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Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 9/2023/eJGL 
 
 
NÚM.:   9 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  7 de març de 2023 
HORA:  09:00 
LLOC:  Sala Pau Roig i Estradé 
DOCUMENT:  Acta 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 09:00 hores del dia 7 de març de 2023, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, Olga Arnau i Sanabra, es reuneixen en primera 
convocatòria, al Sala Pau Roig i Estradé, les persones següents: 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sra. Olga Arnau Sanabra ERC 

Sr. Antoni Palacios Asensio JxC 

Sra. Conxi Martínez Sánchez ERC 

Sr. Jordi Medina Alsina 

S’incorpora a la sessió en el punt 4 a les 9.07h 

ERC 

 
 
Secretari General 
Sr. Isidre Martí Sardà 
 
Interventor Municipal 
Sr. Cèsar Rodríguez Solà 
 
 
Excusen la seva assistència la Sra. M Blanca Alba Pujol i el Sr. Francesc Xavier Serra 
Albet 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixen també a la sessió la Sra. Maria Mercè 
Mateo Olivares i la Sra. Lojaina Maftouh Lachheb 
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ORDRE DEL DIA 

 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 8/2023/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 8 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 
28 DE FEBRER DE 2023 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS SEGURETAT I ECONOMIA 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 101/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 526, DE DATA 15 DE FEBRER DE 2023,  
DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, RECURS 
D’APEL.LACIÓ NÚM. DE SALA 2955/2021 I NÚM. DE SECCIÓ 1072/2021, QUE 
DIMANA DEL PROCEDIMENT ORDINARI 307/2014 A INTERPOSAT PER AML (EXP. 
37/2012-DIS). ESTIMA EL RECURS D’APEL.LACIÓ INTERPOSAT PER 
L’AJUNTAMENT CONTRA LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JCA 4.  
  
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 45/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 49/2023, DE DATA 10 DE FEBRER DE 2023,  
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 1 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ORDINARI 80/2022 D INTERPOSAT VALORIZA.  ES DESESTIMA EL 
RECURS CONTENCIÓS. 
  
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 104/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 32/2023, DE 6 DE FEBRER DE 2023, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 15 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 299/2022 D, INTERPOSAT PER GENERALI SEGUROS, 
SA.  FINALITZACIOÓ PER DESISTIMENT DE LA PART RECURRENT. (Exp. 104/2022-
Esec) 
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5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 137/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 27/2023, DE 31 DE GENER DE 2023, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 16 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 458/2022 D, INTERPOSAT PER EUROPCAR.  
SATISFACCIÓ EXTRAPROCESSAL. (Exp. 137/2022-Esec) 
  
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 65/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
CAIGUDA EN MOTO A LA C-15, ROTONDA PK 0,2, EL DIA 2 DE MAIG DE 2022 
  
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 82/2022/eSJ. 
 
ESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL 
GÈNERE DE LES CAMBRES FRIGORÍFIQUES DEL MERCAT, A CONSEQÜÈNCIA 
D’UNA AVARIA EN EL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
  
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 5/2023/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL C. AIGUA, 65, EL DIA 17 DE GENER 
DE 2023 
  
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 795/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 795/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE EL 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, SEGONS INFORME 
TÈCNIC DE DATA 01/07/2022. 
  
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 783/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 783/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 17/07/2022. 
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11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 891/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 891/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 22/08/2022.. 
  
12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 904/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 904/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 18/05/2022 
  
13. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 953/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 953/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 13/09/2022. 
  
14. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 962/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 962/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 15/09/2022. 
  
15. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 271/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONTROL INTEGRAT 
DE PLAGUES DELS EDIFICIS MUNICIPALS, MERCATS, SOLARS, TORRENTS I 
ESPAIS PÚBLICS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
16. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 631/2023/eRH. 
 
APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA 
DE PROVES SELECTIVES PER A LA SELECCIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA DE 
CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ 
(RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL), ESCALA D’ADMINISTRACIÓ 
ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA.  
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17. Intervenció.  
Número: 20/2023/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 
  
18. Intervenció.  
Número: 39/2023/eCONT. 
 
ACORDAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A L’ACORD 
MARC DE SERVEIS D’AUDITORIA PÚBLICA DE L’ACM I CONTRACTAR ELS 
ESMENTATS SERVEIS EN EL LOT 1.1 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
19. Educació IMET.  
Número: 212/2023/eAJT. 
 
