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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DEL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2021 
 
 

Acta núm. 42 
 
 

A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9.30 hores del dia 23 de novembre de 
2021, sota la presidència de l’alcaldessa, Olga Arnau Sanabra es reuneixen a 
la videoconferència per Teams els senyors/es: 
 

Sra. Olga Arnau Sanabra   ERC 

Sra. Marta Jofra Sora    CUP 

Sr. Antoni Palacios Asensio   JxCAT 

Sr. Francesc Xavier Serra Albet  ERC  

Sra. M. Mercè Mateo Olivares  ERC 

 

Secretari General 

Sr. Isidre Marti Sarda       

 

Interventor Municipal 

Sr. Cesar Rodriguez Sola        

 

Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera 
convocatòria. 
 
Excusen la seva assistència la Sra. Blanca Albà Pujol, el Sr. Enirc Garriga Ubia i el Sr. 
Jordi Medina Alsina 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixien també a la sessió el Sr. Adrià Guevara 
Figuera i el Sr. Jaume Aliaga Huguet 
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ORDRE DEL DIA 

 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 41/2021/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 41 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2021. 
 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 47/2021/eSEC. 
 
ACORDAR L’ACTUALITZACIÓ DEL REGISTRE DE FUNCIONARIS I 
FUNCIONARIES HABILITATS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 11/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 258/2021 DE DATA 3 DE NOVEMBRE DE 
2021  DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 15 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 488//2019 F INTERPOSAT PER 
JONATAN PALACIOS HERRERO (53/2019-REC).  DESESTIMA EL RECURS 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 83/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 307/2021, DE 11 D’OCTUBRE DE 2021, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 6 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT 79/2020 F INTERPOSAT PER SEGURCAIXA SEGUROS 
ADESLAS, SA (EXP. 11/2020/ESJ).  DESESTIMA EL RECURS 
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5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 79/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 254/2021, DE 22 D’OCTUBRE DE 2021 DEL 
JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM 12 DE BARCELONA QUE RESOL EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 401/2020 2B INTERPOSAT PER REALE SEGUROS 
GENERALES, SA I MURIEL PÉREZ MÉNDEZ (Exp. 66/2020/esj).  ESTIMA  
PARCIALMENT EL RECURS 
  
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 101/2020/eSJ. 
 
INADMETRE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE DATA 23 
DE MARÇ DE 2021 PER DANYS PER CAIGUDA AL PASSEIG DEL CARME Nº 40 
  
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 115/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER JOSEP COROLEU, 135, CANTONADA 
CARRER JOSEP ANSELM CLAVÉ, EL DIA 8 D’ABRIL DE 2019 
  
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 171/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA PROVOCADA PER LES ARRELS 
DELS ARBRES, A LES NAUS DE LA MASIA NOVA, 3-5, EL DIA 3 DE SETEMBRE 
DE 2020 
  
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 65/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL AL VEHICLE 6756 BRS, A CAUSA DE 
L'ACTUACIÓ DE LA GRUA MUNICIPAL, EL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2021 
  
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 38/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 38/2021-eUES PER INFRACCIONS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, PERQUÈ CENSÉS EL 
GOS DE LA SEVA PROPIETAT, SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 03/06/2021.  
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11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 73/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 73/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA 
A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 23/12/2020. 
 
12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 221/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 221/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA 
DE L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MOBILIARI D'ESTABLIMENTS 
COMERCIALS I DE RESTAURACIÓ, SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 
03/05/2021. 
 
13. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 234/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 234/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A 
VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA  11/04/2021. 
  
14. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 235/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 235/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 11/04/2021. 
 
15. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 244/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 244/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23 SOBRE LES TAXES PER UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC , EN DATA 
29/03/2021. 
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16. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 258/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 258/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 23/04/2021. 
 
17. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 261/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 261/2021-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 22/09/2020. 
 
18. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 280/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 280/2021-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 11/07/2020. 
 
19. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 314/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 314/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 16/03/2020. 
 
20. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 337/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 337/2020-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE 
MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIONS DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D'ANIMALS, EN DATA 26/04/2017. 
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21. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 325/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 325/2021-eUES PER INFRACCIONS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, SEGONS INFORME TÈCNIC DE 
DATA 28/04/2021.  
  
22. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 342/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 342/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 10/05/2021. 
 
23. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 355/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 355/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 28/05/2021. 
 
24. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 373/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 373/2021-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 12/06/2021. 
 
25. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 484/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 484/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 28/07/2021. 
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26. Intervenció.  
Número: 102/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
27. Compres i Serveis Generals 
Número: 143/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA MINERAL NATURAL O DE BROLLADOR, 
DISTRIBUÏDA MITJANÇANT FONTS REFREDADORES A INSTAL·LAR A LES 
DIFERENTS DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
DE L’ORGANISME AUTÒNOM VICTOR BALAGUER 
  
28. Administració Electrònica i TIC 
Número: 450/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN 
SISTEMA INFORMÀTIC EN MODALITAT SAAS (Software As A Service)  PER A LA 
GESTIÓ INTEGRAL DELS RECURSOS HUMANS DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
29. Gestió del Talent i les Persones 
Número: 464/2021/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE BASAT DE SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP 
MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, 
AMB DESTINACIÓ AL SERVEI DE GESTIÓ DEL TALENT I DE LES PERSONES, 
MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT 
D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE MULTIFUNCIÓ DE CATALUNYA DE L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE MUNICIPIS (EXPEDIENT 2014.2) 
  
30. Atenció a la Ciutadania 
Número: 462/2021/eCONT. 
 
RESOLDRE EL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL SOFTWARE Q-
MATIC PER A LA GESTIÓ I DIRECCIONAMENT D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, ADJUDICAT A Q-MATIC SISTEMAS, 
SAU 
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ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
31. Cultura.  
Número: 876/2021/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA PER A LA ITINERÀNCIA DE L’EXPOSICIÓ “MÚSIC DE TOT COR. 
JOAN TOMÀS I PARÉS. 1896 - 1967" 
  
32. Biblioteques Municipals 
Número: 455/2021/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP 
MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, 
AMB DESTINACIÓ A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA, MITJANÇANT CONTRACTE 
BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE 
MULTIFUNCIÓ AMB DESTINACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA DE 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS (EXPEDIENT 2014.2) 
  
33. Participació.  
Número: 1432/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA L’ANY 2021 A LA 
FUNDACIÓ PRIVADA FOMENT VILANOVÍ 
  
34. Participació.  
Número: 1227/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA L’ANY 2021 A 
L’ASSOCIACIÓ ACCIÓ SOLIDÀRIA AMB EL SÀHARA 
  
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
35. Espai Públic 
Número: 369/2021/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA ESPECIALITZADA 
EN LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ INTEGRADA DEL SERVEI 
PÚBLIC DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
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36. Espai Públic.  
Número: 842/2021/eAJT 
 
TREBALLS DE RECOLLIDA DE LES RESTES INORGÀNIQUES DELS TORRENTS 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER PART DE LA MANCOMUNITAT TEGAR DEL 
GARRAF. 
  
37. Urbanisme i Planejament.  
Número: 128/2021/eURB. 
 
DONAR PER EXECUTADA LA SENTÈNCIA FERMA DEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM. 6 DE BARCELONA DE DATA 23 DE JULIOL DE 2013 (EN 
RECURS NÚM. 348/2006 C), RELATIVA A L'ANUL·LACIÓ DEL PROJECTE DE 
COMPENSACIÓ BÀSICA DEL SECTOR SANT JORDI I DEL PLA GENERAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, PER IMPOSSIBILITAT LEGAL I MATERIAL D’EXECUCIÓ 
DE SENTÈNCIA SEGONS ACORD TRANSACCIONAL EXTRAJUDICIAL, 
DECLARADA PER INTERLOCUTÒRIA DE L’ESMENTAT JUTJAT DE DATA 21 DE 
SETEMBRE DE 2021. 
  
 

PROPOSTES URGENTS 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
38. Escoles Municipals  
Número: 449/2021/eAJT 
 
APROVAR L’ACCEPTACIÓ DE DUES SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL FINANÇAMENT DE 
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, UNA PER AL CURS 2018-2019 I UNA ALTRA PER AL CURS 2019-2020 
  
 
39. Convivència i equitat 
Número: 901/2021/eAJT 
 
APROVAR L’ADHESIÓ AL MANIFEST UNITARI DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA 
LES VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 
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40. Cultura 
Número: 894/2021/eAJT 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA GESTIÓ 
INTEGRADA A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (XBM) DE LES 
BIBLIOTEQUES D’AQUEST MUNICIPI 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
41. Comunicació 
Número: 783/2021/eAJT  
 
APROVACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ AMB MITJANS PROPIS ENTRE 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM (M.P) 
 
 
PRECS I PREGUNTES. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió a les 9.30 h seguint  
l’ordre del dia. 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 41/2021/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 41 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2021. 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 47/2021/eSEC. 
 
ACORDAR L’ACTUALITZACIÓ DEL REGISTRE DE FUNCIONARIS I 
FUNCIONARIES HABILITATS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER.- ACTUALITZAR el llistat del Registre de Funcionaris habilitats per realitzar 
tràmits en nom de terceres persones i que estarà integrat pel personal que s’especifica 
en la relació adjunta com a Annex 1. 
 
SEGON.- GARANTIR I ASSISTIR a tots els interessats la seva relació amb 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per realitzar tràmits electrònics i, especialment 
l’assistència en l´ús d’aquests mitjans pel que fa a la identificació i signatura 
electrònica, la presentació de sol·licituds a través del registre electrònic general i 
l'obtenció de còpies autèntiques, als interessats no relacionats en els apartats 2 i 3 de 
l’article 14 en relació a l’article 12 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre. 
 
TERCER.- COMUNICAR l’acord als interessats. 
 
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 
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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. 
   
 
3. Secretaria General.  
Número: 11/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 258/2021 DE DATA 3 DE NOVEMBRE DE 
2021  DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 15 DE BARCELONA 
EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 488//2019 F INTERPOSAT PER JONATAN 
PALACIOS HERRERO (53/2019-REC).  DESESTIMA EL RECURS 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 15 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :   Abreujat 488/2019 F 
 
Núm. i data sentència:  258/2021, de 3 de novembre de 2021 
  
Part actora  : Jonatan Palacios Herrero   
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                         Jordi Sellarés Valls 
 
Objecte del procediment :      Acord de Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de 2019, 

que desestima la reclamació per responsabilitat patrimonial 
53/2019-REC 

 
Decisió  :  DESESTIMAR el recurs contenciós administratiu.  
 No imposa costes a cap de les parts. 
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Fermesa :  Contra aquesta resolució no s’hi pot interposar  cap recurs 
ordinari. 

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

conforme. 
  
 
   
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 83/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 307/2021, DE 11 D’OCTUBRE DE 2021, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 6 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT 79/2020 F INTERPOSAT PER SEGURCAIXA SEGUROS ADESLAS, 
SA (EXP. 11/2020/ESJ).  DESESTIMA EL RECURS 
  
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 79/2020 F 
 
Núm. i data interlocutòria:         307/2021, d’11 d’octubre de 2021 
  
Part actora  : Segurcaixa Seguros Adeslas, SA  
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                         Jordi Sellarés i Valls 
 
Objecte del procediment :      Desestimació de la reclamació patrimonial de data 1 d’octubre 

de 2020, per danys a l’habitatge del carrer de la Lluna, 11 de 
Vilanova i la Geltrú, per una fuita d’aigua. 

 
Decisió  :  DESESTIMAR EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
                                                    
 Sense condemna costes. 
 
