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Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 5/2023/eJGL 
 
 
NÚM.:   5 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  7 de febrer de 2023 
HORA:  09:00 
LLOC:  Sala Pau Roig i Estradé 
DOCUMENT:  Acta 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 09:00 hores del dia 7 de febrer de 2023, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, Olga Arnau i Sanabra, es reuneixen en primera 
convocatòria, al Sala Pau Roig i Estradé, les persones següents: 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sra. Olga Arnau Sanabra ERC 
Sra. M Blanca Alba Pujol JxC 
Sr. Antoni Palacios Asensio JxC 
Sr. Jordi Medina Alsina ERC 
Sra. Conxi Martinez Sánchez ERC 

 
 
Secretari General 
Sr. Isidre Marti Sarda       
 
Interventor Municipal 
Sr. Cesar Rodriguez Sola 
 
 
 
Excusa la seva assistència el Sr. Francesc Xavier Serra Albet 
 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixen també a la sessió el Sr. Adrià Guevara 
Figueras i el Sr. Jaume Carnicer Mas  
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ORDRE DEL DIA 

 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 4/2023/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 4 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 
31 DE GENER DE 2023 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 21/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA DILIGÈNCIA D’ORDENACIÓ DE DATA 8 DE SETEMBRE DE 
2021, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 5 DE BARCELONA 
EN EL PROCEDIMENT 509/2019 I INTERPOSAT PER CSIF (CENTRAL SINDICAL 
INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS).  DESISTIMENT DE LA PART RECURRENT 
  
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 49/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 367/2022, DE 24 DE NOVEMBRE DE 2022, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 6 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ORDINARI 934/2020 H, ESTIMA LA DEMANDA INTERPOSADA. 
S’INTERPOSA RECURS DE SÚPLICA 
  
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 147/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 262/2022, DE 21 DE DESEMBRE DE 2022, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 6 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 508/2022 B,(EXP. 848/2022/EGES).  ESTIMA EL RECURS 
CONTENCIÓS 
  
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 39/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER INUNDACIO A L’AVINGUDA CUBELLES, 54 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 120/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 8765 HYR, AL DIPÒSIT DE VEHICLES 
MUNICIPAL 
  
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 61/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER JOAN RICART, 50 
  
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 63/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA AL CARRER ALMIRALL COLOM, 3, EL DIA 25 DE MAIG DE 2021 
  
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 63/2022/eSJ. 
 
ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER EUGENI D’ORS, EL DIA 22 
DE MAIG DE 2022 I RETROTRAURE EL PROCEDIMENT A LA INCOACIÓ 
  
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 362/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 362/2021-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 12/06/2021. 
  
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 527/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 527/2022-UES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL D'ÚS DE LES PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL 
DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1241/2021. 
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12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 696/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 696/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 26/05/2022. 
  
13. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 697/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE DECLARACIÓ DE CADUCITAT D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 697/2022-EUES PER MANCA DE RESOLUCIÓ I 
NOTIFICACIÓ EXPRESSA EN EL TERMINI ESTABLERT. 
  
14. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 933/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 933/2022-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 30/08/2022. 
  
15. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 937/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 937/2022-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 30/08/2022. 
 
16. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 944/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 944/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ,. 
  
17. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 958/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 958/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 12/09/2022 
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18. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 977/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 977/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 
SOBRE LES TAXES PER UTLITZACIÓ PROVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL 
DEL DOMINI PÚBLIC, EN DATA 04/10/2022. 
 
19. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 1020/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 1020/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 15/09/2022 
  
20. Policia Local.  
Número: 998/2022/eAJT. 
 
APROVACIÓ SI S’ESCAU DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL CONSELL COMARCAL DEL 
GARRAF PER A LA PREVENCIÓ I ACTUACIÓ EN CAS DE VIOLÈNCIA A 
PROFESSIONALS DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA I SERVEIS 
ESPECIALITZATS (EAIA, SERVEI DE DEPENDÈNCIA I SIAD 
  
21. Intervenció.  
Número: 7/2023/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 
 
 
AREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
22. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 3/2023/eDES. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA DEL MERCAT D'ARTESANIA DE SETMANA SANTA 
2023, DEL 6 AL 9 D'ABRIL, AL PG. DEL CARME DE VILANOVA I LA GELTRÚ: 
CONCURS PER A L'ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE VENDA 
  
23. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 4/2023/eDES. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA DEL MERCAT D'ARTESANIA D'ESTIU 2023, DEL 23 
DE JUNY AL 27 D'AGOST, AL PG. DEL CARME DE VILANOVA I LA GELTRÚ: 
CONCURS PER A L'ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE VENDA 
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ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 
24. Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer.  
Número: 196/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DELS 
SERVEIS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC I SERVEIS COMPLEMENTARIS DE L’ORGANISME 
AUTÒNOM VÍCTOR BALAGUER 
  
25. Cultura.  
Número: 17/2023/eAJT. 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I L'INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS EN 
EL MARC DE LA CAMPANYA "ESCENA 25" 
  
26. Participació.  
Número: 292/2022/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DELS SERVEIS PROFESSIONALS PER A 
DESENVOLUPAR LES FORMACIONS A LA XARXA D’EQUIPAMENTS CÍVICS 
 
27. Acció Social i Dependència.  
Número: 411/2022/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DELS SERVEIS D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA PER 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 
28. Espai Públic.  
Número: 418/2022/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ PER UNA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC 
  
29. Espai Públic.  
Número: 45/2023/eAJT. 
 
PAGAMENT DEL CÀNON DE COSTES PER LA OCUPACIÓ DELS SERVEIS DE 
TEMPORADA 2022 DE LES PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
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30. Espai Públic.  
Número: 3/2023/eCAA. 
 
APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE 
LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ. 
  
31. Habitatge.  
Número: 888/2022/eAJT. 
 
APROVAR L'ADDENDA DE PRÒRROGA PER A L'ANY 2023 DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ RELATIU A L’OFICINA LOCAL 
D’HABITATGE  
  
32. Habitatge.  
Número: 889/2022/eAJT. 
 
APROVAR LA SUBSCRIPCIÓ DE L'ADDENDA DE PRÒRROGA PER A L'ANY 2023 
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ RELATIU A L’OFICINA 
LOCAL D’HABITATGE 
  
33. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 7/2022/eSAC. 
 
APROVAR L'ACORD DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT ADMINISTRATIU 
SANCIONADOR, IMPOSANT UNA SANCIÓ DE 1.001,00€ AL TITULAR DEL NIF 
49767560E, PER INFRACCIÓ HORÀRIA DE L'ACTIVITAT DE BAR, ANOMENAT "LA 
CUBANA", UBICAT A L'AV. FRANCESC MACIA, 165 ESC A BX 04 D'AQUESTA 
LOCALITAT 
  
 
Els següents punts s’han acordat en sessió Pública, per tractar-se de 
competències delegades del PLE a la Junta de Govern Local 
 
 
AREA DE SERVEIS CENTRALS SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
34. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 294/2023/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR AMB L’ACTIVITAT PRIVADA 
PER COMPTE ALIÈ DE RESPONSABLE DE CREIXEMENT 
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35. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 3006/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR AMB L’ACTIVITAT PRIVADA 
PER COMPTE ALIÈ PER FER CONCERTS COM A PIANISTA I COMPOSITOR 
  
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
36. Espai Públic.  
Número: 462/2022/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN 
CARRETÓ ELEVADOR ELÈCTRIC FRONTAL 
  
37. Llicències i Disciplina.  
Número: 27/2020/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU, D'ACORD DE REDUCCIÓ EN UN 80% DE LA SANCIÓ 
IMPOSADA EN L'EXPEDIENT SANCIONADOR 27/2020-EDIS (RELACIONAT AMB 
L'EXPEDIENT 000017/2019-DIS) 
 
 
 
PROPOSTES URGENTS 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
38. Servei de Gestió del Talent i les Persones 
Número 1075/2022/eRH 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UNA PLAÇA D’INSPECTOR/A DE LA POLICIA 
LOCAL, DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS 
ESPECIALS. 
 
 
 
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: 4/2023/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 4 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 31 DE 
GENER DE 2023 
 
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: 21/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA DILIGÈNCIA D’ORDENACIÓ DE DATA 8 DE SETEMBRE DE 
2021, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 5 DE BARCELONA 
EN EL PROCEDIMENT 509/2019 I INTERPOSAT PER CSIF (CENTRAL SINDICAL 
INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS).  DESISTIMENT DE LA PART RECURRENT 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la diligència d’ordenació 
recaiguda en el següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 5 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Abreujat 509/2019 I 
 
Data diligència ordenació:           8 de setembre de 2021 
  
Part actora  : CSIF (Central Sindical Independiente y de 

Funcionarios) 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Confederació 

Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
(CCOO de Catalunya) 

 
Lletrat:                                         Santiago Sáenz Hernáiz. Arc, despatx d’advocats i 

consultors, SLP 
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Objecte del procediment :      Decret de 7 d’octubre de 2019 sobre qüestions de 
personal. 

 
Decisió  :  DESISTIMENT de la part recurrent. 
                                                 
Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma i contra ella s’hi pot 

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

assabentada i conforme. 
  
  
 
   
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 49/2021/eSEC. 
 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 367/2022, DE 24 DE NOVEMBRE DE 2022, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 6 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ORDINARI 934/2020 H, ESTIMA LA DEMANDA INTERPOSADA. 
S’INTERPOSA RECURS DE SÚPLICA 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 6 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Ordinari 934/2020 H 
 
Núm. i data sentència:               367/2022, de 24 de novembre de 2022 
  
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                   Arc, Despatx Advocats i consultors, SLP, Santiago 

Sáenz Hernaiz 
 
Objecte del procediment :      Reclamació de quantitat per efectuar tasques de 

superior categoria. 
 
Decisió  :  ESTIMAR LA DEMANDA INTERPOSADA. 
                                                    
 CONDEMNA A L’AJUNTAMENT A PAGAR LES 

SEGÜENTS QUANTITATS 
 
 A. G. L. 5.055,94 € 
 I. V. M.  4.935,80 € 
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 I.  P. S.  4.885,96 € 
 J. H. R.  4.972,94 € 
 J.A.C.C. 5.252,42 € 
 J.A.C O. 4.658,15 € 
 A tots, interessos moratoris previstos en l’article 29.3 

de l’ET 
  
Fermesa :  Contra aquesta resolució es pot interposar recurs de 

suplicació per raó de la matèria.  
 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per 

assabentada i conforme. 
 
 2. Interposar recurs de súplica a la Sala Social del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
    
  
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 147/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 262/2022, DE 21 DE DESEMBRE DE 2022, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 6 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 508/2022 B, (EXP. 848/2022/EGES). ESTIMA EL 
RECURS CONTENCIÓS, RECONEIX LA DEVOLUCIÓ.    
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 6 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Abreujat 508/2022 B 
 
Núm. i data sentència:                262/2022, de 21 de desembre de 2022 
  
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                         Matías Acebes Fernández 
 
Objecte del procediment :      Decret de 5 de setembre de 2022 que desestima el 

recurs de reposició contra decret de 19 de juliol de 
2022, sobre l’autoliquidació i 202943196 IVTNU (exp. 
848/2022/eGES). 