ENCARREGAR A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A 
L’IMET, PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE  PATI OBERT 2023 
  
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
20. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 12/2022/eSAC. 
 
APROVAR L'ACORD DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT ADMINISTRATIU 
SANCIONADOR, IMPOSANT UNA SANCIÓ DE 1.001,00€ PER INFRACCIÓ 
HORÀRIA, AL TITULAR DE L'ACTIVITAT DE BAR ANOMENADA "DEVIL-BAR", 
UBICADA A LA PL. SAGRAT COR, 4 BX D'AQUESTA LOCALITAT 
  
 
Els següents punts s’hauran d’acordar en sessió Pública, per tractar-se de 
competències delegades del PLE a la Junta de Govern Local 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS SEGURETAT I ECONOMIA 
 
21. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 559/2023/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA MUNICIPAL PER A 
L’ACTIVITAT PÚBLICA DE PROFESSORA DE MÚSICA A L’ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA DE SOLSONA I DE SANT JOAN DE VILATORRADA 
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22. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 562/2023/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR MUNICIPAL PER A 
L’ACTIVITAT PÚBLICA DE PROFESSOR DE MÚSICA  
  
23. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 562/2023/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR AMB L’ACTIVITAT PRIVADA 
PER COMPTE ALIÈ D’INTÈRPRET DE MÚSICA 
  
24. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 930/2022/eRH. 
 
DONAR PER FINALITZADA LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR MUNICIPAL 
PER A L’ACTIVITAT PRIVADA DE GESTOR CULTURAL 
  
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ  
 
25. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 498/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 498/2022-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE MESURES EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA 
D'ANIMALS DE COMPANYIA, EN DATA 13/04/2022. 
  
26. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 693/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 693/2021-EUES PER INFRACCIONS DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS. 
  
27. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 717/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 717/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER VENDA IL·LEGAL DE 
GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS A LES XARXES SOCIALS. 
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28. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 723/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 723/2022-EUES PER INFRACCIONS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, SEGONS INFORME TÈCNIC DE 
DATA 01/07/2022. 
 
 
 

PROPOSTES URGENTS 
 
 
29. Servei de Gestió del Talent i les Persones 
Número: 1075/2022/eRH 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES 
REGULADORES DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UNA PLAÇA 
D’INSPECTOR/A DE LA POLICIA LOCAL, DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ 
ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIAL 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió a les 9.00 h seguint  
l’ordre del dia. 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 8/2023/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 8 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 
28 DE FEBRER DE 2023 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 101/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 526, DE DATA 15 DE FEBRER DE 2023,  
DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, RECURS 
D’APEL.LACIÓ NÚM. DE SALA 2955/2021 I NÚM. DE SECCIÓ 1072/2021, QUE 
DIMANA DEL PROCEDIMENT ORDINARI 307/2014 A INTERPOSAT PER AML (EXP. 
37/2012-DIS).  ESTIMA EL RECURS D’APEL.LACIÓ INTERPOSAT PER 
L’AJUNTAMENT CONTRA LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JCA 4.  
  
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA 
 
Núm. procediment  :  Recurs apel·lació núm. de Sala 2955/2021 i número de 

secció 1072/2021. Dimana del procediment ordinari 
307/2014 A 

 
Núm. i data sentència: 526, de 15 de febrer de 2023 
  
Part apel·lant  : Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  
 
Part apel·lada  :  AML 
 
Lletrat:                                     Miguel Angel Pigem de las Heras 
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Objecte del procediment :      Decret de 5/11/12 d’incoació 
 Decret de 30/4/13 de restauració 
 Decret de 19/9/13, d’imposició de multa coercitiva de 

300€ 
 Decret de 2/12/13, d’imposició de multa coercitiva de 

1001 €  
 Decret de 15/4/14, desestimant recurs de reposició i 

d’imposició de multa coercitiva de 2001 € 
 Decret de 23/5/14, d’imposició de multa coercitiva de 

2500 €  
 
 
Decisió  :  ESTIMAR el recurs d’apel·lació interposat contra la 

sentència dictada pel JCA 4, contenciós administratiu 
que declarava aquests decrets contraris a Dret, i en 
conseqüència Resulta íntegrament desestimat el recurs 
inicialment presentat davant les resolucions impugnades. 