Fermesa :  Aquesta resolució és ferma i contra ella no s’hi pot interposar  

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

conforme. 
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5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 79/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 254/2021, DE 22 D’OCTUBRE DE 2021 DEL 
JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM 12 DE BARCELONA QUE RESOL EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 401/2020 2B INTERPOSAT PER REALE SEGUROS 
GENERALES, SA I MURIEL PÉREZ MÉNDEZ (Exp. 66/2020/esj).  ESTIMA  
PARCIALMENT EL RECURS 
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 12 DE 

BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 401/2020 2B 
 
Núm. i data interlocutòria:          254/2021, de 22 d’octubre de 2021 
 
Part actora  : REALE SEGUROS GENERALES, SA I MURIEL PÉREZ 

MÉNDEZ  
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                        Roberto Valls de Gispert i Adriana López 
 
Objecte del procediment :      Desestimació de la reclamació presentada en data 10/3/2020 

pels danys ocasionats el 147/2019 al seu vehicle amb matrícula 
4726 JHH  

  
Decisió  :  ESTIMAR PARCIALME NT el recurs contenciós administratiu. 
  
 ANUL·LAR l’acte administratiu recorregut. 
  
 CONDEMNA A ABONAR a REALE SEGUROS GENERALES, 

SA, la quantitat de 140.74 euros, i a MURIEL PÉREZ MÉNDEZ 
la quantitat de 300 euros. 

  
 Sense condemna en costes. 
 
Fermesa :  No es pot interposar cap recurs ordinari. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 

conforme.  
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 101/2020/eSJ. 
 
INADMETRE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE DATA 23 
DE MARÇ DE 2021 PER DANYS PER CAIGUDA AL PASSEIG DEL CARME Nº 40 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- INADMETRE la reclamació presentada per la interessada en data 23 de 
març de 2021, atès que ja ha estat resolta amb anterioritat mitjançant acord de acord 
de Junta de Govern Local en sessió ordinària de 26 de gener de 2021, notificat a la 
persona interessada en data 3 de febrer de 2021, en la qual es procedeix a la 
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial, i mitjançant acord de la 
Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió del dia 21 de setembre de 2021, 
procedint a desestimar el recurs potestatiu de reposició contra la citada resolució. 
 
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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7. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 115/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER JOSEP COROLEU, 135, CANTONADA 
CARRER JOSEP ANSELM CLAVÉ, EL DIA 8 D’ABRIL DE 2019 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 75041955 Q, 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.  
   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

17 
 

 
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 171/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA PROVOCADA PER LES ARRELS 
DELS ARBRES, A LES NAUS DE LA MASIA NOVA, 3-5, EL DIA 3 DE SETEMBRE DE 
2020 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
 

ACORD 
 

PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. 
JOSÉ PRATCORONA CANELA, en representació d’ICSDOS, SL, amb NIF 
B58365164, 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: 65/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL AL VEHICLE 6756 BRS, A CAUSA DE 
L'ACTUACIÓ DE LA GRUA MUNICIPAL, EL DIA 9 DE SETEMBRE DE 2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI 52219581 J contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents.  
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10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 38/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 38/2021-eUES PER INFRACCIONS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, PERQUÈ CENSÉS EL 
GOS DE LA SEVA PROPIETAT, SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 03/06/2021.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052215762N la sanció de multa de 
set-cent cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança 
Municipal de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052215762N la sanció de multa de 
tres-cents euros (300 €) per infracció de l’article 50 de l’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals , segons consta a l’expedient.  
 
Per tant, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de mil 
cinquanta-un euros (1.051 €). 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI ES052215762N, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.  
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
   
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 73/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 73/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA 
A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 23/12/2020. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per la persona titular del 
DNI34879328N, en representació de  l’establiment amb CIF J67392365, per haver 
quedat acreditat la responsabiliat dels fets objecte d’infracció. 
 
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.  
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12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 221/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 221/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA 
DE L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MOBILIARI D'ESTABLIMENTS 
COMERCIALS I DE RESTAURACIÓ, SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 
03/05/2021  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 

PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per l’establiment titular 
del CIF ESB65851891, per haver quedat acreditada la responsabilitat en els fets 
objecte d’infracció a tenor dels informes tècnics obrants al’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a l’establiment titular del CIF ESB65851891 la sanció de multa de 
vuit-cents un euros (801 €) i per la infracció establerta a l’article 20.a) de l’Ordenança 
reguladora 
de l’ocupació de la via pública amb mobiliari d’establiments comercials i de restauració, 
segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. IMPOSAR a l’establiment titular del CIF ESB65851891 la sanció de multa de 
vuit-cents un euros (801 €) i per la infracció establerta a l’article 12.6 de l’Ordenança 
reguladora de l’ocupació de la via pública amb mobiliari d’establiments comercials i de 
restauració, segons consta a l’expedient. 
 
QUART. IMPOSAR a l’establiment titular del CIF ESB65851891 la sanció de multa de 
quatre-cents un euros (401 €) per la infracció establerta a l’article 20.b) de l’Ordenança 
reguladora de l’ocupació de la via pública amb mobiliari d’establiments comercials i de 
restauració, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions imposades ascendeix a la quantitat de dos mil 
tres euros (2.003 €). 
 
CINQUÈ. REQUERIR l’establiment titular del CIF ESB65851891 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. 
 
SISÈ. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
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SETÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
   
 
13. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 234/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 234/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA  11/04/2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI ES047838090E. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient administratiu sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part interessada, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
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QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent 
  
  
14. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 235/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 235/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 11/04/2021  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI ES046680461Y, per considerar-se provat que no va ser la que va causar 
desordres ni alteració de la convivencia Ciutadana. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part interessada, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
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QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
   
15. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 244/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 244/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23 SOBRE LES TAXES PER UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC , EN DATA 
29/03/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052429234K la sanció de multa de 
cent vuitanta-nou euros (189 €) per infracció l’Ordenança de Fiscal número 23 sobre 
les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic (Annex 4, 
apt. 3), segons consta a l’expedient. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

25 
 

SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES052429234K, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la 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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16. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 258/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 258/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 23/04/2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES046052429N la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 45 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 ES046052429N, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la 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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17. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 261/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 261/2021-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 22/09/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE ESY1956753L 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 NIE ESY1956753L, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 

La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu 
procedent.    
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18. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 280/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 280/2021-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 11/07/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES046811120W 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 ES046811120W, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la 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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19. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 314/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 314/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 16/03/2020. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 

PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI 47835998-T, en representació de la persona titular del DNI ES052425791M. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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20. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 337/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 337/2020-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE MESURES EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIONS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
DE TINENÇA D'ANIMALS, EN DATA 26/04/2017. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE X8207130V la sanció de mil cinc-cents 
euros (1.500 €) per infracció de l’article 27 de l’ordenança municipal de tinença 
d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del NIE X8207130V per haver-ne realitzat la part infractora la mesura 
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
 

TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 

CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu 
procedent.    
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21. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 325/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 325/2021-eUES PER INFRACCIONS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, SEGONS INFORME TÈCNIC DE 
DATA 28/04/2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 

PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI ES052211777Y. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052211777Y la sanció de multa de 
set-cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança de 
Municipal sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052211777Y la sanció de multa de 
tres-cents euros (300 €) per infracció de l’article 50 de l’Ordenança de Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
En conseqüència, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de 
mil cinquanta-un euros (1.051 €). 
 
QUART. REQUERIR la persona titular del DNI ES052211777Y, 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. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
SISÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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.  
 
   
22. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 342/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 342/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 10/05/2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 

PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI ES037373846L. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES037373846L, la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI ES037373846L, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
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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.  
 
   
23. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 355/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 355/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 28/05/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES038439311D la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES038439311D perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
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La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
   
24. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 373/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 373/2021-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 12/06/2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 

PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI 41002797FN, en representació de la persona titular del DNI ES043405852E, 
perquè a tenor de la denúncia dels agents, ha quedat provada la responsabilitat del 
recurrent. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

35 
 

 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES043405852E 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. 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI ES043405852E., perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la 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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25. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 484/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 484/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 28/07/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 

PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI ES046753386K, en representació de l’establiment titular del CIF 
ESB66618042. 
 
SEGON. IMPOSAR a l’establiment titular del CIF ESB66618042, la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.3 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. IMPOSAR a l’establiment titular del CIF ESB66618042, la sanció de multa 
de quatre-cents cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 23.3h) de l’Ordenança 
de Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova, segons consta a 
l’expedient. 
 
En conseqüència, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de 
sis-cents euros (600 €). 
 
QUART. REQUERIR l’establiment titular del CIF ESB66618042, 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. 
 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

37 
 

 
SISÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent  
 
   
26. Intervenció.  
Número: 102/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. APROVAR la relació de factures número F/2021/30. 
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Factures inferiors a 10.000€ 
 
 

Orgànica N. 
d'entrada 

Data N. de document Import 
total 

Tercer Nom 

02 F/2021/59
26 

26/10/202
1 

S 2021/S/4199 1,82 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/59
25 

26/10/202
1 

S 2021/S/4198 3,63 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/59
12 

26/10/202
1 

S 2021/S/4184 6,20 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/59
54 

26/10/202
1 

FV2021 81779 6,32 B3752244
8 

ECOTISA UNA 
TINTA DE 
IMPRESION SLU 

02 F/2021/59
55 

26/10/202
1 

FV2021 81787 6,32 B3752244
8 

ECOTISA UNA 
TINTA DE 
IMPRESION SLU 

02 F/2021/59
57 

26/10/202
1 

FV2021 81789 6,32 B3752244
8 

ECOTISA UNA 
TINTA DE 
IMPRESION SLU 

02 F/2021/59
58 

26/10/202
1 

FV2021 81790 6,32 B3752244
8 

ECOTISA UNA 
TINTA DE 
IMPRESION SLU 

02 F/2021/59
17 

26/10/202
1 

S 2021/S/4190 8,09 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/58
95 

26/10/202
1 

FV2021 79956 10,65 B3752244
8 

ECOTISA UNA 
TINTA DE 
IMPRESION SLU 

02 F/2021/61
33 

04/11/202
1 

7110407387 10,91 A7920622
3 

LYRECO ESPAÑA, 
S.A. 

02 F/2021/61
32 

04/11/202
1 

7110407396 13,77 A7920622
3 

LYRECO ESPAÑA, 
S.A. 

02 F/2021/59
14 

26/10/202
1 

S 2021/S/4186 16,23 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/59
36 

26/10/202
1 

S 2021/S/4211 17,10 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/59
13 

26/10/202
1 

S 2021/S/4185 18,95 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/59
56 

26/10/202
1 

FV2021 81788 21,30 B3752244
8 

ECOTISA UNA 
TINTA DE 
IMPRESION SLU 

02 F/2021/59
16 

26/10/202
1 

S 2021/S/4188 21,83 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 
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02 F/2021/59
21 

26/10/202
1 

S 2021/S/4194 22,37 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/59
41 

26/10/202
1 

S 2021/S/4216 22,47 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/59
40 

26/10/202
1 

S 2021/S/4215 23,12 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/59
43 

26/10/202
1 

S 2021/S/4218 25,14 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/59
24 

26/10/202
1 

S 2021/S/4197 26,46 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/61
30 

04/11/202
1 

7110407392 29,95 A7920622
3 

LYRECO ESPAÑA, 
S.A. 

02 F/2021/59
27 

26/10/202
1 

S 2021/S/4202 31,21 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/59
28 

26/10/202
1 

S 2021/S/4204 31,62 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/59
34 

26/10/202
1 

S 2021/S/4209 31,65 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/59
39 

26/10/202
1 

S 2021/S/4214 31,71 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/59
33 

26/10/202
1 

S 2021/S/4208 32,20 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/59
32 

26/10/202
1 

S 2021/S/4207 33,60 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/59
22 

26/10/202
1 

S 2021/S/4193 35,89 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/59
23 

26/10/202
1 

S 2021/S/4195 36,14 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/62
30 

08/11/202
1 

FB21170337 36,85 A4305838
7 

BUNZL 
DISTRIBUTION 
SPAIN, S.A. 