 
Decisió  :  ESTIMAR EL RECURS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU. 
                                                    



 
Document electrònic 

Número de validació: 14613671250732066427 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

12 
 

 Revocar la resolució de l’ajuntament. 
 Reconèixer el dret a la devolució de 8.863,70 € més 

interessos corresponents. 
 
 Sense imposició de costes. 
 
Fermesa :  Contra aquesta resolució no es pot interposar cap 

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

assabentada i conforme. 
  
 
  
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 39/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER INUNDACIO A L’AVINGUDA CUBELLES, 54 
  
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 
l'administrador SR. J.M.C., en representació de la COM. PROP. AV. CUBELLES, 54, 
contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. NOTIFICAR 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 
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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.  
 
 
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 120/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 8765 HYR, AL DIPÒSIT DE VEHICLES 
MUNICIPAL 
  
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 NIF Y2665345 G, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. NOTIFICAR 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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7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 61/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER JOAN RICART, 50 
  
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 37655826L, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. NOTIFICAR 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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8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 63/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER ALMIRALL COLOM, 3, EL DIA 25 DE MAIG DE 
2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 39690712 A, representada per l’advocat SR. ANTONIO ÁLVAREZ 
PÉREZ, 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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9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 63/2022/eSJ. 
 
ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER EUGENI D’ORS, EL DIA 22 
DE MAIG DE 2022 I RETROTRAURE EL PROCEDIMENT A LA INCOACIÓ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 

PRIMER.- ESTIMAR el recurs de reposició presentat per la recurrent en data 17 de 
novembre de 2022 interposat contra l’acord de Junta de Govern local de data 6 de 
setembre de 2022. 
 
SEGON.-  ACORDAR retrotraure el procediment al moment de la incoació. 
 
TERCER.- CONCEDIR el termini de 10 dies a la persona interessada a fi que pugui 
al·legar i presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents, en relació 
a la documentació obrant en l’expedient administratiu. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la part interessada. 
 
CINQUÈ.- PEU DE RECURS. 
 
Pels punts Primer i Segon 
 
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. 
 
Pels punts Tercer, Quart i Cinquè 
 
L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat separadament.  
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents.  
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10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 362/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 362/2021-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 12/06/2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. INADMETRE el recurs de reposició per presentació extemporània del mateix 
sense entrar a conèixer el fons de l’assumpte. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació corresponent. 
 
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret.  
 
 
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 527/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 527/2022-UES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL D'ÚS DE LES PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
EL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1241/2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. DESETIMAR el recurs de reposició presentat per la persona titular del DNI 
ES077313581R per manca d’aportació d’elements nous que permetin tenir una visió 
dels fets objecte d’infracció. 
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SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a la part interessada, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació corresponent. 
 
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret.  
 
 
12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 696/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 696/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 26/05/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES048026832A la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 73.2 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 ES048026832A, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
  
13. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 697/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE DECLARACIÓ DE  CADUCITAT D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 697/2022-EUES PER MANCA DE RESOLUCIÓ I 
NOTIFICACIÓ EXPRESSA EN EL TERMINI ESTABLERT. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR LA CADUCITAT del present expedient sancionador per manca 
de resolució expressa en el termini establert de sis mesos, sense perjudici de la 
possibilitat d’inici un nou procediment per no haver passat el termini de prescripció. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:  
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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.  
 
 
14. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 933/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 933/2022-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 30/08/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES040988437E 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 ES040988437E, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
15. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 937/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 937/2022-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 30/08/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052214617V 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 ES052214617V, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
  
16. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 944/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 944/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ,. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE ESX1451532W la sanció de multa de 
tres-cents euros (300 €) per infracció de l’article 72.29 de l’Ordenança de Gestió de 
residus i Neteja viària de Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del NIE ESX1451532W, 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 publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
   
17. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 958/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 958/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 12/09/2022 
  
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 ES052423397A per no ser el responsable dels fets atribuïts objecte de sanció. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador.  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
 
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.  
 
  
18. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 977/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 977/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 
SOBRE LES TAXES PER UTLITZACIÓ PROVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL 
DEL DOMINI PÚBLIC, EN DATA 04/10/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACOR 
 
PRIMER. IMPOSAR a la societat titular del CIF ESA58186693 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 CIF ESA58186693, 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 
 
  



 
Document electrònic 

Número de validació: 14613671250732066427 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

25 
 

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.  
 
 
19. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 1020/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 1020/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 15/09/2022 
  
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 
ES037628729Q, en representació de la societat titular del CIF ESB08388993. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
  
20. Policia Local.  
Número: 998/2022/eAJT. 
 
APROVACIÓ SI S’ESCAU DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL CONSELL COMARCAL DEL 
GARRAF PER A LA PREVENCIÓ I ACTUACIÓ EN CAS DE VIOLÈNCIA A 
PROFESSIONALS DE SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA I SERVEIS 
ESPECIALITZATS (EAIA, SERVEI DE DEPENDÈNCIA I SIAD 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
i el Consell Comarcal del Garraf per a la prevenció i actuació en cas de violència a 
professionals de serveis socials d’atenció primària i serveis especialitzats (EAIA, Servei 
de Dependència i SIAD) 
 
SEGON.- DISPOSAR la publicació d’aquest conveni en el BOPB, DOGC, en el Portal 
de Transparència de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat. 
 
TERCER.- FACULTAR a l'Alcaldessa per a la signatura del conveni mencionat al punt 
primer i l’execució dels presents acords. 
 
QUART.- NOTIFICAR el present acord als interessats. 
 
  



 
Document electrònic 

Número de validació: 14613671250732066427 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

27 
 

CINQUE.- 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.  
 
