.835,89 €. 
 
Els sectors previstos son: 
 
LOT 5- ZONA NORD 
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Amb un pressupost de 247.933,88€, més 52.066,11€ corresponent al 21% de l’iva, que 
fa un total de 299.999,99€ a la partida d’Inversions per Projectes 2021 Enllumenat 
(Fase I) Romanent 2020. 
 
LOT 6- ZONA SUD 
  

 
 
Amb un pressupost de 185.814,78€, més 39.021,10€ corresponent al 21% de l’iva, que 
fa un total de 224.835,88€ a la partida d’Inversions per Projectes 2021 Enllumenat 
(Fase I) Romanent 2020. 
 
 
El pressupost d’execució per contracte amb 21% d’IVA del “PROJECTE DE 
CORRECCIÓ TÈCNICA I DOCUMENTAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 3ª FASE – 
LOTS 5 i 6 ZONES NORD I SUD” és de 524.835,89 €, el qual és detalla a continuació: 
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SEGON. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
 
 
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. 
 
  
 
25. Mobilitat.  
Número: 671/2021/eAJT. 
 
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ICAEN PER A L'ADQUISICIÓ DE 4 FURGONETES 
NISSAN e-NV200 I 3 VEHICLES NISSAN LEAF 5p 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 
 

 
PRIMER. ACCEPTAR les subvencions atorgades dins el programa d’incentius a la 
mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) (BDNS 523447) per a l’adquisició 
de vehicles elèctrics amb les següents quantitats i conceptes: 
 

 
 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord a l’Institut Català de l’Energia. 
 
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 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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26. Llicències i Disciplina.  
Número: 1/2020/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA REDUCCIÓ EN UN 60% DE LA SANCIÓ 
IMPOSADA EN L'EXPEDIENT SANCIONADOR 1/2020-Edis (relacionat amb 
l'expedient 000005/2020-DIS), PER HAVER RESTITUÏT L'ORDRE JURÍDIC 
VULNERAT DESPRÈS QUE LA RESOLUCIÓ SANCIONADORA SIGUI FERMA EN 
VIA ADMINISTRATIVA I ABANS QUE L'ÒRGAN COMPETENT ORDENI L'EXECUCIÓ 
FORÇOSA DE LA SANCIÓ 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. REDUIR en un 60%, d’acord amb l’article 142 del Reglament de protección 
de la legalitat urbanística, la resolució del Ple de l’ajuntament de data 7 de juny de 
2021, d’import 14.000,00€, per haver restituït l’ordre jurídic vulnerat després que la 
resolució sancionadora sigui ferma en via administrativa i abans que l’òrgan competent 
ordeni l’execució forçosa de la sanció, resultant una sanció de CINC MIL SIS-CENTS 
EUROS (5.600,00€), als interessats amb NIE números Y5588858X i Y5588907J, 
respectivament, de forma solidària, en relació a l’expedient sancionador núm, 1/2020-
eDIS (relacionat amb l’expedient 000005/2020-DIS), de conformitat amb l’informe dels 
serveis tècnics municipals ressenyat a la part expositiva de la present resolució. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats i al servei de Recaptació. 
 
TERCER.ADJUNTAR nou document per efectuar el pagament de la quantitat 
modificada, a liquidar en els terminis i condicions establerts en el propi document. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
   
27. Llicències i Disciplina.  
Número: 34/2020/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA, PER LA 
CONSTRUCCIÓ D'UN VOLUM EDIFICAT AL CARRER LLAGUT, 19 BXS SENSE 
DISPOSAR DE TITOL ADMINISTRATIU I QUE NO ÉS LEGALITZABLE 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

 
ACORD 

 
PRIMER. IMPOSAR a l’interessat M.C.M., una sanció de multa de SET-CENTS 
SEIXANTA-CINC EUROS (765,00€), en relació a l’expedient sancionador núm. 
34/2020/eDIS, de conformitat amb els antecedents que consten transcrits a la part 
expositiva de la present resolució. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat i al Servei de Recaptació 
 
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.  
 
   
28. Urbanisme i Planejament.  
Número: 36/2019/eURB. 
 
APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ D'OBRES 
COMPLEMENTÀRIES DEL SECTOR MASIA D’EN BARRERES II, PER L’OBERTURA 
D’UN NOU VIAL. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment el Projecte d’urbanització d'obres complementàries 
del Sector Masia d’en Barreres II, per l’obertura d’un nou vial, presentat en data 16 
d’abril de 2021 per la societat Cel Urbà SL (registre d’entrada núm. 2021010255), amb 
documentació complementària a l’esmentat projecte presentada en data 18 d’abril de 
2021 (registre d’entrada núm. 2021010754). 
 
El pressupost d’execució per contracte amb l’IVA inclòs de les obres ascendeix a la 
quantitat de 501.500,05 €, IVA inclòs. 
 
El cost de les obres va íntegrament a càrrec de la societat Cel Urbà SL, d’acord amb l 
seu document de compromisos presentat en data 24 de gener de 2020 (registre 
d’entrada núm. 2020003330), del qual el Ple municipal de data 17 de febrer de 2020 
va donar la seva conformitat. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona, en l’e-Tauler de la Corporació, en la web municipal i en un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal, i obrir el 
període d’informació pública del projecte d’urbanització d'obres complementàries del 
Sector Masia d’en Barreres II, per l’obertura d’un nou vial, pel termini d’UN (1) MES, de 
conformitat amb el previst a l’article 119.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en relació amb el previst a l’article 
89.6 d’aquest mateix text refós.   
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Les al·legacions i suggeriments, si s’escau, s’hauran de presentar dins el termini 
indicat per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. 
 