 
 Sense condemna en costes. 
 
Fermesa :  La sentència no és ferma i contra aquesta resolució es 

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

i conforme. 
  
 
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 45/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 49/2023, DE DATA 10 DE FEBRER DE 2023,  
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 1 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ORDINARI 80/2022 D INTERPOSAT VALORIZA. ES DESESTIMA EL 
RECURS CONTENCIÓS. 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 1 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Ordinari 80/2022-D 
 
Núm. i data sentència: 49/2023, de 10 de febrer de 2023 
  
Part actora  : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA  
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Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                     UNIVE 
 
Objecte del procediment :      Contra decret 28/1/2022, que desestima recurs reposició 

enfront decret 3117 de 31/5/2021, on es requereixen 
prestacions contractuals amb referència al finançament 
de la campanya de sensibilització de l'any 2021. 

 
Decisió  :  DESESTIMAR el recurs contenciós administratiu 

declarant ajustat a dret l’acte administratiu impugnat.  
  
 Imposa costes a la part actora en 1000€. 
 
Fermesa :  La sentència no és ferma i contra aquesta resolució es 

pot interposar recurs d’apel·lació. 
 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme. 
  
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 104/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 32/2023, DE 6 DE FEBRER DE 2023, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 15 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT ABREUJAT 299/2022 D, INTERPOSAT PER GENERALI 
SEGUROS, SA.  FINALITZACIOÓ PER DESISTIMENT DE LA PART RECURRENT. 
(Exp. 104/2022-Esec) 
  
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 299/2022 D 
 
Núm. i data sentència:         32/2023, de 6 de febrer de 2023 
  
Part actora  : GENERALI SEGUROS, SA 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                     Jaume Meseguer Linares 
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Objecte del procediment :      Contra la desestimació expressa del procediment de 
reclamació per responsabilitat patrimonial en relació a 
l’exp. amb referència 42/2021-esj. 

 
Decisió  :  TENIR A LA PART RECURRENT PER DESISTIDA. 
                                                    
 Imposar costes a la part recurrent.  
 
Fermesa :  Contra aquesta resolució hi cap recurs de reposició  
 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme. 
  
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 137/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 27/2023, DE 31 DE GENER DE 2023, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 16 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT ABREUJAT 458/2022 D, INTERPOSAT PER EUROPCAR.  
SATISFACCIÓ EXTRAPROCESSAL. (Exp. 137/2022-Esec) 
  
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
Òrgan jurisdiccional:  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 16 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment:  Abreujat 458/2022 D 
 
Núm. i data sentència:            27/2023, de 31 de gener de 2023 
  
Part actora: EUROPCAR 
 
Part demandada:  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                     Jaume Meseguer Linares 
 
Objecte del procediment :      Contra la resolució que desestima la reclamació per 

responsabilitat patrimonial en relació a l’exp. amb 
referència 000002/2018-REC. 

 
Decisió  :  FINALITZAR EL PROCEDIMENT I ARXIU DE LES 

ACTUACIONS. 
                                                    
 Sense costes  
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Fermesa :  Contra aquesta resolució hi cap recurs d’APEL.LACIÓ.  
 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme. 
  
    
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 65/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
CAIGUDA EN MOTO A LA C-15, ROTONDA PK 0,2, EL DIA 2 DE MAIG DE 2022 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada de 
l'advocada YOLANDA VILA MORALES, en representació del senyor amb DNI 46683316 
D, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 82/2022/eSJ. 
 
ESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL 
GÈNERE DE LES CAMBRES FRIGORÍFIQUES DEL MERCAT, A CONSEQÜÈNCIA 
D’UNA AVARIA EN EL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.  ESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 47843136 P, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un import 
de CINC CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIM D’EURO (555.01 €). 
 
SEGON. Aquesta quantitat anirà a càrrec de la partida núm. 07.9203.2260401 
“Responsabilitat patrimonial”. 
 