 
 
21. Intervenció.  
Número: 7/2023/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/2022/48 i F/2023/1. 
 
FACTURES 2022 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
   

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 
  

 
 
Resum Facturació 2022 
 

 
 
 
FACTURES 2023 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

 
  
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

 
 
 
Resum Facturació 2023 
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Total factures 
 

 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2022/48 i F/2023/1. 
 
 
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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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
  
22. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 3/2023/eDES. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA DEL MERCAT D'ARTESANIA DE SETMANA SANTA 
2023, DEL 6 AL 9 D'ABRIL, AL PG. DEL CARME DE VILANOVA I LA GELTRÚ: 
CONCURS PER A L'ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE VENDA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. CONVOCAR el concurs per l’adjudicació de les autoritzacions de venda en el 
Mercat d’Artesania de Setmana Santa 2023, en el marc de les Bases reguladores 
aprovades per la Junta de Govern Local en data 4 de febrer de 2020, segons el text de 
la Convocatòria que consta a l’annex. 
 
SEGON. PUBLICAR aquesta convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament i en 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Recurs de reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la 
seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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23. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 4/2023/eDES. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA DEL MERCAT D'ARTESANIA D'ESTIU 2023, DEL 23 
DE JUNY AL 27 D'AGOST, AL PG. DEL CARME DE VILANOVA I LA GELTRÚ: 
CONCURS PER A L'ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE VENDA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. CONVOCAR el concurs per l’adjudicació de les autoritzacions de venda en el 
Mercat d’Artesania d’Estiu 2023, en el marc de les Bases reguladores aprovades per la 
Junta de Govern Local en data 4 de febrer de 2020, segons el text de la convocatòria 
que consta a l’annex. 
 
SEGON. PUBLICAR aquesta convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament i en 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Recurs de reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la 
seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
  
24. Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer.  
Número: 196/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DELS 
SERVEIS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC I SERVEIS COMPLEMENTARIS DE L’ORGANISME 
AUTÒNOM VÍCTOR BALAGUER 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. APROVAR la devolució de la garantia definitiva a nom de ARC GESTIÓ 
CULTURAL, SL, NIF B66069014,  per import de  4.508,87 € (QUATRE MIL CINC- 
CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS D’EURO), referent al contracte 
dels serveis d’atenció al públic i serveis complementaris de l’Organisme Autònom Víctor 
Balaguer, dipositada en data 5 d’octubre de 2020 i consignada a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú amb la clau d’operació 820, número d’operació 320200007389. 
 
SEGON. NOTIFICAR a ARC GESTIÓ CULTURAL, SL, la present resolució. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
  



 
Document electrònic 

Número de validació: 14613671250732066427 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

36 
 

25. Cultura.  
Número: 17/2023/eAJT. 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I L'INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS EN 
EL MARC DE LA CAMPANYA "ESCENA 25" 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’AJUNTAMENT DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ i l’INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS (ICEC) EN EL 
MARC DE LA CAMPANYA “ESCENA 25”, amb el text que consta a l’annex. 
 
SEGON.- FACULTAR l’Alcaldessa per a la signatura de tota la documentació que sigui 
necessària per a la formalització del present Conveni. 
 
TERCER.- DISPOSAR la publicació del text del conveni al BOPB i també la inscripció al 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat i a l’Espai de 
Transparència municipal. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord als interessats. 
 
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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26. Participació.  
Número: 292/2022/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DELS SERVEIS PROFESSIONALS PER A 
DESENVOLUPAR LES FORMACIONS A LA XARXA D’EQUIPAMENTS CÍVICS 
  
la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. ADJUDICAR el lot 4 del contracte dels serveis professionals de monitoratge 
per a desenvolupar tallers i activitats formatives a la Xarxa d’Equipaments Cívics de 
Vilanova i la Geltrú a ADRIANA BEATRIZ MANZIONE OLMEDO, amb NIF X6601372G, 
per un període d’un (1) any, prorrogable durant tres (3) anys més per períodes anuals, 
per un total de 6.960,00 euros, exempts d’IVA i amb els següents preus unitaris: 
 

  Preu hora 

LOT 4  29,00.- € 

SEGON. En atenció a la previsió d’inici del contracte el mes d’abril de 2023, les 
obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 06.9240.2279901 Cursos Centres Cívics i Casal del pressupost vigent 
segons la distribució següent: 
 
    2023       2024          

LOT 4   5.220,00.- €   1.740,00.- € 

 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i    
suficient. La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb 
l’article 35.1.g) LCSP.  
 
TERCER. ADJUDICAR els lots 1, 2, 3, 5, 6 ,7 i 8 del contracte dels serveis professionals 
de monitoratge per a desenvolupar tallers i activitats formatives a la Xarxa 
d’Equipaments Cívics de Vilanova i la Geltrú a l’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA I 
CULTURAL SURGE ET AMBULA, amb NIF G67188961, per un període d’un (1) any, 
prorrogable durant tres (3) anys més per períodes anuals, per un total de 33.600,00 
euros, exempts d’IVA i amb els següents preus unitaris: 
 
   Preu hora 
LOT 1  30,00 € 
LOT 2  30,00 € 
LOT 3  30,00 € 
LOT 5  30,00 € 
LOT 6  30,00 € 
LOT 7  30,00 € 
LOT 8  30,00 € 
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QUART. En atenció a la previsió d’inici del contracte el mes d’abril de 2023, les 
obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 06.9240.2279901 Cursos Centres Cívics i Casal del pressupost vigent 
segons la distribució següent: 
 
   2023      2024       
LOT 1  6.300,00 € 2.100,00 € 
LOT 2  6.750,00 € 2.250,00 € 
LOT 3  4.500,00 € 1.500,00 € 
LOT 5  2.700,00 €    900,00 € 
LOT 6  1.350,00 €      450,00 € 
LOT 7  1.800,00 €   600,00 € 
LOT 8  1.800,00 €   600,00 € 
 
TOTALS 25.200,00 € 8.400,00 € 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i    
suficient. La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb 
l’article 35.1.g) LCSP.  
 