02 F/2021/59
15 

26/10/202
1 

S 2021/S/4187 43,54 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 
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02 F/2021/53
77 

30/09/202
1 

FV2021 73784 43,56 B3752244
8 

ECOTISA UNA 
TINTA DE 
IMPRESION SLU 

02 F/2021/59
18 

26/10/202
1 

S 2021/S/4189 45,23 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/59
37 

26/10/202
1 

S 2021/S/4212 45,63 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/59
44 

26/10/202
1 

S 2021/S/4219 49,13 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/59
38 

26/10/202
1 

S 2021/S/4213 49,66 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/61
31 

04/11/202
1 

7110407391 64,13 A7920622
3 

LYRECO ESPAÑA, 
S.A. 

02 F/2021/59
19 

26/10/202
1 

S 2021/S/4191 64,80 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/59
29 

26/10/202
1 

S 2021/S/4203 67,40 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/61
27 

04/11/202
1 

7110407385 68,97 A7920622
3 

LYRECO ESPAÑA, 
S.A. 

02 F/2021/61
36 

04/11/202
1 

7110407394 77,92 A7920622
3 

LYRECO ESPAÑA, 
S.A. 

02 F/2021/59
20 

26/10/202
1 

S 2021/S/4192 86,78 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/59
30 

26/10/202
1 

S 2021/S/4205 91,67 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

02 F/2021/62
31 

08/11/202
1 

FB21170336 168,19 A4305838
7 

BUNZL 
DISTRIBUTION 
SPAIN, S.A. 

02 F/2021/59
96 

28/10/202
1 

609 641,30 B1748344
7 

RIFER SISTEMES 
DE 
SONORITZACIÓ, 
S.L. 

02 F/2021/61
40 

04/11/202
1 

A 2021/A 70372 854,57 B6211778
3 

AQUA DIRECT 
BLUE PLANET, SL 

02 F/2021/62
22 

28/10/202
1 

A21/2724 1.506,45 B0354966
4 

PLASTICOS ALCO, 
S.L. 

02 F/2021/58
92 

26/10/202
1 

BC21/1445 1.633,50 B4312053
4 

AMBIENT, SERVEI 
DE CONTROL DE 
PLAGUES 

02 F/2021/62
05 

05/11/202
1 

4003239634 4.062,69 A8305240
7 

SOCIEDAD 
ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A. 

Total 02    10.291,26   
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03 F/2021/61
44 

04/11/202
1 

F2021-74 423,50 77119737
R 

JOAN MATEU 
SALINAS 

03 F/2021/61
45 

04/11/202
1 

P21-1504 496,10 F6659922
6 

LA FURA 
CONTINGUTS, S.L. 

Total 03    919,60   

04 F/2021/56
08 

13/10/202
1 

A 2021/A 68040 25,94 B6211778
3 

AQUA DIRECT 
BLUE PLANET, SL 

04 F/2021/57
56 

20/10/202
1 

F21-143387 38,50 B4388762
9 

PREVENACTIVA, 
SLU 

04 F/2021/59
10 

26/10/202
1 

S 2021/S/4183 45,21 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

04 F/2021/59
82 

28/10/202
1 

24177 51,65 U6633204
0 

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

04 F/2021/58
60 

25/10/202
1 

24131 69,28 U6633204
0 

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

04 F/2021/59
72 

27/10/202
1 

A/20210011860 218,40 S5800004
C 

EADOP 
GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

04 F/2021/55
19 

05/10/202
1 

A 2021/A/118941 223,18 A7980065
2 

CASELLA ESPAÑA, 
S.A. 

04 F/2021/55
18 

05/10/202
1 

A 2021/A/118940 266,20 A7980065
2 

CASELLA ESPAÑA, 
S.A. 

04 F/2021/58
10 

21/10/202
1 

A/20210011674 327,60 S5800004
C 

EADOP 
GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

04 F/2021/58
47 

22/10/202
1 

TS21/3311 377,82 J6263943
0 

TRESSAT 
SEGURETAT, 
S.C.P. 

04 F/2021/56
51 

19/10/202
1 

F21-143363 539,00 B4388762
9 

PREVENACTIVA, 
SLU 

04 F/2021/55
69 

07/10/202
1 

GFE18-151GB 782,27 B6356083
3 

GLOBAL 
FORMACION 
EMPRESARIAL 

04 F/2021/55
68 

07/10/202
1 

GFE18-150GB 889,35 B6356083
3 

GLOBAL 
FORMACION 
EMPRESARIAL 

04 F/2021/56
14 

13/10/202
1 

21006073 1.315,27 B8150004
3 

RANDSTAD 
CONSULTORES Y 
SOLUCIONES HR, 
S.L.U. 

04 F/2021/58
50 

22/10/202
1 

63 2.100,00 B6552290
6 

CONSULTORIA 
METODES I 
TECNIQUES 
APLICADES, S.L. 

04 F/2021/56
15 

13/10/202
1 

21006072 4.071,65 B8150004
3 

RANDSTAD 
CONSULTORES Y 
SOLUCIONES HR, 
S.L.U. 

Total 04    11.341,32   

05 F/2021/58
61 

25/10/202
1 

24132 8,07 U6633204
0 

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

05 F/2021/59
09 

26/10/202
1 

S 2021/S/4181 9,34 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

05 F/2021/58
63 

25/10/202
1 

24134 16,70 U6633204
0 

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

05 F/2021/59
83 

28/10/202
1 

24178 25,59 U6633204
0 

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

05 F/2021/59
85 

28/10/202
1 

24181 92,01 U6633204
0 

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

05 F/2021/61
18 

03/11/202
1 

A-21 109 285,00 V6293851
9 

PARC DEL 
GARRAF SPORT, 
A.I.E. 

05 F/2021/61
17 

03/11/202
1 

A-21 108 405,00 V6293851
9 

PARC DEL 
GARRAF SPORT, 
A.I.E. 

05 F/2021/60
19 

01/11/202
1 

Factura 1440 700,78 B6500189
3 

DRAGCLIC SL 

05 F/2021/60
10 

29/10/202
1 

0 000442286 783,48 B6179066
3 

ROTAGRAMA, SL 

05 F/2021/61
24 

03/11/202
1 

C1 C121001994 1.028,50 B2701439
8 

AUTOS IGLESIAS, 
S.L. 

05 F/2021/61
56 

04/11/202
1 

7 10334 1.143,78 B6697127
6 

ALCO RENTAL 
SERVICES S.L.U. 

05 F/2021/60
11 

29/10/202
1 

211- 1241 2.454,32 B9800128
2 

SATARA 
SEGURIDAD S.L 

05 F/2021/60
92 

02/11/202
1 

1210283597 4.203,12 A9100143
8 

ALPHABET 
ESPAÑA FLEET 
MANAGEMENT, 
S.A. 

Total 05    11.155,69   

07 F/2021/58
64 

25/10/202
1 

24135 9,18 U6633204
0 

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

07 F/2021/59
86 

28/10/202
1 

24182 25,59 U6633204
0 

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

07 F/2021/61
55 

04/11/202
1 

21 013681 858,34 A2502714
5 

SERVICIOS 
MICROINFORMATI
CA, S.A. 

07 F/2021/61
91 

05/11/202
1 

8 1.079,80 44018685
C 

ADRIANA FLORES 
ROMEU 

07 F/2021/62
48 

09/11/202
1 

2021 11 1.191,85 41459817
V 

ISIDORO TORRES 
MAYANS 

07 F/2021/54 01/10/202 102/21 1.815,00 B6484609 MILA ADVOCATS, 
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01 1 0 S.L.P. 

07 F/2021/60
72 

02/11/202
1 

FA210858 3.630,00 G4358132
1 

FUNDACIO URV 

Total 07    8.609,76   

09 F/2021/62
33 

08/11/202
1 

176312 15,16 B1794449
7 

SALTOKI REUS, 
SLU 

09 F/2021/61
84 

05/11/202
1 

FA 105187 67,55 B6500549
8 

CARYOSA 
HIGIENIC 
SOLUTION 

09 F/2021/59
06 

26/10/202
1 

S 2021/S/4177 68,12 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

09 F/2021/60
24 

01/11/202
1 

21SM1807/10006
96 

70,42 A0835062
1 

SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

09 F/2021/61
54 

04/11/202
1 

21- 6045 239,58 46321482
B 

JOAN RAICH JOVE 

09 F/2021/60
22 

01/11/202
1 

21SM1807/10006
95 

718,45 A0835062
1 

SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

09 F/2021/59
81 

28/10/202
1 

202139 968,00 B6420837
4 

JOCS AL SEGON 
SL 

09 F/2021/60
69 

02/11/202
1 

21C1 039699 1.205,16 A2502714
5 

SERVICIOS 
MICROINFORMATI
CA, S.A. 

09 F/2021/60
89 

02/11/202
1 

AJ/2021/198 2.788,67 F6182605
3 

ACTUA, S.C.C.L. 

Total 09    6.141,11   

10 F/2021/62
26 

08/11/202
1 

21/000051 159,78 47637076
M 

PAU CANOVAS 
RODRIGUEZ 

10 F/2021/60
61 

02/11/202
1 

FA2111 43772 181,50 B6532893
2 

ANXANET 
OPERADOR DE 
XARXES 

10 F/2021/62
20 

27/10/202
1 

241 365,38 B6210826
1 

FERRETERIA 
ALMIRALL, S.L. 

10 F/2021/62
11 

08/11/202
1 

22 490,05 38441333
F 

EUGENIO ROJAS  
APARICIO 

10 F/2021/62
17 

27/10/202
1 

2021025_AJU 3.932,50 46614546
D 

LLUIS GARCIA 
RIBES 

Total 10    5.129,21   

15 F/2021/52
83 

27/09/202
1 

2021 34 5.917,50 P0800218
J 

INSTITUT 
MUNICIPAL 
D'EDUCACIO I 
TREBALL 

Total 15    5.917,50   

21 F/2021/62
15 

25/10/202
1 

0Z55165 L 50,82 A2801115
3 

ZARDOYA OTIS, 
S.A. 

Total 21    50,82   

22 F/2021/59
05 

26/10/202
1 

S 2021/S/4176 17,25 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

22 F/2021/58
97 

26/10/202
1 

S 2021/S/4168 23,33 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 
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22 F/2021/60
12 

29/10/202
1 

F 20210467 140,66 B6107702
0 

APLICACIONS 
MULTIMEDIA 
INTERACTIVES, 
S.L. 

Total 22    181,24   

32 F/2021/59
11 

26/10/202
1 

S 2021/S/4182 38,85 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

Total 32    38,85   

33 F/2021/59
35 

26/10/202
1 

S 2021/S/4210 37,52 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

33 F/2021/59
84 

28/10/202
1 

24179 51,65 U6633204
0 

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

33 F/2021/58
84 

25/10/202
1 

151 65,23 B6521151
8 

SERVEIS GLOBALS 
DEL GARRAF, S.L. 

33 F/2021/60
16 

01/11/202
1 

0002 
0000211034 

121,00 B6616493
0 

CARDIOSOS 
GLOBAL 
PROTECTION, S.L. 

33 F/2021/62
16 

28/10/202
1 

T/4138 290,40 G6028003
9 

CLUB NAUTIC 
VILANOVA 

33 F/2021/59
59 

26/10/202
1 

TR21/1294 291,97 F6032521
4 

TRESSAT INSTAL. 
ELECTRONIQUES, 
S.C.C.L. 

33 F/2021/60
18 

01/11/202
1 

474 544,50 52423740
R 

ALEX SILVESTRE 
MORATA 

33 F/2021/61
61 

05/11/202
1 

A160 210022 786,50 J6320462
2 

GRAFICASERVEIS, 
S.C.P. 

33 F/2021/60
27 

01/11/202
1 

1400031037 871,35 A2879106
9 

KONE 
ELEVADORES, S.A. 

33 F/2021/58
04 

21/10/202
1 

L-2021/00001262 3.928,48 A6361085
1 

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

33 F/2021/61
03 

02/11/202
1 

MA2021 202 7.965,09 B6020670
3 

INSTAL.LACIONS 
REQUEJO, S.L. 