L’ingrés s’ha de fer efectiu al compte ES90 0182 6720 1502 0003 3467 del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquest acord a la part interessada, i als departaments 
d’Intervenció i Tresoreria. 
   
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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8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 5/2023/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL C. AIGUA, 65, EL DIA 17 DE GENER 
DE 2023 
  
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 49500221 N, 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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9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 795/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 795/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE EL 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, SEGONS INFORME 
TÈCNIC DE DATA 01/07/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052216966C la sanció de multa de 
set-cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança 
Municipal de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES052216966C, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 783/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 783/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 17/07/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES047840542J 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 ES047840542J, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 891/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 891/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 22/08/2022.. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del Passaport YB5036909 la sanció de multa 
de quatre-cents cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 49.1d) 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 Passaport YB5036909, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 904/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 904/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 18/05/2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE ESY8354422P la sanció de multa de 
tres-cents euros (300 €) per infracció de l’article 72.42 de l’Ordenança de Gestió de 
residus i Neteja viària de Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del NIE ESY8354422P, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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13. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 953/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 953/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 13/09/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES048026278R la sanció de multa de 
quatre-cents cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 49.1d) 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 ES048026278R, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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14. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 962/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 962/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 15/09/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052429153D la sanció de multa de 
sis-cents euros (600 €) per infracció de l’article 72.29 de l’Ordenança de Gestió de 
residus i Neteja viària de Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES052429153D, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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15. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 271/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONTROL 
INTEGRAT DE PLAGUES DELS EDIFICIS MUNICIPALS, MERCATS, SOLARS, 
TORRENTS I ESPAIS PÚBLICS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
   

ACORD 
 
 
PRIMER. PRORROGAR el contracte del servei de control integrat de plagues dels 
edificis municipals, mercats, solars, torrents i espais públics de Vilanova i la Geltrú, per 
un període d’un any més, a les empreses i per les quantitats que s’indiquen a 
continuació: 
 
• AMBIENT SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES S.L., amb NIF B43120534: 
 

- Lot 1: 10.664,51€ més 3.199,35€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total 
de 12.904,06€. 

- Lot 2: 17.250,00 més 3.622,50€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total 
de 20.872,50€. 

- Lot 3: 6.300,00€ més 1.323,00€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total 
de 7.623,00€. 

 
 
• SUNET PLAGAS, S.L., amb NIF B55672364:  
 

- Lot 4: 720,00€ més 151,20€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
871,20€. 

 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost vigent indicades en el 
quadre següent, i a les aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics 
que afectin a la durada del contracte. La distribució de la despesa es preveu com 
segueix: 
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L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
 
TERCER. NOTIFICAR aquest acord a les empreses adjudicatàries i publicar la pròrroga 
del contracte al Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
 
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. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 631/2023/eRH. 
 
APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA 
DE PROVES SELECTIVES PER A LA SELECCIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA DE 
CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ 
(RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL), ESCALA D’ADMINISTRACIÓ 
ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA.  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria i les bases reguladores especifiques del concurs 
oposició lliure, d’una plaça de funcionari/ària de carrera, en el càrrec de Tècnic/a de grau 
Mitjà de Relacions Institucionals i Protocol, de l’escala de l’Administració Especial, sots 
escala Tècnica mitjana, grup A2. 
 
SEGON.-  PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB, al 
BOE i al web municipal i a l’e-tauler. 
 
TERCER.- Viabilitat pressupostària: la despesa de la plaça està consignada a les 
partides de Sous i Salaris i de seguretat social d’ Alcaldia al Pressupost municipal de 
2023. El cost mensual d’aquest nomenament inclosa la part proporcional de les pagues 
extres serà, aproximadament, de 1.249,39 € de sou base (aplicació 01.9200.1200100), 
740,54 € de complement de destinació (aplicació 01.9200.1210000), 1.642,56 € de 
complement específic (aplicació 01.9200.1210100) i 1.180,56 € de Seguretat Social 
(aplicació 01.9200.1600000). 
 
QUART.- PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Recurs de reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la 
seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs. 
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17. Intervenció.  
Número: 20/2023/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. APROVAR la relació de factures número F/2023/5. 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

 
Resum Facturació 
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SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2023/5. 
 
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.  
 