CINQUÈ. NOTIFICAR l’adjudicació a totes les empreses licitadores i publicar 
l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
SISÈ. NOMENAR responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 2.17 del 
Plec de Clàusules Administratives particulars, la Cap del Servei de Participació i 
Cooperació. 
 
SETÈ. APROVAR la minuta genèrica que s’adjunta com a Annex. 
 
VUITÈ. FACULTAR a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
NOVÈ. 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. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
 
 
27. Acció Social i Dependència.  
Número: 411/2022/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DELS SERVEIS D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA PER 
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 EDUVIC, SCCL, amb NIF  F60709896, el contracte dels 
serveis d’atenció psicològica per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un període 
d’un any, prorrogable per períodes anuals fins a dos (2) anys més, per un preu de 
33.894,00€ (TRENTA-TRES MIL VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS), exempts 
d’IVA, i un preu unitari per hora de 28,245€.  
 
SEGON. En atenció a la previsió d’inici del contracte el mes febrer de 2023, les 
obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 35.2313.2269900 Accions Socials del pressupost vigent, i a les 
aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del 
contracte. i es distribuiran de la següent manera durant la vigència del contracte: 
 

Any    Total      

2023 31.069,50 

2024   2.824,50 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i    
suficient.  
 
TERCER. NOTIFICAR l’adjudicació a les empreses licitadores. 
 
QUART. PUBLICAR l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
  
CINQUÈ. NOMENAR responsable del contracte, tal i com es preveu a l’apartat V del 
Quadre de Característiques del Plec de Clàusules Administratives particulars, la Cap de 
Servei d’Acció Social i Dependència 
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SISÈ. APROVAR la minuta genèrica per al corresponent contracte que s’adjunta com a 
Annex. 
 
VUITÈ. FACULTAR a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
NOVÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
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 TERRITORI I ESPAI URBÀ 
  
28. Espai Públic.  
Número: 418/2022/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ PER UNA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC 
  
OBJECTE: CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC DE L’ÚS PRIVATIU CONSISTENT EN 
L’EXPLOTACIÓ I GESTIÓ DEL QUIOSC-BAR PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT 
SITUAT AL PARC DE GUMÀ I FERRAN 
Relació de fets 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 

 
PRIMER. APROVAR l’inici d’un procediment per la licitació de la concessió de l’ús 
privatiu del domini públic municipal per a explotació i gestió del quiosc del Parc Gumà i 
Ferran de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. APROVAR el plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives 
particulars que regiran la concessió, que s’incorporen respectivament com a annexos I 
i II del present acord.  
 
TERCER. CONVOCAR licitació per procediment obert, d’acord amb l’article 131.2 de la 
LCSP, pel període de dos (2) anys, prorrogable 2 anys més períodes anuals, amb un 
cànon de sortida mínim anual de 2.500,00€ (DOS MIL CINC-CENTS EUROS). 
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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29. Espai Públic.  
Número: 45/2023/eAJT. 
 
PAGAMENT DEL CÀNON DE COSTES PER LA OCUPACIÓ DELS SERVEIS DE 
TEMPORADA 2022 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 el pagament del cànon dels serveis de temporada de les platges 
2022 per la quantitat de 36.170,34 € com indica la tassa liquidada per la resolució dictada 
per la Demarcació de Costes a Catalunya. 
 
SEGON. APROVAR la despesa del cànon a la partida 20.9320.20900 CANON 
PLATGES del vigent pressupost 2023. 
 
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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30. Espai Públic.  
Número: 3/2023/eCAA. 
 
APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE 
LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. AUTORITZAR, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i 
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 
 
La relació és la que s’adjunta a continuació: 
 