A aquests efectes, l’expedient estarà a disposició de qualsevol interessat als Serveis 
Jurídics i Administratius d’Urbanisme, plaça de la Vila, 8, 2n, 08800 de Vilanova i la 
Geltrú, de dilluns a divendres, de 9:30 a 14:00 h. 
 
TERCER.- DEMANAR informe als organismes públics i establir un termini d’UN (1) 
MES perquè les empreses de subministrament de serveis afectades es pronunciïn 
sobre el projecte, tal i com determina l’article 89.6 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost: 
 
Organismes públics: 
 

o Direcció General de Comerç 
o Autoritat del Transport Metropolità 
o Comunitat de regants del Pantà de Foix 

 
 
Companyies subministradores: 
 

o Naturgy 
o Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú 
o Endesa 
o Telefónica 

 
 
QUART.- NOTIFICAR el present acord a la societat Cel Urbà SL. i, si s’escau, a la 
resta d’interessats en l’expedient, concedint-los audiència pel termini d’un mes, a 
comptar a partir de l’endemà de la recepció de la notificació.  
 
 
CINQUÈ.- PEU DE RECURS 
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs  
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29. Urbanisme i Planejament.  
Número: 71/2021/eURB. 
 
APROVAR INICIALMENT ELS PROJECTES D’ESTATUTS I BASES D’ACTUACIÓ DE 
LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 
NÚMERO 2 DE LA UA 16 DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PRESENTATS EN AQUEST 
AJUNTAMENT PEL SR. XAVIER FIGUERAS I CLARET, EN NOM I 
REPRESENTACIÓ DE LA MERCANTIL MASIP Y LASTRA INVESTMENTS SL. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment els projectes d’Estatuts i Bases d’Actuació de la 
Junta de Compensació del Polígon d’Actuació Urbanística número 2 de la UA 16 de 
Vilanova i la Geltrú, presentats en aquest Ajuntament pel Sr. Xavier Figueras i Claret, 
en nom i representació de la mercantil MASIP Y LASTRA INVESTMENTS SL.   
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona, en l’e-Tauler de la Corporació, en la web municipal i en un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal, i obrir el 
període d’informació pública del projecte d’Estatuts i Bases d’Actuació esmentat, pel 
termini d’UN (1) MES, dins el qual s’ha de concedir audiència a les persones 
interessades, amb citació personal, de conformitat amb el previst a l’article 119.2 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en 
relació amb el previst a l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.  
 
A aquests efectes, l’expedient estarà a disposició de qualsevol interessat als Serveis 
Jurídics i Administratius d’Urbanisme, plaça de la Vila, 8, 2n, 08800 de Vilanova i la 
Geltrú, de dilluns a divendres, de 9:30 a 14:00 h. 
 
TERCER.- NOTIFICAR el present acord al Sr. Xavier Figueras i Claret, com a 
representant de la mercantil MASIP Y LASTRA INVESTMENTS SL, així com als 
interessats en l’expedient, concedint-los audiència per termini d’UN (1) MES, a 
comptar a partir de l’endemà de la recepció de la notificació. 
 
D’acord amb les lletres d) i e) de l’article 119.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, la 
notificació de l’acord d’aprovació definitiva s’haurà de produir en el termini de dos 
mesos des del finiment del termini d’informació pública. En cas contrari, s’entén que el 
projecte ha quedat aprovat definitivament per silenci administratiu positiu. Un cop 
aprovat definitivament o acreditat l’acte presumpte, segons el que estableix la 
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legislació de procediment administratiu comú, l’administració n’ha d’ordenar la 
publicació i la notificació reglamentàries i, si escau, la formalització corresponent. 
 
Un cop aprovats definitivament els estatuts i les bases d’actuació a què es refereix 
l’apartat 1.b, l’administració actuant ha d’adoptar l’acord d’aprovació de la constitució 
de les juntes de compensació en el termini d’un mes des de la recepció de la 
documentació completa. En cas contrari, s’entén que l’aprovació ha estat atorgada per 
silenci administratiu positiu (art. 119.4 TRLUC). 
 
QUART.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs.  
 
 
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. 
 
  
30. Cultura.  
Número: 490/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA L’ANY 2020 
A L’ENTITAT GRUP DE DANSA DE VILANOVA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. REDUIR la subvenció atorgada a l’entitat GRUP DE DANSA DE VILANOVA 
amb CIF G5855027-8. Es redueix la part de la subvenció que no s’ha pogut justificar, 
per import de 110,39€, de forma que la subvenció atorgada sigui de 160€ i l’entitat ha 
de retornar 2,23 €.  
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SEGON. REQUERIR a l’entitat GRUP DE DANSA DE VILANOVA amb CIF G5855027-
8 per a que procedeixi a la devolució dels 2,23€ cobrats com a bestreta i que superen 
l’import justificat (162,23€).  La devolució del diners s’ha de realitzar mitjançant ingrés 
al compte  d’aquest Ajuntament amb el número  ES37 0081 0050 1700 0126 7035 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats, informant que aquest 
expedient s’arxivarà en quan es rebi el pagament  
 
(...) 
 
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 09:38 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