Total 33    14.953,69   

34 F/2021/62
23 

02/11/202
1 

C210550 847,00 43727769
P 

ANTONI PIÑOL 
REY 

Total 34    847,00   

43 F/2021/61
43 

04/11/202
1 

20211774 62,97 B6129266
0 

COFRELEC 
DISTRIBUNOVA 
INDUSTRIAL, S.L. 

43 F/2021/52
54 

23/09/202
1 

A/20210010740 327,60 S5800004
C 

EADOP 
GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

43 F/2021/59
99 

28/10/202
1 

2021 468 502,15 B6155807
8 

ELECTRICITAT J.C. 
VILANOVA, S.L. 

43 F/2021/58
74 

25/10/202
1 

21043 923,15 52425354
M 

ROSA MARIA 
PARETAS BAQUES 

43 F/2021/58
75 

25/10/202
1 

21044 923,15 52425354
M 

ROSA MARIA 
PARETAS BAQUES 

43 F/2021/60 02/11/202 21045 923,15 52425354 ROSA MARIA 
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75 1 M PARETAS BAQUES 

43 F/2021/60
76 

02/11/202
1 

21046 923,15 52425354
M 

ROSA MARIA 
PARETAS BAQUES 

Total 43    4.585,32   

52 F/2021/58
01 

21/10/202
1 

Emit-FAACR 
2102177 

1.480,88 B5863192
0 

AUTOPREU, S.L. 

52 F/2021/60
06 

29/10/202
1 

1 210563 2.090,88 B6078235
6 

BOR 
SEÑALIZACIONES 
Y 
COMPLEMENTOS, 
S.L. 

52 F/2021/61
07 

03/11/202
1 

183 
21103118300211
0 

2.869,50 A8029266
7 

ALD AUTOMOTIVE 
SAU 

Total 52    6.441,26   

53 F/2021/62
12 

26/10/202
1 

C210529 157,30 43727769
P 

ANTONI PIÑOL 
REY 

53 F/2021/62
13 

26/10/202
1 

C210525 157,30 43727769
P 

ANTONI PIÑOL 
REY 

53 F/2021/62
14 

26/10/202
1 

C210526 157,30 43727769
P 

ANTONI PIÑOL 
REY 

53 F/2021/62
18 

26/10/202
1 

C210528 157,30 43727769
P 

ANTONI PIÑOL 
REY 

Total 53    629,20   

54 F/2021/62
25 

23/09/202
1 

04/21 3.006,07 B6134297
8 

PROMOTORA 
EXPOFIN, S.L. 

54 F/2021/62
45 

09/11/202
1 

87 47 3.006,08 B6107809
3 

PROILA 96, S.L. 

Total 54    6.012,15   

MULTIAPLICACI
Ó 

F/2021/59
02 

26/10/202
1 

S 2021/S/4173 14,64 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACI
Ó 

F/2021/58
62 

25/10/202
1 

24133 17,12 U6633204
0 

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

MULTIAPLICACI
Ó 

F/2021/61
35 

04/11/202
1 

7110407390 23,46 A7920622
3 

LYRECO ESPAÑA, 
S.A. 

MULTIAPLICACI
Ó 

F/2021/58
98 

26/10/202
1 

S 2021/S/4169 27,59 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACI
Ó 

F/2021/61
38 

04/11/202
1 

7110407395 33,23 A7920622
3 

LYRECO ESPAÑA, 
S.A. 

MULTIAPLICACI
Ó 

F/2021/61
28 

04/11/202
1 

7110407388 50,77 A7920622
3 

LYRECO ESPAÑA, 
S.A. 

MULTIAPLICACI
Ó 

F/2021/59
03 

26/10/202
1 

S 2021/S/4174 57,04 U6727398
7 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACI
Ó 

F/2021/61
34 

04/11/202
1 

7110407386 59,41 A7920622
3 

LYRECO ESPAÑA, 
S.A. 

MULTIAPLICACI
Ó 

F/2021/61
29 

04/11/202
1 

7110407389 119,61 A7920622
3 

LYRECO ESPAÑA, 
S.A. 
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MULTIAPLICACI
Ó 

F/2021/61
37 

04/11/202
1 

7110407393 234,75 A7920622
3 

LYRECO ESPAÑA, 
S.A. 

Total 
MULTIAPLICACI
Ó 

   637,62   

Total general    93.882,60   

 
 
Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de 
document 

Import total Tercer Nom 

09 F/2021/6086 02/11/2021 AJ/2021/190 33.169,01 F61826053 ACTUA, S.C.C.L. 

Total 09    33.169,01   

33 F/2021/6104 02/11/2021 MA2021 201 15.922,04 B60206703 INSTAL.LACIONS 
REQUEJO, S.L. 

Total 33    15.922,04   

52 F/2021/6078 02/11/2021 20211741 19.726,88 B61292660 COFRELEC 
DISTRIBUNOVA 
INDUSTRIAL, S.L. 

Total 52    19.726,88   

53 F/2021/6008 29/10/2021 2100787 29.917,50 P0800354C MANCOMUNITAT 
TEGAR DEL 
GARRAF 

Total 53    29.917,50   

Total 
general 

   98.735,43   

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

Orgànica N. 
d'entrada 

Data N. de document Import 
total 

Tercer Nom 

53 F/2021/611
4 

03/11/202
1 

Z500024811210000
01 

188.315,5
1 

A2876069
2 

VALORIZA 
SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTAL
ES, S.A. 

Total 53    188.315,5
1 

  

Total 
general 

   188.315,5
1 

  

 
 
Resum Facturació 
 
 Import Recompte 
Factures inferiors a 10.000€ 93.882,60 € 146 
Factures entre 10.001€ i 50.000€ 98.735,43 € 4 
Factures superiors a 50.001€ 188.315,51 € 1 
TOTAL 380.933,54 € 151 
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SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2021/30. 
 
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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27. Compres i Serveis Generals 
Número: 143/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA MINERAL NATURAL O DE BROLLADOR, 
DISTRIBUÏDA MITJANÇANT FONTS REFREDADORES A INSTAL·LAR A LES 
DIFERENTS DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I DE 
L’ORGANISME AUTÒNOM VICTOR 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 d’ACQUAJET SEMAE, 
SLU, amb CIF B06304984, per import de 586,84€ (CINC-CENTS VUITANTA-SIS 
EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS D’EURO), referent a l’expedient de 
contractació de subministrament d’aigua mineral natural o de brollador, distribuïda 
mitjançant fonts refredadores a instal·lar a les diferents dependències de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i de l’Organisme Autònom Víctor Balaguer (017/2019-CONT), 
dipositada en data 8 de juliol de 2019, clau d’operació 820, número d’operació 
320190006993 i número d’ingrés 20190004418. 
 
SEGON. NOTIFICAR a ACQUAJET SEMAE, 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.    
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28. Administració Electrònica i TIC 
Número: 450/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN 
SISTEMA INFORMÀTIC EN MODALITAT SAAS (Software As A Service)  PER A LA 
GESTIÓ INTEGRAL DELS RECURSOS HUMANS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 

PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert, els plecs de clàusules tècniques i 
administratives particulars, que s’incorporen respectivament com a Annex I i Annex II, 
per a la contractació del subministrament d’un sistema informàtic en modalitat SAAS 
(Sofware As A Service) per a la gestió integral dels Recursos Humans  de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert d’acord amb l’article 156 de la 
LCSP, per un període de 4 anys, prorrogable 1 any més, i amb un pressupost base de 
licitació de 228.700€, més 48.027€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
276.727€ (DOS CENTS SETANTA-SIS MIL SET-CENTS VINT-I-SET EUROS). 
 
El pressupost de licitació es desglossa de la manera següent: 
 
1) Subministrament de hardware i subministrament i manteniment del software: 
176.700 € més 37.107 € que fan un total de 213.807 €.  
 
2) Serveis d’implantació que compren la migració de dades i la formació: 52.000 € més 
10.920 € que fan un total de 62.920 €.  
 
TERCER. Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 04.9202.2200200 programa de Gestió RRHH del  2022, i a 
les aplicacions  pressupostàries successives, i es distribuiran de la següent manera 
durant la vigència del contracte: 
 

  2022 2023 2024  2025 

Implantació 26.000,00 € 26.000,00 €     

Hardware 5.700,00 €       

Manteniment 41.500,00 € 42.300,00 € 43.200,00 € 44.000,00 € 
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Total 73.200,00 € 68.300,00 € 43.200,00 € 44.000,00 € 

21% IVA 15.372,00 € 14.343,00 € 9.072,00 € 9.240,00 € 

Total 88.572,00 € 82.643,00 € 52.272,00 € 53.240,00 € 

L’autorització o realització del contracte se 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.  
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant i al DOUE. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els 
següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15 
dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en el perfil del 
contractant, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el 
recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  de la 
Llei 9/2017 de contractes del sector públic  - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 
dies a comptar del dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil del 
contractant. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius  de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat 
amb els arts 8 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
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29. Gestió del Talent i les persones 
Número: 464/2021/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE BASAT DE SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP 
MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, 
AMB DESTINACIÓ AL SERVEI DE GESTIÓ DEL TALENT I DE LES PERSONES, 
MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT 
D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE MULTIFUNCIÓ DE CATALUNYA DE L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE MUNICIPIS (EXPEDIENT 2014.2) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. PRORROGAR amb l’empresa SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL 
amb NIF B62724562, el contracte de subministrament d’un equip multifunció, model 
MPC2503SP i referència C397P800356i amb destinació al Servei de Gestió del talent i 
de les Persones, en la modalitat d’arrendament sense opció a compra.  
 

 Rènting: 42,69 euros mensuals, IVA exclòs. 
 Impressions: atenent a la previsió de 6.000 fotocòpies mensuals en blanc i 

negre (preu unitat 0,0066€), la despesa mensual serà de 39,60€ IVA exclòs. 
 
En conseqüència, la despesa màxima durant la primera pròrroga del contracte serà de 
987,48 euros més 207,37 euros corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
1.194,85€. 
  
SEGON. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.9200.2200003 (Manteniment impressores) del pressupost vigent de 
2021, i a la que s’habiliti com a continuadora en els següents exercicis econòmics que 
afectin a la durada del contracte, segons la distribució:  
 

 Quota 
mensual 
rènting 

Total 
rènting 

IVA Fotocòpies IVA TOTAL IVA 
INCLÒS 

2021 42,69€ 42,69€ 8,96€ 39,60€ 8,32€ 99,57€ 
2022 42,69€ 469,59€ 98,61€ 435,60€ 91,48€ 1.095,28€€ 

 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
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TERCER. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2014.02). 
 
QUART. El responsable del contracte serà el Cap Tècnic Responsable de Compres i 
Serveis Generals. 
 
CINQUÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 
d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 

SISÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en  
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL 
(preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o 
per correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius.  
 
SETÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 

 
VUITÈ. 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. Atenció a la Ciutadania  
Número: 462/2021/eCONT. 
 
RESOLDRE EL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL SOFTWARE Q-
MATIC PER A LA GESTIÓ I DIRECCIONAMENT D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, ADJUDICAT A Q-MATIC SISTEMAS, 
SAU 
  
a Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 

PRIMER. RESOLDRE el contracte del servei de manteniment del software Q-MATIC per 
a la gestió i direccionalment d’atenció als ciutadans de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, amb l’empresa Q-MATIC SISTEMAS, SAU, amb CIF A81460669, per mutu 
acord, i amb efectes des de l’1 de gener de 2022. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE les operacions previstes per a les anualitats 2022 i 
2023, i identificades amb el número AD220199000003, per import cadascuna d’elles de 
1.152,95€.  
 