X9021233N CR/ AIGUA, 109, LO, 3 
37284538C PL/ CATALUNYA, 3, MG, ES 
78147894N CR/ RECREO, 49, LO 
J67523126 CR/ BRUC, 60-62, LO, ES 
B64244718 CR/ JOAN LLAVERIAS, 33, LO 
B66047317 AV/ FRANCESC MACIA, 120, LO, A 
X4423511J RD/ IBERICA, 149, LO, ES 
39178463X CR/ ORDI, 25 
47630374L CR/ TIRES, 1, LO 
Y5782828K CR/ MANUEL DE CABANYES, 4, LO 
B67726059 CR/ TEATRE, 2, LO, 2 
B66637513 RB/ PRINCIPAL, 16, LO 
Y2162965J CR/ AIGUA, 64, LO 
52420213Q CR/ AIGUA, 71 
B66694258 AV/ FRANCESC MACIA, 38, LO 
37593632V PL/ SOLER I CARBONELL, S/N Edif. MERCAT, LO, 64 
B01589092 PL/ SOLER I CARBONELL, S/N Edif. MERCAT, LO, 65 
52915509F PL/ SOLER I CARBONELL, S/N Edif. MERCAT, LO, 05 
X6786851B AV/ FRANCESC MACIA, 13, LO, ES 
47837426W RB/ SALVADOR SAMA, 31 
B58676214 RB/ SALVADOR SAMA, 62, LO, ES 
B58676214 RB/ SALVADOR SAMA, 60, LO 
52213231B AV/ CUBELLES, 6, LO, ES 
77788876R CR/ JOSEP LLANZA, 6, LO, 1 
B67454991 RB/ PRINCIPAL, 98, LO 
Y3732136D RB/ JOSEP ANTONI VIDAL, 20, BX 
B66818535 CR/ CUBA, 1-B, MG, ES 
B65066904 CR/ CUBA, 2, LO, DR 
B67397224 AV/ JAUME BALMES, 18, LO 
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G01608793 CR/ JOSEP COROLEU, 127, DR 
Y4716522H CR/ JOSEP COROLEU, 95, LO, ES 
X9361885B CR/ JOSEP COROLEU, 99, LO, DR 
B67241422 AV/ FRANCESC MACIA, 109, LO, ES 
48903747C CR/ EL GRECO, 23, LO 
B67528976 CR/ EL GRECO, 8, LO, DR 
B67278838 CR/ LLIBERTAT, 43, BX 
B42863795 PL/ SOLER I GUSTEMS, 14, LO 
37593544K CR/ SANT SEBASTIA, 9, LO 
43548769V CR/ SANT SEBASTIA, 24, LO 
Y7822810H CR/ CODONYAT, 3, LO 
52421286P CR/ SALUT, 18 
48136460J PL/ MIRO DE MONTGROS, 9, LO 
Y3202691R CR/ SANTA EULALIA, 7, LO, 1 
47837532Q CR/ SANTA MADRONA, 35, BX 
G66864208 CR/ SANTA MADRONA, 25, LO 
B65503120 CR/ MERCE, 5, LO 
46759866S CR/ SANTA MADRONA, 2, LO, 2 
52425979D CR/ PADUA, 4, ENT, 1 
52218743A CR/ COMERÇ, 11, 3º, 2 
35100409V PL/ COLS, 12, LO 
J67129700 CR/ ESGLESIA, 4, MG 
39644245L CR/ AIGUA, 97, 2º, 1 
52422517C CR/ AIGUA, 113, 5º, 2 
Y4964862G CR/ XORIGUER, 5, 5º 
52216169M CR/ XORIGUER, 7, BX, 1 
X3382586E CR/ DOCTOR FLEMING, 5, Esc: I, 4º, 2 
39150851K CR/ JARDI, 76, 6º, 4 
77277030C CR/ JARDI, 70, 2º 
46471336C CR/ JOSEP COROLEU, 71, 1º, 1 
52423933X CR/ RECREO, 86, 1º 
38055941A CR/ RECREO, 70, 3º, 1 
47638651Q CR/ PARE GARI, 36, 3º, 3 
47838618K PL/ CATALUNYA, 14, 2º, 2 
47636855Z CR/ PARE GARI, 75, 2º, 1 
52427388S AV/ FRANCESC MACIA, 79, 1º, 1 
17665701E AV/ FRANCESC MACIA, 84, 2º 
X4912618W CR/ RECREO, 95, 2º, 6 
30622219L CR/ AIGUA, 143, 5º, 1 
47840759T CR/ JOAN LLAVERIAS, 27, 1º, 2 
49879549R CR/ SANT ROC, 32, BX, 3 
46334461H RD/ IBERICA, 149, 3º, 2 
47630891F CR/ MIQUEL GUANSE, 3, 1º, 3 
38120772C RD/ IBERICA, 159, 2º, 2 
35009679E PL/ FABRICA NOVA, 19, BX, 1 
H65156663 CR/ PICAPEDRERS, 62, COM, GENERAL 
46964231W CR/ ECONOMIA, 40, AT, 2 
33900175S CR/ SANTA ANNA, 3, 3º 
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Y8267971Z CR/ MANUEL DE CABANYES, 12, ENT, 2 
77617845K CR/ MANUEL DE CABANYES, 4, ENT 
48184834H CR/ MANUEL DE CABANYES, 4, 1º 
52423969T CR/ TEATRE, 2, 1º, 1 
47635162T CR/ JARDI, 3, 3º, 1 
X6348756C CR/ JARDI, 42, 1º, 2 
36757866W CR/ MIGUEL DE CERVANTES, 22, 1º, 2 
X5317313N CR/ SANT GERVASI, 92, 3º 
50128662R CR/ RECREO, 44, 1º 
52218997G CR/ L' HAVANA, 20, AT, 3 
77106823J CR/ L' HAVANA, 8, 1º 
AAG008311 CR/ ALMIRALL COLOM, 7, 1º, 2 
49882242A AV/ JAUME BALMES, 34, 2º, 4 
47841254N CR/ PELEGRI BALLESTER, 17, 2º, 2 
47645354A AV/ JAUME BALMES, 44, 2º, 2 
38007696N CR/ JOSEP COROLEU, 76, 1º, 2 
26617307M CR/ EL GRECO, 12, 1º, 1 
52170643L CR/ CASTELLET, 9, 2º, 1 
35207418F AV/ FRANCESC MACIA, 147, 3º, 2 
53070409W CR/ RAMON Y CAJAL, 26, 2º, 1 
55462424V CR/ RAMON Y CAJAL, 26, 3º, 2 
43414085K CR/ JOAN LLAVERIAS, 57, 3º, 2 
X5534639B AV/ CUBELLES, 51, 1º, 2 
X3677985D AV/ CUBELLES, 51, 3º, 2 
48029992N CR/ MONTSENY, 7, 8º, 3 
72875550G CR/ MONTSENY, 9, 8º, 2 
X8903632X CR/ JOSEP COROLEU, 130, 5º, 1 
77293921Y CR/ JOSEP COROLEU, 126, 7º, 4 
77250683P CR/ CANIGO, 1, 2º, 2 
76172919R CR/ CORREU, 93, 1º, 1 
38249200Q CR/ PROVIDENCIA, 18, BX 
X5899057V CR/ FRUITA, 1, 1º, 1 
39730560S CR/ SANTA EULALIA, 17, 2º, 2 
Y1503564E CR/ PADUA, 30, BX, 1 
E67512293 CR/ CAPUTXINS, 24, 1º 
47630807S CR/ CAPUTXINS, 33, 2º, 1 
Y1570917P CR/ PASTERA, 13, 3º, 1 
52216011P CR/ MAJOR, 22, 2º, 3 
53075729D CR/ MAJOR, 22, 3º, 1 
47836727Q CR/ MAJOR, 22, ENT, 2 
52216318Q CR/ MAJOR, 22, ENT, 1 
47625394F CR/ LLUNA, 7, 1º, 2 
36757112F CR/ MONTSERRAT, 2, 3º 
47840217X PL/ COLS, 12, 2º, 1 
48017316D CR/ SANT GREGORI, 7, 2º, 2 
46960247C CR/ COMERÇ, 12, AT 
52424084T CR/ NOU, 13 
35084151C CR/ NOU, 16 
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77092665T CR/ SANT GERVASI, 5, 2º, 2 
36329776B CR/ SANT GERVASI, 5, AT 
47632918X CR/ ESGLESIA, 12, 2º, 4 
77281193C CR/ ESGLESIA, 5, 3º 
20560132H CR/ CAMPANAR, 1, 3º 
48026456H CR/ JOSEP ANTON MARQUES, 1, 2º, 4 
Y3863859B CR/ JOSEP ANTON MARQUES, 4, 2º, 2 
Y3953858B CR/ MAJOR, 87, BX, 1 
47843882H CR/ ESTUDIS, 22, 3º, 1 
37270018J CR/ SANT JOSEP, 15, Blq: 17, Esc: IN, 3º, 4 
Y0499611L CR/ JOAQUIM MIR, 11, 1º, 2 
47630256Q CR/ MAJOR, 41, 1º 
33862135V CR/ CASERNES, 26, 1º, 2 
49504348E CR/ CASERNES, 26, 1º, 1 
52212339Q CR/ CASERNES, 31, 4º 
52422563C CR/ CASERNES, 35, 4º, 3 
 