 
18. Intervenció.  
Número: 39/2023/eCONT. 
 
ACORDAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A L’ACORD 
MARC DE SERVEIS D’AUDITORIA PÚBLICA DE L’ACM I CONTRACTAR ELS 
ESMENTATS SERVEIS EN EL LOT 1.1 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. DISPOSAR l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’Acord marc de 
serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control 
financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2018.06). 
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SEGON. ADJUDICAR a Pleta Auditores SLP, amb CIF B08198509, les actuacions 
d’auditoria pública, per un període d’un (1) any, amb la possibilitat de prorrogar-lo un (1) 
any més, per la quantitat que a continuació s’indiquen:  
 
 

 
 
TERCER. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a la partida 
pressupostària de l’ens auditat, en aquest cas, al Consorci urbanístic per al 
desenvolupament de l’àmbit anomenat Eixample Nord, del terme municipal de Vilanova 
i la Geltrú que comptarà amb l’aplicació pressupostària més escaient, segons la seva 
comptabilitat, per tal de fer-hi front. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència 
de crèdit adequat i suficient de cada exercici pressupost. 
 
Aquest acord resta subordinat a l’existència de crèdit adequat i suficient en cadascun 
dels exercicis pressupostaris als quals fa referència el present acord per a cadascun 
dels ens implicats. 
 
QUART. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques que l’Acord Marc de 
serveis de col·laboració amb la intervenció en les actuacions d’auditoria pública i control 
financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2018.06) i l’oferta del contractista. 
 
CINQUÈ. La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació 
de la resolució d’adjudicació per part dels contractistes. 
 
SISÈ. El responsable del contracte serà l’Interventor General de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.  
 
SETÈ. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa adjudicatària del contracte basat en  
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local i a l’Associació 
Catalana de Municipis, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.  
 
VUITÈ. PUBLICAR al Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
NOVÈ. NOTIFICAR el present acord a tots les empreses licitadores i al Consorci de 
l’Eixample Nord.  
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DESÈ. 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.  
 
 
ÁREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
  
19. Educació IMET.  
Número: 212/2023/eAJT. 
 
ENCARREGAR A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A 
L’IMET, PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE  PATI OBERT 2023 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.- ENCARREGAR a l’Institut Municipal d’Educació i Treball  (IMET) com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que porta causa i 
desenvolupa les polítiques actives d’educació la gestió del projecte Pati Obert, amb el 
següent contingut: 
 
ENCÀRREC A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A 
L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER 
A LA GESTIÓ DEL PROJECTE  PATI OBERT PER UN IMPORT DE 5.500,00 EUROS 
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REUNITS 
 
D’una part, la senyora OLGA ARNAU SANABRA, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, per 
Acord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió extraordinària de data 
15 de juny de 2019, de constitució del Consistori del Mandat Corporatiu 2019-2023. 
 
I d’una altra part, la senyora MARIA MERCÈ MATEO OLIVARES, vicepresidenta de 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), en virtut del Decret de la Presidència de 
l’IMET núm. 230-2019 de data 28 d’agost de 2019 de delegació de competències. 
 
EXPOSEN 
 
I. Durant l’any 2010  l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú enceta el projecte Pati 

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

 
II. En el document Acord de col·laboració entre l’IMET, i els centres educatius l’Arjau, 

Ginesta, Llebetx, Ítaca i Canigó i les corresponents AVV o AMPA/AFA es fa 
constar la col·laboració en el projecte de les regidories d’Esports, Participació, 
Infància i Joventut, Convivència i Equitat. 

 
III. Que per acord de Ple de data 7 de juliol de 2008, es constitueix l’Institut Municipal 

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

 
IV. Que l’IMET porta causa i desenvolupa les polítiques actives d’educació i ocupació. 
 
V. Que és voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú encarregar a l’Institut 

Municipal d’Educació i Treball, en la seva condició de mitjà propi, la gestió del 
projecte Pati Obert per un import de 5.500,00 – EUROS, per al període de gener 
a desembre de 2023. Aquesta quantitat anirà a càrrec de les partides: 

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

i programes esportius. Regidoria d’Esports 

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

- 1.375,00€ a càrrec de la partida 09.3278.2279901  Infància. Regidoria 
de Infància i Joventut  