TERCER. APROVAR la devolució de la garantia definitiva del contracte, un cop resolt, a 
nom de Q-MATIC SISTEMAS, SAU, amb CIF A81460669, per import de 238,21€ (dos-
cents trenta-vuit euros amb vint-i-un cèntims d’euro), referent a l’expedient de 
contractació del servei de manteniment del software Q-MATIC per a la gestió i 
direccionalment d’atenció als ciutadans de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, dipositada 
en data 11 de febrer de 2019, clau d’operació 710, número d’operació 320190000311. 
 
QUART. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa Q-MATIC SISTEMAS, SAU i publicar el 
present acord amb allò previst en l’article 63 i 207 de la LCSP. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
   
31. Cultura.  
Número: 876/2021/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA PER A LA ITINERÀNCIA DE L’EXPOSICIÓ “MÚSIC DE TOT COR. 
JOAN TOMÀS I PARÉS. 1896 - 1967" 
  
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 el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la itinerància 
de l’exposició “Músic de tot cor. Joan Tomàs i Parés. 1896 - 1967”, amb el text 
següent:  
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ PER A LA ITINERÀNCIA DE L’EXPOSICIÓ “MÚSIC DE TOT 
COR. JOAN TOMÀS I PARÉS. 1896-1967 

 

REUNITS: 

D’una part, la senyora Adelaida Moya Taulés, directora general de Cultura 
Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 

I de l’altra, la senyora Olga Arnau Sanabra, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú. 

 

ACTUEN: 

La primera, en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
en virtut de l’autorització de signatura de la consellera de Cultura de data 24 de 
març de 2021. 
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I la segona, en nom i representació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
amb CIF P0830800I d’acord amb el que disposen els articles 53 i 249 i 252 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya en relació amb l’article 85.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per contractar i 
obligar-se. 

 

EXPOSEN: 

I. Que, d’acord amb el previst per la Llei 2/93, de 5 de març, de foment i 
protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, 
el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la 
Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural (en 
endavant DGCPAC), té entre els seus objectius el foment i el 
manteniment de la cultura popular i tradicional catalana, la seva difusió 
i donar suport a les activitats de dinamització cultural. Per tal de complir 
amb aquest objectiu, el Departament de Cultura impulsa, entre altres, 
projectes expositius de divulgació i reflexió al voltant de la temàtica de la 
cultura popular. 

II. Que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
la DGCPAC, ha produït l’exposició “Músic de tot cor. Joan Tomàs i Parés. 
1896 -1967”. Aquesta exposició s’emmarca en el conjunt d’accions 
programades pel Departament de Cultura en motiu de la commemoració 
del 125è aniversari del seu naixement i reivindica el llegat del músic, 
director, folklorista i mestre), 

III. Que el Departament de Cultura, mitjançant la DGCPAC, està interessat a 
oferir a diferents ajuntaments i entitats de Catalunya la possibilitat d’acollir 
l’esmentada exposició. 

IV. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a poder acollir 
temporalment l’exposició “Músic de tot cor. Joan Tomàs i Parés. 1896-
1967”, i disposa d’un espai expositiu que reuneix les condicions 
necessàries. 

 

Per tot l’anterior, les dues parts subscriuen el present CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ     que es regirà pels següents 
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PACTES: 

 

Primer. El Departament de Cultura posa a disposició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú del dia 5 al 28 de desembre de 2021, l’exposició “Músic de 
tot cor. Joan Tomàs i Parés. 1896-1967, que es podrà visitar a la l’Auditori 
Eduard Toldrà, carrer Olesa de Bonesvalls, 8; 08800 Vilanova i la Geltrú. 

Segon. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a dur a terme les 
accions i iniciatives necessàries per tal que les condicions en les quals es 
desenvolupi l’exposició compleixin els requeriments tècnics establerts a 
l’annex 1 d’aquest conveni. El compliment d’aquestes condicions podrà ser 
supervisat en qualsevol moment pel Departament de Cultura. 

Tercer. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú assumirà les tasques de muntatge i 
desmuntatge de l’exposició que, en atenció a les seves característiques, no 
comporten despesa. 

Quart. El manteniment i neteja del local on s’exposaran les obres i també la 
vigilància i neteja de l’exposició correspondran a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 

Cinquè. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’encarregarà de la difusió 
mediàtica a nivell local de l’exposició, d’acord amb les directrius del 
Departament de Cultura, el qual facilitarà els logotips necessaris per a la 
difusió de l’activitat. 

Sisè. El Departament de Cultura es compromet a facilitar el material gràfic de 
l’exposició per tal que l ’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pugui fer difusió. 

Setè. Els materials en préstec han de ser conservats i manipulats en 
condicions òptimes per tal de garantir-ne la preservació i la integritat. 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú serà el responsable que es prenguin totes 
les precaucions i mesures de seguretat necessàries. 

Vuitè. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. es farà càrrec de les despeses de 
transport de l’exposició. L’exposició s’haurà de recollir a la Direcció General de 
Cultura Popular i Associacionisme Cultural (Plaça Salvador Seguí, 1-9, 2n. 
08001, Barcelona (edifici Filmoteca) o a la localitat on hagi estat exposada fins 
el moment de la seva recollida. Pel que fa al seu retorn, en cas que no hi hagi 
una següent itinerància, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la retornarà a la 
Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural 

Novè. L’assegurança dels elements que conformen l’exposició durant la seva 
celebració i en els transports de concentració i desconcentració serà 
assumida per la pòlissa corporativa que el Departament de la Vicepresidència i 
d'Economia i Hisenda té concertada per a exposicions. 
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Desè. Són causes d’extinció del conveni: 
 
- La finalització del termini de vigència. 
- El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
- L’incompliment del conveni. 
- La impossibilitat, legal o material, de dur a terme el compliment de les 

seves previsions. 

Onzè. Les dues parts es comprometen a resoldre de mutu acord entre les 
parts qualsevol desacord o discrepància que pogués sorgir en el 
desenvolupament d’aquest conveni. O en el seu defecte pels òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 

Dotzè. Aquest conveni tindrà vigència des de la data de l’última de les 
signatures electròniques i amb efectes des del dia de posada a disposició de 
l’exposició contingut al pacte primer i fins als deu dies posteriors a la data de 
finalització de l’exposició al municipi. 

 

I en prova de conformitat, les parts signen aquest document a la data de 
l’última de les signatures electròniques. 

 

ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’ AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRU PER A LA ITINERANCIA DE L’EXPOSICIÓ “MÚSIC 
DE TOT COR. JOAN TOMÀS I PARÉS. 1896-1967” 

 

1. Característiques tècniques de l’exposició 

Pantalles enrotllables: 

• 12 unitats de plafons enrotllables (RollUp) de mides 120cm X 200cm. 
• 2 unitats de mòduls expositius construïts íntegrament amb cartró 

panell d’abella tipus Abiplex, de mides 110cm x 200cm i 120cm x 
200cm. 

Requeriments de la sala: 

• Espai el màxim diàfan possible. 
• Superfície recomanada per a l’exposició: 70 m². 
• Paviment regular. 
• L’exposició no té il·luminació pròpia, sinó que s’utilitza la il·luminació de 

la sala. 
• Petit magatzem per deixar el material de muntatge durant l’estada de 

l’exposició a la sala. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

58 
 

 
 

2. Despeses de la itinerància 

2.1 Despeses a càrrec del Departament de Cultura: 

• Assegurança dels elements que conformen l’exposició durant la seva 
celebració i en els transports de concentració i desconcentració. 
 

2.2 Despeses a càrrec de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en cas que 
aquest vulgui utilitzar aquest servei: 

• Transport dels elements que conformen l’exposició, recollida i retorn (a 
determinar en cada itinerància). 

• Impressió de cartells, que dependrà de les còpies que en faci cada 
entitat i dels mitjans de distribució escollits. 

 
SEGON.- APROVAR la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades, amb el següent text: 
 

Descripció: 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ PER A LA ITINERÀNCIA DE L’EXPOSICIÓ “MÚSIC DE TOT COR. 
JOAN TOMÀS I PARÉS. 1896-1967” 

 

Data: 

 

Signataris: 

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

 

Objecte: 

Itinerància de “MÚSIC DE TOT COR. JOAN TOMÀS I PARÉS. 1896-1967” 

 

Drets i Obligacions: 

COMPROMISOS DEL DEPT. DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA: 

 Posarà a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del dia 5 al 28 de 
desembre de 2021, l’exposició “Músic de tot cor. Joan Tomàs i Parés. 1896-
1967”. 

 Es compromet a facilitar el material gràfic de l’exposició per tal que l 
’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pugui fer difusió. 
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 L’assegurança dels elements que conformen l’exposició durant la seva 
celebració i en els transports de concentració i desconcentració serà 
assumida per la pòlissa corporativa que el Departament d'Economia i 
Hisenda de la Generalitat té concertada per a exposicions. 

 

COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ: 

 Els compromet a dur a terme les accions i iniciatives necessàries per tal que 
les condicions en les quals es desenvolupi l’exposició compleixin els 
requeriments tècnics establerts a l’annex d’aquest conveni. El compliment 
d’aquestes condicions podrà ser supervisat en qualsevol moment pel 
Departament de Cultura. 

 Es farà càrrec de les despeses de transport de l’exposició i les tasques de 
muntatge i desmuntatge de la mateixa. 

 S’encarregarà del manteniment i neteja del local on s’exposaran les obres i 
també de la vigilància i neteja de l’exposició. 

 Es farà càrrec de la difusió mediàtica a nivell local de l’exposició, d’acord amb 
les directrius del Departament de Cultura, el qual facilitarà els logotips 
necessaris per a la difusió de l’activitat. 

 Els materials en préstec han de ser conservats i manipulats en condicions 
òptimes per tal de garantir-ne la preservació i la integritat.  L’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú serà el responsable de què es prenguin totes les 
precaucions i mesures de seguretat necessàries. 

 

Vigència: 

El termini de vigència d’aquest conveni s’estableix des de la data de l’última de les 
signatures electròniques i amb efectes des del dia de posada a disposició de 
l’exposició i fins als deu dies posteriors a la data de finalització de l’exposició al 
municipi. 

 

 
TERCER.- DISPOSAR la publicació 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. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord als interessats. 
 
SISÈ.- PEU DE RECURS. 

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

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
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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. 
  
   
32. Biblioteques Municipals 
Número: 455/2021/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP 
MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, 
AMB DESTINACIÓ A LA BIBLIOTECA JOAN OLIVA, MITJANÇANT CONTRACTE 
BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE 
MULTIFUNCIÓ AMB DESTINACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA DE 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS (EXPEDIENT 2014.2) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. PRORROGAR amb l’empresa SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL 
amb NIF B62724562, el contracte de subministrament de dos equips multifunció, 
model MPC2503SP, amb la referència E216R460272 i amb destinació a la Biblioteca 
Joan Oliva,  en la modalitat d’arrendament sense opció a compra.  
 

 Rènting: 62,91 euros mensuals, IVA exclòs. 
 Impressions: atenent a la previsió de 60 fotocòpies mensuals en blanc i negre 

(preu unitat 0,0076€), i 60 en color (0,049€), la despesa mensual serà de 3,40€ 
IVA exclòs. 

 
En conseqüència, la despesa màxima durant la segona i darrera pròrroga del contracte 
serà de 862,03 euros més 181,01 euros corresponents al 21% d’IVA, que fan un total 
de 1.043,04€. 
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SEGON. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària del pressupost vigent de 2021 31.3300.2200000 Despeses d’oficina, i a 
la que s’habiliti com a continuadora  en els exercicis econòmics que afectin a la durada 
del contracte, segons la distribució:  
 

 Quota 
mensual 
rènting 

Total 
rènting 

IVA Fotocòpies IVA TOTAL IVA 
INCLÒS 

2021 62,91€ 188,73€ 39,63€ 10,20€ 2,14€ 240,70€ 
2022 62,91€ 629,10€ 132,10€ 34,00€ 7,14€ 802,34€ 

 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
TERCER. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2014.02). 
 
QUART. El responsable del contracte serà el Cap Tècnic Responsable de Compres i 
Serveis Generals. 
 
CINQUÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 
d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 

SISÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en  
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL 
(preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o 
per correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius.  
 
SETÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 

 
VUITÈ. 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, 
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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. 
  
   
33. Participació.  
Número: 1432/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA L’ANY 2021 A LA 
FUNDACIÓ PRIVADA FOMENT VILANOVÍ 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 

PRIMER. CONCEDIR una subvenció per import de 3.000€ a La Fundació Privada 
Foment Vilanoví, amb NIF G64418189 en concepte de subvenció nominativa 2021, per 
col·laborar en el finançament de les despeses derivades del projecte Ballem! Cicle de 
balls de saló 2021. 
 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 3.000€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 06.9242.48004– Conveni el Foment, cicle Ballem del pressupost vigent. 
 
TERCER. APROVAR les condicions a que queda subjecte la present subvenció i que 
es concreten en els punts següents:  
 
3.1. La Fundació Privada Foment Vilanoví es compromet a:  
3.1.1. Dur a terme el projecte presentat a l’Ajuntament durant l’any 2021 i que es 
concreta en balls en les dates següents: 14 i 28 de novembre;12 i 19 desembre de 
2021, d’acord amb la disponibilitat de l’espai i els objectius de la programació 
municipal. L’horari dels balls serà entre les 18 i les 21 hores i s’estableix un preu 
d’entrada als balls de 4€. Donada la situació d’emergència d’aquest any, la seva 
regulació està sotmesa a les directrius de l’autoritat competent.  
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3.1.2. Cedir la sala ubicada al Foment Vilanoví, carrer de Santa Madrona, 1, per la 
realització dels balls i es farà càrrec de les despeses necessàries pel 
desenvolupament d’aquest projecte: contractació dels grups musicals, infraestructures, 
consum de subministraments, personal necessari pel desenvolupament del projecte 
(consergeria, taquilles, neteja...) despeses d’SGAE, assegurança de responsabilitat 
civil en cas d’accidents, lesions corporals i perjudicis materials causats a tercers, i 
comptarà prèviament, si escau, amb tots els permisos i autoritzacions que siguin 
exigits per la normativa. 
 
3.1.3. Difondre el programa als socis i no socis a través dels contactes que té la 
Fundació Privada Foment Vilanoví i el taulell d’anuncis d’aquesta entitat, així com fer la 
distribució dels cartells en els establiments i comerços del centre de la ciutat. 
 
3.1.4. Organitzar íntegrament el programa objecte d’aquest conveni en tots els 
aspectes que se’n derivin (venda i control d’entrades, adequació, muntatge, 
desmuntatge de la sala, consergeria, taquiller, porter, relació i contractació i atenció als 
grups i pagament de totes les factures i despeses ocasionades, incloent les despeses 
d’SGAE). 
 
3.1.5. Executar el projecte subvencionat de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació  
 
3.1.6. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció 
concedida. 
 
3.1.7. Conservar els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels 
fons rebuts, per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de justificacions i sotmetre’s a les actuacions de comprovació 
que puguin efectuar els òrgans competents d’aquest Ajuntament, aportant tota la 
informació que els sigui requerida. 
 
3.1.8. Incloure en tota informació i publicitat que es faci del projecte o activitat 
subvencionada, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de realització, el 
logotip de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Així mateix, el beneficiari caldrà que faci 
constar en tot el material editat que aquest ha estat subvencionat per l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.  
 
3.1.9. Comunicar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’obtenció de 
subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions 
o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. Aquesta comunicació s’ha 
de fer tan aviat com es conegui. 
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3.1.10. Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència 
en el compliment de les obligacions establertes mitjançant la presentació d’un informe 
per escrit, tan bon punt es produeixi, amb justificació de les causes que l’originen. 
 
3.1.11. Comunicar per escrit les modificacions relatives al beneficiari, com un canvi en 
els mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació que tingui 
transcendència per al seguiment de la subvenció. 
 
3.1.12 A retornar els diners de la subvenció concedida si l’activitat o projecte no s’ha 
portat a terme o s’ha desenvolupat parcialment. 
 
3.1.13. Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió 
de subvenció. 
 
3.1.14. Abans del pagament, el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
3.1.15. Disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les 
persones que en execució de l’activitat subvencionada tinguin contacte habitual amb 
menors, no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la 
llibertat i identitat sexual, d’acord amb el que estableix l’article 13.5 de la Llei orgànica 
de protecció jurídica del menor i segons estableix l’article 8.4 de la Llei 45/2015, de 14 
d’octubre, de Voluntariat. Aquesta condició la certificarà la pròpia entitat en la 
sol·licitud de subvenció.  
 
3.1.16. Complir les obligacions previstes en la llei 19/2014 de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, respecte a la 
publicitat activa.  
 
3.2. Seran despeses subvencionables les establertes amb caràcter general a l’article 
31 de la llei 38/2003,de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
3.3. Incompliment de les obligacions i compromisos. 
 
3.3.1.- L’incompliment del present acord per qualsevol de les dues parts pot donar lloc 
a la seva resolució. 
En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part de l’administració, 
haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’Ajuntament haurà de resoldre en el 
termini d’un mes. 
La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs 
administratiu de reposició de forma potestativa o directament de recurs contenciós 
administratiu. 
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3.3.2.- En el cas que l’entitat incompleixi algun dels pactes previstos en aquest acord, 
l’Ajuntament podrà, prèvia audiència de l’entitat resoldre’l, notificant-ho a l’entitat. 
 
3.3.3.- Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
3.3.4.-L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari donarà dret a 
l’Ajuntament a la revocació de la subvenció concedida, prèvia audiència del beneficiari, 
sense dret a que aquest rebi indemnització, i sens perjudici del dret a incoar els 
procediments sancionadors i de rescabalament dels danys i perjudicis que siguin 
oportuns. 
 
3.3.5.-Això no obstant, en el cas que es produïssin modificacions no substancials de 
l’activitat o programa subvencionats, de forma justificada, l’Ajuntament podrà modificar 
l’import de la subvenció concedida de forma motivada i mitjançant la corresponent 
resolució per part de l’òrgan que la va concedir. 
 
3.4. Responsabilitat en front de tercers. La responsabilitat que es pugui generar 
enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del desplegament 
d'aquest acord correspon a l'entitat executora material de les actuacions. 
 
3.5. Forma de pagament. L’import de la subvenció s’abonarà de la manera següent: 
* 50% del total de la subvenció concedida: un cop aprovada aquesta resolució per la 
Junta de Govern Local. 
* 50% restat de la subvenció: es farà efectiva un cop el/la beneficiari/ària hagi justificat 
correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció. 
 
Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació del 
pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud d’aquest. 
 
3.6. Termini i forma de justificar el compliment de les activitats subvencionades. 
 
3.6.1.Per percebre la totalitat de la subvenció atorgada, caldrà justificar que la 
subvenció s’ha invertit en la finalitat per a la qual fou concedida mitjançant la 
presentació, en el termini de 3 mesos després de la finalització de l’activitat de la 
documentació següent: 
 

 Memòria d’ACTIVITATS: detall de les activitats realitzades a cadascun dels 
programes subvencionats, indicant-ne el funcionament, la participació, 
l’assoliment dels objectius i propostes de millora. També s’ha d’incloure un 
exemplar de tota la documentació i difusió editada per l’activitat subvencionada, 
en la qual haurà de figurar la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la 
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Geltrú. 

 

 Memòria ECONÒMICA: relació de justificants econòmics en un full resum, que 
s’acompanyarà de les factures o documents de valor probatori de les despeses 
efectuades amb motiu de l’activitat objecte de subvenció, per un import mínim 
de la subvenció concedida.  

 Aquests documents hauran de tenir les característiques següents: 

o La data haurà de correspondre a la temporada en què s’ha dut a terme 
l’activitat subvencionada. 

o Hauran de complir la resta dels requisits tècnics i formals exigits per la 
normativa fiscal (NIF i nom del proveïdor, data, quantia, concepte, IVA, 
import total, etc.)  

o Hauran d’estar efectivament pagades. 

3.6.2. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini 
de 15 dies per a la seva esmena. L’incompliment en termini de l’obligació de 
justificació o la justificació insuficient comportarà el desistiment per part del beneficiari 
de la subvenció concedida o el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda. 
 
3.7. Compatibilitat amb altres subvencions. La subvenció regulada en aquest acord 
serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics 
o privats. Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos 
que s’obtinguin i el dels recursos propis que es destinaran a l’activitat no podrà superar 
el cost total de l’activitat que es desenvolupi. Si se supera aquest cost, s’exigirà la 
devolució de l’excés en la part proporcional. 
 
3.8. Durada del projecte. Aquest projecte s’inicia el dia 14/11/2021 i finalitza el 
31/12/2021. 
 
3.9. Protecció de dades de caràcter personal. Pel que fa a les dades de caràcter 
personal recollides en el decurs del present acord caldrà tenir present què les Entitats, 
com a responsables dels seus respectius fitxers, hauran de complir els requeriments 
previstos a la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en particular, a 
les disposicions Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 
d’abril de 2016.  
Les dades personals seran guardades i custodiades amb la més estricta 
confidencialitat i en cap cas seran tractades per a una finalitat diferent de la pròpia del 
contingut d’aquest conveni. Tampoc es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits 
legalment previstos. 
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QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la Fundació Privada Foment Vilanoví perquè 
en un termini de 10 dies, a comptar a partir del dia següent a la notificació de la 
present, pugui presentar al·legacions o els documents que consideri oportuns. 
S’entendrà acceptada la subvenció per part de l’entitat si en aquest termini no 
manifesta la seva disconformitat 
 
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.  
 
   
34. Participació.  
Número: 1227/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA L’ANY 2021 A 
L’ASSOCIACIÓ ACCIÓ SOLIDÀRIA AMB EL SÀHARA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 

PRIMER. CONCEDIR una subvenció per import de 11.000€ a l’Associació Acció 
Solidària amb el Sàhara amb CIF G64095409 en concepte de subvenció nominativa 
2021, per col·laborar en el finançament de les despeses derivades del projecte 
Vacances en Pau 2021. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

68 
 

 
 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 11.000€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 06.9242.48006 – Conveni Vacances en Pau del pressupost vigent. 
 
TERCER. APROVAR les condicions a que queda subjecte la present subvenció i que 
es concreten en els punts següents: 
 
3.1. L’Associació Acció Solidària amb el Sàhara es compromet a:  
 

3.1.1  Dur a terme el projecte presentat a l’Ajuntament durant l’any 2021 i que es 
concreta en proporcionar un espai diferent per a nens/es i adolescents sahrauís, 
fomentant la participació de les dones joves i facilitant la creació d’espais i 
participant en activitats que promouen la cultura de la Pau. Donat que no serà 
possible l’acolliment ni la convivència per part de famílies catalanes el projecte 
contempla activitats via telemàtica per mantenir el contacte i lligams amb 
aquestes famílies. 
 
L’entitat organitzarà íntegrament el programa objecte d’aquest conveni en tots els 
aspectes que se’n derivin i fent-se càrrec del pagament de totes les factures i 
despeses ocasionades 
 
3.1.2. Executar el projecte subvencionat de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 
 
3.1.3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi 
la Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció 
concedida. 
 
3.1.4. Conservar els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels 
fons rebuts, per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització 
del termini de presentació de justificacions i sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació que puguin efectuar els òrgans competents d’aquest Ajuntament, 
aportant tota la informació que els sigui requerida. 
 
3.1.5. Incloure en tota informació i publicitat que es faci del projecte o activitat 
subvencionada, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de realització, el 
logotip de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Així mateix, el beneficiari caldrà 
que faci constar en tot el material editat que aquest ha estat subvencionat per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
3.1.6. Comunicar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’obtenció de 
subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. 
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Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es conegui. 
 