 
SEGON. FACULTAR l’Il·lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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31. Habitatge.  
Número: 888/2022/eAJT. 
 
APROVAR L'ADDENDA DE PRÒRROGA PER A L'ANY 2023 DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ RELATIU A L’OFICINA LOCAL 
D’HABITATGE  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú relatiu al programa de 
mediació per al lloguer social per a l’any 2023 que es troba a l’enllaç d’aquesta proposta. 
 
SEGON. DISPOSAR la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen els arts. 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 a l’activitat econòmica. 
 
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. 
 

La documentació que s’hagi de sotmetre a aprovació incorporar-la aquí mitjançant el 
següent enllaç (important posar el número de CUD):  
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?14617010674117254632    
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32. Habitatge.  
Número: 889/2022/eAJT. 
 
APROVAR LA SUBSCRIPCIÓ DE L'ADDENDA DE PRÒRROGA PER A L'ANY 2023 
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ RELATIU A L’OFICINA 
LOCAL D’HABITATGE 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú relatiu al programa de 
mediació per al lloguer social per a l’any 2023 que es troba a l’enllaç d’aquesta proposta. 
 
SEGON. DISPOSAR la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen els arts. 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 a l’activitat econòmica. 
 
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. 
 

La documentació que s’hagi de sotmetre a aprovació incorporar-la aquí mitjançant el 
següent enllaç (important posar el número de CUD): 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?14617011404216637451     
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33. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 7/2022/eSAC. 
 
APROVAR L'ACORD DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT ADMINISTRATIU 
SANCIONADOR, IMPOSANT UNA SANCIÓ DE 1.001,00€ AL TITULAR DEL NIF 
49767560E, PER INFRACCIÓ HORÀRIA DE L'ACTIVITAT DE BAR, ANOMENAT "LA 
CUBANA", UBICAT A L'AV. FRANCESC MACIA, 165 ESC A BX 04 D'AQUESTA 
LOCALITAT 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona amb NIF 049767560E, com a titular de l’activitat 
anomenada “LA CUBANA”, situada a l’AV. FRANCESC MACIA, 165 ESC A BX 04 
d’aquesta localitat, una sanció de mil un euros (1.001,00€), com a responsable de la 
infracció pels fets que es declaren provats a la present proposta de resolució, 
concretament, l’incompliment de l’hora de tancament de l’establiment. 
 

TERCER. REQUERIR a la persona titular del NIF 049767560E, 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. 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1461407421301252723
6  
 

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

CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 

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

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

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

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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Els següents punts s’han acordat en sessió Pública, per tractar-se de competències 
delegades del PLE a la Junta de Govern Local 
 
 
AREA DE SERVEIS CENTRALS SEGURETAT I ECONOMIA 
 
34. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 294/2023/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR AMB L’ACTIVITAT PRIVADA 
PER COMPTE ALIÈ DE RESPONSABLE DE CREIXEMENT 
  
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 ***4006**, amb l’activitat privada per compte 
aliè de responsable de creixement, tasques comercials i tasques de comunicació i 
màrqueting, amb una dedicació de 20 hores setmanals a les tardes, de 16h a 20h, i un 
sou brut mensual aproximat de 1.100€, sempre que l’activitat privada no afecti els 
interessos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o dels seus organismes.  
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part 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 aliè podrà comportar l’exercici 
de càrrecs, professions o activitats que puguin impedir o menyscabar l’estricte 
compliment dels seus deures o comprometre’n la seva imparcialitat o independència.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu. 
  