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

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

desenvolupament d’aquest encàrrec i compta amb una àmplia experiència en la 
realització de projectes en els àmbits esmentats en els punts anteriors.  
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VII. Que aquest encàrrec, formulat de conformitat amb l’establert a l’article 32 de la 

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

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

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

 
PRESCRIPCIONS 
 
PRIMERA.- Objecte de l’encàrrec  
  
L’objecte del present encàrrec és la gestió per part de l’Institut Municipal d’Educació i 
Treball del projecte Pati Obert. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú serà propietari dels documents resultants del 
present encàrrec, disposant de tots els drets inherents que li siguin d’aplicació, inclòs el 
dret de modificació i/o publicació posterior.  
 
Aquest encàrrec no suposa cessió de titularitat de les competències ni dels elements 
substantius del seu exercici.  
 
SEGONA.- Contraprestació  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú satisfarà a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la 
quantitat màxima de  cinc mil cinc-cents euros (5.500,00€) corresponent al pagament 
del Pati Obert, període de gener a desembre de 2023. Aquesta quantitat anirà a càrrec 
de les partides: 
 
- 1.375,00€ a càrrec de la partida 33.3410.2260900 Calendari activitats i programes 

esportius,  de la Regidoria d’Esports 

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

- 1.375,00€ a càrrec de la partida 09.3278.2279901  Infància, de la Regidoria de 
Infància i Joventut  

- 1.375,00€ a càrrec de la partida 06,9240,2269900 Accions de Participació de la 
Regidoria de Participació i Cooperació 

 
TERCERA.- Execució 
 
L’execució d’aquest fons de prestació serà (ANUAL), essent el seu període entre l’1 de 
gener al 31 de desembre de 2023. 
 
OLGA ARNAU I SANABRA  MARIA MERCÈ MATEO I OLIVARES 
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú Vicepresidenta de l’Institut Municipal  
     d’Educació i Treball 
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SEGON.- ORDENAR la transferència a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la 
quantitat de 5.500,00€. Aquesta quantitat anirà a càrrec de les partides: 
 
- 1.375,00€ a càrrec de la partida 33.3410.2260900 Calendari activitats i programes 

esportius. Regidoria d’Esports 

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

- 1.375,00€ a càrrec de la partida 09.3278.2279901  Infància. Regidoria de Infància 
i Joventut  

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

 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’Institut Municipal d’Educació i Treball i al 
servei de contractació. 
 
 
QUART.- PUBLICAR aquest encàrrec a mitjà propi al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
CINQUÈ.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; 
si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent  
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ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
20. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 12/2022/eSAC. 
 
APROVAR L'ACORD DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT ADMINISTRATIU 
SANCIONADOR, IMPOSANT UNA SANCIÓ DE 1.001,00€ PER INFRACCIÓ 
HORÀRIA, AL TITULAR DE L'ACTIVITAT DE BAR ANOMENADA "DEVIL-BAR", 
UBICADA A LA PL. SAGRAT COR, 4 BX D'AQUESTA LOCALITAT 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona amb NIF 47838364C, com a titular de l’activitat 
anomenada “DEVIL-BAR”, situada a la PL. SAGRAT COR, 4 BX d’aquesta localitat, una 
sanció de mil un euros (1.001,00€), com a responsable de la infracció pels fets que es 
declaren provats a la present proposta de resolució, concretament, l’incompliment de 
l’hora de tancament de l’establiment. 
 
SEGON. REQUERIR a la persona titular del NIF 47838364C, 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. 
Enllaç a la carta de pagament: 
 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1461
7064255342011170  
 
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. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
   
Els següents punts s’hauran d’acordar en sessió Pública, per tractar-se de competències 
delegades del PLE a la Junta de Govern Local 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS SEGURETAT I ECONOMIA 
 
21. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 559/2023/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA MUNICIPAL PER A 
L’ACTIVITAT PÚBLICA DE PROFESSORA DE MÚSICA A L’ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA DE SOLSONA I DE SANT JOAN DE VILATORRADA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. DECLARAR de conformitat amb els articles 4, 12 i 13 de la Llei 53/84, la 
compatibilitat a la Sra. amb DNI ****586**, amb l’activitat pública de Professora de 
Música a l'Escola Municipal de Música de Solsona, amb una jornada del 18 hores 
setmanals, els dilluns i els dimarts, i un sou brut mensual aproximat de 1.100€, sempre 
que l’activitat privada no afecti als interessos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o 
dels seus organismes.  
 