3.1.7. Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol 
incidència en el compliment de les obligacions establertes mitjançant la 
presentació d’un informe per escrit, tan bon punt es produeixi, amb justificació de 
les causes que l’originen. 
 
3.1.8. Comunicar per escrit les modificacions relatives al beneficiari, com un canvi 
en els mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació que tingui 
transcendència per al seguiment de la subvenció 
 
3.1.9. A retornar els diners de la subvenció concedida si l’activitat o projecte no 
s’ha portat a terme o s’ha desenvolupat parcialment. 
 
3.1.10. Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la 
concessió de subvenció. 
 
3.1.11. Abans del pagament, el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 
 
3.1.12. Disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les 
persones que en execució de l’activitat subvencionada tinguin contacte habitual 
amb menors, no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte 
contra la llibertat i identitat sexual, d’acord amb el que estableix l’article 13.5 de la 
Llei orgànica de protecció jurídica del menor i segons estableix l’article 8.4 de la 
Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat. Aquesta condició la certificarà la 
pròpia entitat en la sol·licitud de subvenció. 
 
3.1.13. Complir les obligacions previstes en la llei 19/2014 de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, respecte a 
la publicitat activa. 
 
3.1.14. En el cas que la subvenció sol·licitada sigui superior a 10.000 €, comunicar 
a l’Ajuntament la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o 
administració, a fi i efecte que es puguin fer públiques, d’acord amb el que 
estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 

 
3.2. Seran despeses subvencionables les establertes amb caràcter general a l’article 
31 de la llei 38/2003,de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
3.3. Incompliment de les obligacions i compromisos. 
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3.3.1.- L’incompliment del present acord per qualsevol de les dues parts pot donar lloc 
a la seva resolució. 
 
En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part de l’administració,  
haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’Ajuntament haurà de resoldre en el 
termini d’un mes. 
 
La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs 
administratiu de reposició de forma potestativa o directament de recurs contenciós  
administratiu. 
 
3.3.2.- En el cas que l’entitat incompleixi algun dels pactes previstos en aquest acord, 
l’Ajuntament podrà, prèvia audiència de l’entitat resoldre’l, notificant-ho a l’entitat.  
 
3.3.3.- Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 

3.3.4.-L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari donarà dret a 
l’Ajuntament a la revocació de la subvenció concedida, prèvia audiència del beneficiari, 
sense dret a que aquest rebi indemnització, i sens perjudici del dret a incoar els 
procediments sancionadors i de rescabalament dels danys i perjudicis que siguin 
oportuns. 
 

3.3.5.-Això no obstant, en el cas que es produïssin modificacions no substancials de 
l’activitat o programa subvencionats, de forma justificada, l’Ajuntament podrà modificar 
l’import de la subvenció concedida de forma motivada i mitjançant la corresponent 
resolució per part de l’òrgan que la va concedir. 
 

3.4. Responsabilitat en front de tercers. La responsabilitat que es pugui generar 
enfront tercers, a conseqüència de les  actuacions derivades del desplegament 
d'aquest acord correspon a l'entitat executora   material de les actuacions. 
 

3.5. Forma de pagament. L’import de la subvenció s’abonarà de la manera següent: 
 

 80% del total de la subvenció concedida: un cop aprovada aquesta resolució 
per la Junta de Govern Local. 

 20% restat de la subvenció: es farà efectiva un cop el/la beneficiari/ària hagi 
justificat correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció. 

Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació del 
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pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud d’aquest. 
 
3.6. Termini i forma de justificar el compliment de les activitats subvencionades. 
3.6.1.Per percebre la totalitat de la subvenció atorgada, caldrà justificar que la 
subvenció s’ha invertit en la finalitat per a la qual fou concedida mitjançant la 
presentació, en el termini de 3 mesos després de la finalització de l’activitat de la 
documentació següent: 
 

 Memòria d’ACTIVITATS: detall de les activitats realitzades a cadascun dels 
programes subvencionats, indicant-ne el funcionament, la participació, 
l’assoliment dels objectius i propostes de millora. També s’ha d’incloure un 
exemplar de tota la documentació i difusió editada per l’activitat subvencionada, 
en la qual haurà de figurar la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 

 Memòria ECONÒMICA: relació de justificants econòmics en un full resum, que 
s’acompanyarà de les factures o documents de valor probatori de les despeses 
efectuades amb motiu de l’activitat objecte de subvenció, per un import mínim 
de la subvenció concedida.  

 Aquests documents hauran de tenir les característiques següents 

o La data haurà de correspondre a la temporada en què s’ha dut a terme 
l’activitat subvencionada. 

o Hauran de complir la resta dels requisits tècnics i formals exigits per la 
normativa fiscal (NIF i nom del proveïdor, data, quantia, concepte, IVA, 
import total, etc.) 

o Hauran d’estar efectivament pagades.  

3.6.2. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini 
de 15 dies per a la seva esmena. L’incompliment en termini de l’obligació de 
justificació o la justificació insuficient comportarà el desistiment per part del beneficiari 
de la subvenció concedida o el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda. 
 

3.7. Compatibilitat amb altres subvencions. La subvenció regulada en aquest acord 
serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics 
o privats. Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos 
que s’obtinguin i el dels recursos propis que es destinaran a l’activitat no podrà superar 
el cost total de l’activitat que es desenvolupi. Si se supera aquest cost, s’exigirà la 
devolució de l’excés en la part proporcional. 
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3.8. Durada del projecte. Aquest projecte s’inicia el dia 01/06/2021 i finalitza el 
30/09/2021. 
 

3.9. Protecció de dades de caràcter personal. Pel que fa a les dades de caràcter 
personal recollides en el decurs del present acord caldrà tenir present què les Entitats, 
com a responsables dels seus respectius fitxers, hauran de complir els requeriments 
previstos a la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en particular, a 
les disposicions Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 
d’abril de 2016.  
 
 

Les dades personals seran guardades i custodiades amb la més estricta 
confidencialitat i en cap cas seran tractades per a una finalitat diferent de la pròpia del 
contingut d’aquest conveni. Tampoc es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits 
legalment previstos. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a l’Associació Acció Solidària amb el Sàhara 
perquè en un termini de 10 dies, a comptar a partir del dia següent a la notificació de la 
present, pugui presentar al·legacions o els documents que consideri oportuns. 
S’entendrà acceptada la subvenció per part de l’entitat si en aquest termini no 
manifesta la seva disconformitat 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
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També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
   
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
35. Espai Públic 
Número: 369/2021/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DELS  SERVEIS D’ASSISTÈNCIA ESPECIALITZADA 
EN LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ INTEGRADA DEL SERVEI 
PÚBLIC DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER.- ADJUDICAR a PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES S.L., amb NIF 
B86834256, el contracte dels serveis d’assistència especialitzada en la liquidació del 
contracte de gestió integrada del servei públic de neteja viària i recollida de residus del 
municipi de Vilanova i la Geltrú, per un període de sis (6) mesos improrrogables, per una 
quantitat de 35.460,01 € (TRENTA-CINC MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS 
AMB UN CÈNTIM D’EURO) més 7.446,60€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total 
de 42.906,61€ (QUARANTA-DOS MIL NOU-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-UN 
CÈNTIMS D’EURO). 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 53.1621.2270002 del pressupost vigent i a les 
aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada 
del contracte. En previsió d’inici de l’execució del contracte el mes desembre de 2021, 
la distribució de la despesa es preveu com segueix: 
 

  2021 BASE IVA TOTAL 

 5.910,00 € 1.241,10 € 7.016,10 € 
2022 BASE IVA TOTAL 

 29.550,01 € 6.205,50 € 35.080,51 € 
TOTAL 35.460,01 € 7.446,60 € 42.096,61 € 

 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
TERCER.- NOTIFICAR l’adjudicació a totes les empreses licitadores. 
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QUART.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
CINQUÈ.- APROVAR la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 
1 de la present resolución. 
  
SISÈ.- NOMENAR responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 2.19 del 
Plec de Clàusules Administratives particulars, és el Cap del Servei d’Espai Públic. o la 
persona en qui delegui.  
 
SETÈ.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
   
 
36. Espai Públic.  
Número: 842/2021/eAJT. 
 
TREBALLS DE RECOLLIDA DE LES RESTES INORGÀNIQUES DELS TORRENTS 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER PART DE LA MANCOMUNITAT TEGAR DEL 
GARRAF. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. APROVAR l’encàrrec de mitjans propis a la MANCOMUNITAT TEGAR DEL 
GARRAF, CIF- P0800354C, en relació als treballs de recollida de restes inorgàniques 
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dels torrents de Sant Joan, Santa Magdalena, Pastera, Frederic i de la Piera; de dins 
les lleres que transcorren per la zona urbana de Vilanova i la Geltrú. 
 
D’acord amb l’informe tècnic incorporat a l’expedient, la despesa de cada actuació es 
desglossa de la següent manera: 
 

 
 
 
SEGON. APROVAR la despesa de 18.427,15 €, iva inclòs, a la partida “Contracte de 
jardineria zona A” 53.1710.2279901 del vigent pressupost de 2021 del Servei d’Espai 
Públic. 
 
TERCER. NOTIFICAR el present acord a la MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF. 
 
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 
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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  
 
   
37. Urbanisme i Planejament.  
Número: 128/2021/eURB. 
 
DONAR PER EXECUTADA LA SENTÈNCIA FERMA DEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM. 6 DE BARCELONA DE DATA 23 DE JULIOL DE 2013 (EN 
RECURS NÚM. 348/2006 C), RELATIVA A L'ANUL·LACIÓ DEL PROJECTE DE 
COMPENSACIÓ BÀSICA DEL SECTOR SANT JORDI I DEL PLA GENERAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, PER IMPOSSIBILITAT LEGAL I MATERIAL D’EXECUCIÓ 
DE SENTÈNCIA SEGONS ACORD TRANSACCIONAL EXTRAJUDICIAL, 
DECLARADA PER INTERLOCUTÒRIA DE L’ESMENTAT JUTJAT DE DATA 21 DE 
SETEMBRE DE 2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER.- DONAR PER EXECUTADA la sentència ferma del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona de data 23 de juliol de 2013 (en recurs núm. 
348/2006 C) , relativa a l’anul·lació del projecte de compensació bàsica del Sector 
Sant Jordi I del Pla General de Vilanova i la Geltrú, per impossibilitat legal i material 
d’execució de sentència segons acord transaccional extrajudicial, declarada per 
interlocutòria de l’esmentat jutjat de data 21 de setembre de 2021.  
 
SEGON.- CONSIDERAR que la finalització d’aquest procediment judicial per 
impossibilitat legal i material d’executar la sentència en base a l’acord transaccional de 
data 23 de juliol de 2021 signat entre la Junta de Compensació i “Projectes 
d’Estructura i Topografia de Barcelona, S.L.” porta com a conseqüència la possibilitat 
de concedir noves llicències urbanístiques d’edificació en els solars existents dins 
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aquest sector i l’atorgament de les llicències de primera ocupació que siguin escaients, 
així com la preceptiva tramitació administrativa de la dissolució i liquidació definitiva de 
la Junta de Compensació del Polígon Sant Jordi I, d’acord amb l’article 195 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol), una 
vegada s’acrediti davant aquest Ajuntament la recepció definitiva de la urbanització 
conforme a l’establert al Conveni urbanístic de col·laboració per a la finalització de 
l’obra urbanitzadora d’aquest sector, signat entre l’esmentada Junta de Compensació i 
aquest Ajuntament amb data 11 de juny de 2015. 
 
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a la Junta de Compensació del Polígon Sant 
Jordi I, a l’entitat “Projectes d’Estructura i Topografia de Barcelona, S.L.” i al Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, als efectes oportuns. 
 
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.  
 
 
 

Propostes  urgents 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes:  
 
El secretari fa constar, en relació amb aquest punt, que no ha pogut ser objecte 
d’estudi pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb el RD 128/2018, de 16 de març, i a l’efecte del que disposa l’article 
92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat dels casos en què porti incorporat 
l’informe jurídic. 
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ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
38. Escoles Municipals.  
Número: 449/2021/eAJT. 
 