SEGON. COMUNICAR el present acord a la persona interessada. 
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TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació o, en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al que es produís la desestimació presumpta 
del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
    
35. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 3006/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR AMB L’ACTIVITAT PRIVADA 
PER COMPTE ALIÈ PER FER CONCERTS COM A PIANISTA I COMPOSITOR 
 
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 ***2588**, amb l’activitat privada per compte 
aliè per fer concerts com a pianista i compositor en festivals en caps de setmana, amb 
una dedicació de 4 hores setmanals, i un sou brut mensual aproximat de 500€, sempre 
que l’activitat privada no 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.  
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L’activitat privada en cap cas es podrà desenvolupar quan impliqui la necessitat de 
sotmetre el seu resultat a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
En cap cas l’exercici de dita activitat privada per compte aliè podrà comportar l’exercici 
de càrrecs, professions o activitats que puguin impedir o menyscabar l’estricte 
compliment dels seus deures o comprometre’n la seva imparcialitat o independència.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu. 
  
SEGON. COMUNICAR el present acord a la persona interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació o, en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al que es produís la desestimació presumpta 
del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
   
36. Espai Públic.  
Número: 462/2022/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN 
CARRETÓ ELEVADOR ELÈCTRIC FRONTAL 
  
OBJECTE: SUBMINISTRAMENT D’UN CARRETÓ ELEVADOR ELÈCTRIC FRONTAL, 
MITJANÇANT ARRENDAMENT EN MODALITAT DE RENTING SENSE OPCIÓ DE 
COMPRA, PER LA UNITAT DE SERVEIS MUNICIPALS  
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 
8 de novembre de contractes del sector públic, l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert simplificat abreujat, el plec de prescripcions tècniques 
particulars i el plec de clàusules administratives particulars (respectivament, annexos I i 
II del present acord), per a la contractació del contracte de subministrament d’un carretó 
elevador elèctric frontal, mitjançant arrendament en modalitat de rènting sense opció de 
compra, per la Unitat de Serveis Municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert simplificat abreujat d’acord amb el 
que estableix l’article 159.6 de la LCSP, per un període de quaranta-vuit (48) mesos, 
improrrogables, amb un pressupost base de licitació 51.000,00 €, més 10.710,00 € 
corresponents al 21% d’IVA), que fan un total de 61.710,00€ (SEIXANTA-UN MIL SET-
CENTS EUROS), tot comprenent 48 quotes mensuals de com a màxim 1.062,50 euros, 
més 223,13 € (21% d’IVA), que fan un total de 1.285,63 euros cadascuna. 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost vigent, 52.1530.2030000 
Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge i a les diferents aplicacions que 
s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, amb 
la següent distribució atenent a l’inici del contracte l’abril de 2023: 
 
Any Base  IVA  Total 
 
2023 9.562,50 € 2.008,13 € 11.570,63 € 
2024 12.750,00 € 2.677,50 € 15.427,50 € 
2025 12.750,00 € 2.677,50 € 15.427,50 € 
2026 12.750,00 € 2.677,50 € 15.427,50 € 
2027 3.187,50 € 669,38 € 3.856,88 € 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el perfil del contractant. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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. 
 
 
37. Llicències i Disciplina.  
Número: 27/2020/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU, D'ACORD DE REDUCCIÓ EN UN 80% DE LA SANCIÓ 
IMPOSADA EN L'EXPEDIENT SANCIONADOR 27/2020-Edis (relacionat amb 
l'expedient 000017/2019-DIS) 
 
Núm. Exp.: 27/2020-eDIS (relacionat amb l’expedient 000017/2019-DIS) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. REDUIR en un 80%, d’acord amb l’article 142 del Reglament de protecció de 
la legalitat urbanística, la resolució del Ple de l’ajuntament de data 7 d’octubre de 2019, 
d’import VINT-I-UN MIL DOS-CENTS EUROS 21.200,00€, per haver assumit la 
obligació de restaurar la legalitat obtenint llicència favorable per a la piscina i l’enderroc 
dels coberts,  voluntàriament abans que la resolució sancionadora hagi sigut ferma en 
via administrativa, resultant una sanció de QUATRE MIL DOS-CENTS QUARANTA 
EUROS (4.240,00€), al Sr. amb DNI ***977**, al Sr. amb DNI **930** i a la Sra. amb DNI 
***939** respectivament, de forma solidària, en relació a l’expedient sancionador núm. 
27/2020-Edis (relacionat amb l’expedient 000017/2019-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. 
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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.   
 
 
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. 
 
 
39. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1075/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UNA PLAÇA D’INSPECTOR/A DE LA POLICIA 
LOCAL, DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS 
ESPECIALS. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
   
  



 
Document electrònic 

Número de validació: 14613671250732066427 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

56 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria i les bases reguladores especifiques del concurs 
oposició lliure, d’una plaça de funcionari/ària de carrera, en el càrrec d’Inspector/a de la 
Policia Local, de l’escala de l’Administració Especial, sots escala  serveis especials.  
 
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 PRESSUPOSTÀRIA: les despeses de sou i seguretat social de 
la plaça d’Inspector/a de la Policia Local estan consignades a les partides 
pressupostàries de sous i salaris i seguretat social de la Policia Local (05.1300.12000 i 
53.1300.16000), del Pressupost Municipal vigent, per l’import 10.895,02€ de sou i 
3.813,25€ de Seguretat social. Aquests càlculs estan ajustats a la incorporació del nou 
Cap de la Policia Local, un cop es jubili l’actual Cap de Servei de Seguretat i Protecció 
Ciutadana.  
 
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. 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES  
 

No se’n formulen 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:12 hores, de la que 
s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