APROVAR L’ACCEPTACIÓ DE DUES SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL FINANÇAMENT DE 
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, UNA PER AL CURS 2018-2019 I UNA ALTRA PER AL CURS 2019-2020 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.  ACCEPTAR l’atorgament de la SUBVENCIÓ de QUARANTA-UN MIL CENT 
VINT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (41.120,38 €) del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, destinada al finançament de l’Escola 
Municipal de Música Mestre Montserrat, curs 2018-2019. 
 
SEGON. ACCEPTAR l’atorgament de la SUBVENCIÓ de TRENTA NOU MIL VINT-I-
VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (39.028,30 €) del Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya, destinada al finançament de l’Escola Municipal de Música 
Mestre Montserrat, curs 2019-2020. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
QUART.  PEU DE RECURS. 
  
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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39. Convivència i equitat.  
Número: 901/2021/eAJT. 
 
APROVAR L’ADHESIÓ AL MANIFEST UNITARI DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA 
LES VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. ADHERIR-SE al manifest unitari, del Dia Internacional contra la Violència 
envers les dones, elaborat per la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions, la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, amb el 
següent contingut:. 
 

Manifest amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació  de la Violència contra 
les Dones 25 de novembre de 2021  
   
Avui, 25 de novembre de 2021, commemorem el Dia Internacional de 
l’Eliminació de la Violència contra les Dones i volem que totes les accions i tots 
els actes al voltant d’aquesta data s’estenguin a tots els dies de l’any. La lluita 
per una vida lliure de violències ha de ser diària.  
  
En un món cada cop més accelerat i canviant hi ha, però, estructures que es 
resisteixen a canviar, com ara les causes que provoquen tots els tipus, formes i 
àmbits de les violències masclistes. D’aquestes formes de violència, n’hi ha que 
evolucionen, altres que sorgeixen i altres que són reconegudes, tal com ha 
succeït a partir de la Llei 17/2020, del 22 de desembre, que modifica i amplia la 
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista.   
  
La modificació d’aquesta Llei introdueix el reconeixement de noves formes de 
violència, com ara:   
  
― La violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius, que es 
defineix com la violència que s’exerceix amb l’objectiu d’impedir o dificultar 
l’accés a una informació veraç, necessària per a la presa de decisions 
autònomes i informades. Pot afectar els diferents àmbits de la salut física i 
mental, incloent-hi la salut sexual i reproductiva, i pot impedir o dificultar a les 
dones prendre decisions sobre llurs pràctiques i preferències sexuals, i sobre 
llur reproducció i les condicions en què es duu a terme.  
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― La violència de segon ordre, que consisteix en la violència física o 
psicològica, les represàlies, les humiliacions i la persecució exercides contra les 
persones que donen suport a les víctimes de violència masclista. Inclou els 
actes que impedeixen la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les 
dones en situació de violència masclista.  
  
― La violència vicària, entesa com qualsevol tipus de violència exercida contra 
les filles i els fills amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare, de 
manera que, a més de la violència directa que reben les filles i els fills en el 
context de la violència masclista, hi ha la finalitat de fer mal a la mare, la qual 
cosa esdevé un atemptat contra la maternitat i la infància.  
  
― La violència digital, que consisteix en tots els actes de violència masclista i 
misogínia en línia comesos, instigats, amplificats o agreujats, en part o 
totalment, amb l’ús de tecnologies de la informació i de la comunicació, 
plataformes de xarxes socials, webs o fòrums, correu electrònic i sistemes de 
missatgeria instantània i altres mitjans semblants que afectin la dignitat i els 
drets de les dones. Aquests actes causen danys psicològics i, fins i tot, físics; 
reforcen estereotips masclistes; danyen la dignitat i la reputació; atempten 
contra la privacitat i la llibertat d’obrar de la dona; li causen pèrdues 
econòmiques, i obstaculitzen la seva participació política i la seva llibertat 
d’expressió.  
  
La violència masclista digital és, al mateix temps, un tipus de violència 
masclista i un nou àmbit. Lamentablement, és urgent treballar-hi, perquè en 
totes les seves formes gaudeix d’una gran impunitat. Segons diferents estudis, 
com el que va publicar la revista Pikara Magazine el 2018 o el d’Amnistia 
Internacional de 2017, el 76% de les dones han canviat les seves conductes 
per por a patir ciberassetjament i el 26% decideix ignorar aquesta situació molt 
probablement perquè el sistema no està donant respostes efectives que 
garanteixin la protecció i seguretat que necessiten les dones que pateixen 
aquest tipus de violència.   
  
No podem oblidar, però, que les xarxes socials també són un instrument de 
suport mutu i de sororitat, i que poden esdevenir un canal de denúncia i de 
visibilització de moltes formes de violència masclista. Per això, cal potenciar les 
xarxes socials amb perspectiva feminista, perquè esdevinguin també 
instruments de conscienciació i supervivència dins el sistema patriarcal.   
  
L’esmentada modificació de la Llei també reconeix diversos àmbits en què es 
produeix la violència masclista:  
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― La violència en l’àmbit de la vida política i l’esfera pública de les dones. En 
aquest cas, la violència masclista es produeix en espais de la vida pública i 
política, com les institucions polítiques i les administracions públiques, els 
partits polítics, els mitjans de comunicació o les xarxes socials.   
  
― La violència en l’àmbit institucional, constituïda per les accions i omissions 
de les autoritats, el personal públic i els agents de qualsevol organisme o 
institució pública que tinguin per finalitat retardar, obstaculitzar o impedir l’accés 
a les polítiques públiques i a l’exercici dels drets que reconeix aquesta mateixa 
Llei per assegurar una vida lliure de violència masclista, d’acord amb els 
supòsits inclosos en la legislació sectorial aplicable. Per tant, disposem d’un 
instrument legal més per treballar contra aquest tipus de violència.  
  
Finalment, volem destacar l’impacte i la indignació que ens produeixen les 
violències sexuals, les quals ens sacsegen intensament. Des d’aquí, avui, 25 
de novembre, volem reiterar tot el nostre suport i la nostra empatia a les 
supervivents i el seu entorn. No podem continuar consentint que les dones 
visquin amb por, amb la llibertat coartada per l’amenaça d’unes agressions 
sexuals que ja haurien d’estar desterrades d’una societat democràtica i lliure. 
Les violències sexuals atempten contra el principi de llibertat individual. En 
aquest sentit, la Llei 17/2020 recull per primer cop una definició del concepte de 
consentiment sexual, que s’entén com la voluntat expressa, emmarcada en la 
llibertat sexual i en la dignitat personal, que dona pas a l’exercici de pràctiques 
sexuals i l’avala. La prestació d’aquest consentiment s’ha de fer des de la 
llibertat i ha de romandre durant tota la pràctica sexual. No hi ha consentiment 
si l’agressor crea unes condicions o s’aprofita d’un context que, directament o 
indirectament, imposin una pràctica sexual sense comptar amb la voluntat de la 
dona.   
  
Malgrat l’avenç en la identificació i visibilització de totes les violències 
masclistes, queda un llarg camí per conscienciar la societat sobre aquestes 
violències, perquè, dins del ventall de reaccions, la negació i l’actitud defensiva 
continua sent la reacció més habitual dels homes. Avui, però, volem emfatitzar 
totes les accions, individuals i comunitàries, que són fonamentals per erradicar 
les violències masclistes. Les accions que constitueixen una font de suport i 
resiliència per a les supervivents, les que demostren compromís, implicació, 
coratge i ètica, i les que acompanyen des de l’autodeterminació i que fan sentir 
les supervivents que “no estan soles”, abans, durant i després de qualsevol 
agressió masclista.  
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Cal, doncs, articular i coordinar les actuacions necessàries contra tots aquests 
tipus de violències masclistes ja existents, ara ja identificades i emparades per 
la Llei 17/2020, i dotar-nos d’instruments efectius per combatre totes aquestes 
violències; n’és un exemple el nou protocol d’abordatge de les violències 
masclistes a  
Catalunya, que ha de vertebrar els circuits d’actuació, tant des de les 
comissions d’àmbit local com des de la Comissió Nacional.  
  
Davant de totes aquestes violències masclistes tenim un gran repte: actuar de 
manera estructural i preventiva i comptar amb tota la població i tots els 
territoris. Que les dones gaudeixin de vides lliures i dignes, en qualsevol espai i 
àmbit, ha de ser l’eix de totes les societats democràtiques i de les seves 
institucions.  
  
Està en mans de totes les persones que formem aquesta societat la dignitat 
d’extingir el patriarcat i la seva ideologia masclista. No podem oblidar que cal 
activar i connectar el sentiment de responsabilitat en els homes, perquè de 
manera individual i col·lectiva assenyalin les conductes i actituds masclistes 
pròpies i dels seus iguals, i se n’allunyin. Cal desobeir els mandats de la 
masculinitat més tradicional i dominant que es realimenta molt sovint a les 
xarxes i els espais digitals, i en tots els àmbits de la societat. Necessitem crear 
nous referents per construir milers de masculinitats responsables, lliures, 
igualitàries, diverses, inclusives i cuidadores.   
  
Només així, teixint aliances i complicitats, podrem construir un teixit comunitari i 
una xarxa de recursos que siguin font de salut i qualitat de vida per a totes les 
dones i tots els col·lectius oprimits d’aquesta societat. Necessitem estendre la 
cultura dels afectes i les cures, necessitem vincles segurs, respectuosos i 
amorosos, en tots els àmbits de les nostres vides. Com diu bell hooks, 
“considerar l’amor com una acció, més que un sentiment, per acceptar la 
responsabilitat d’estimar”, estimar des de la llibertat, la igualtat i el respecte.  
  
Per una vida lliure de violències masclistes!   

 
 
SEGON. RATIFICAR el present acord en la propera sessió del Ple. 
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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 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. 
  
 
40. Cultura.  
Número: 894/2021/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA GESTIÓ 
INTEGRADA A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (XBM) DE LES 
BIBLIOTEQUES D’AQUEST MUNICIPI 
  
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 la Diputació de Barcelona per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques 
Municipals (XBM) de les biblioteques d’aquest municipi, 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 acord. 
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TERCER.- DISPOSAR la publicació 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 a la Diputació de Barcelona. 
 
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. 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
  
   
41. Comunicació.  
Número: 783/2021/eAJT. 
 
APROVACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ AMB MITJANS PROPIS ENTRE 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM (M.P) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 
 

PRIMER.- APROVAR l’encàrrec de gestió amb mitjans propis entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú  i la societat Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM 
(M.P), NIF. A62584792 per un període de 4 anys. 
 
SEGON.- DESTINAR un total de 162.000,00€ al finançament de l’encàrrec, a raó de 
40.500,00€ anuals. 
 
TERCER.- L’import anual de 40.500€ corresponent a l’any 2021 serà amb càrrec a la 
partida 03.9201.2260200 Publicitat i difusió activitats municipals, del pressupost de 
despeses vigent. 
 
Els imports anuals corresponents als anys 2022, 2023 i 2024, seran amb càrrec a les 
partides que s’habilitin a tal efecte en els pressupostos corresponents. 
 
QUART.- DONAR COMPTE del present acord en la propera sessió de la Comissió 
Informativa corresponent. 
 
CINQUE.- Supeditar la seva eficàcia i el desplegament de tots els efectes jurídics, a 
l’aprovació definitiva dels estatuts d’ICVSAM, que es durà a terme en el proper Ple 
Municipal. 
 
SISE.- NOTIFICAR el present acord al Departament de Contractació a efectes de la 
seva publicació a la plataforma de contractació, d’acord amb l’article 32.6 b) de la 
LCSP. 
 
SETE.- 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 
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publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
 
   
PRECS I PREGUNTES  
 
Sense precs i preguntes  
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.46 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