SEGON. DECLARAR de conformitat amb els articles 4, 12 i 13 de la Llei 53/84, la 
compatibilitat a la Sra. amb DNI ****586**, amb l’activitat pública de Professora de 
Música a l'Escola Municipal de Música de Sant Joan de Vilatorrada, amb una jornada 
del 13 hores i 45 minuts setmanals, els dijous, i un sou brut mensual aproximat de 900€, 
sempre que l’activitat privada no afecti als interessos de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú o dels seus organismes.  
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu. 
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TERCER. COMUNICAR el present acord a la persona interessada. 
 
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 contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició podeu interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al que es produís la desestimació presumpta del recurs.  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
  
22. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 562/2023/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR MUNICIPAL PER A 
L’ACTIVITAT PÚBLICA DE PROFESSOR DE MÚSICA  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR de conformitat amb els articles 4, 12 i 13 de la Llei 53/84, la 
compatibilitat al Sr. amb DNI ****736**, amb l’activitat pública de Professor de Música a 
l’Ajuntament de la Garriga, amb una jornada del 30%, sempre que l’activitat privada no 
afecti als interessos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o dels seus organismes.  
 
SEGON. DECLARAR de conformitat amb els articles 4, 12 i 13 de la Llei 53/84, la 
compatibilitat al Sr. amb DNI ****736**, amb l’activitat pública de Professor de Música a 
l’Ajuntament d’Artes, amb una jornada del 26,67%, sempre que l’activitat privada no 
afecti als interessos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o dels seus organismes.  
 

En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
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Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu.” 
 
TERCER. COMUNICAR el present acord a la persona interessada. 
 
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 contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 

  
23. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 562/2023/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR AMB L’ACTIVITAT PRIVADA 
PER COMPTE ALIÈ D’INTÈRPRET DE MÚSICA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR de conformitat la Llei 53/84, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques la 
compatibilitat al Sr. amb numero de DNI ****736***, amb l’activitat privada per compte 
aliè per fer concerts amb grups de musica, amb una dedicació els caps de setmana, i 
un sou brut dia aproximat de 150€, sempre que l’activitat privada no afecti als interessos 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o dels seus organismes.  
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
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L’activitat privada en cap cas es podrà desenvolupar quan impliqui la necessitat de 
sotmetre el seu resultat a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
En cap cas l’exercici de dita activitat privada per compte propi podrà comportar l’exercici 
de càrrecs, professions o activitats que puguin impedir o menyscabar l’estricte 
compliment dels seus deures o comprometre’n la seva imparcialitat o independència.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu. 
 
 
SEGON. COMUNICAR el present acord a la persona interessada. 
 
 
TERCER. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació o, en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició podeu interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al que es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
   
  



 
Document electrònic 

Número de validació: 14613671660106652352 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

41 
 

 
 
24. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 930/2022/eRH. 
 
DONAR PER FINALITZADA LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR MUNICIPAL 
PER A L’ACTIVITAT PRIVADA DE GESTOR CULTURAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. DONAR per finalitzada la compatibilitat del Sr. amb número de DNI ****086**, 
amb l’activitat privada per compte aliè de gestor cultural a l’Associació Catalana 
d’Intèrprets de Musica Clàssica, associació sense ànim de lucre, amb una dedicació de 
15 hores setmanals, d’acord amb la seva petició. 
 
SEGON. COMUNICAR el present acord a la persona interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació o, en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició podeu interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al que es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
25. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 498/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 498/2022-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE MESURES EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA 
D'ANIMALS DE COMPANYIA, EN DATA 13/04/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 49767232-Q la sanció de set-cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’ordenança de tinença 
d’animals de companyia, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI 49767232-Q 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 el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
 
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. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
   
26. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 693/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 693/2021-EUES PER INFRACCIONS DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. DESESTIMAR totalment el recurs de reposició interposat per la persona titular 
del DNI ES047843833S perquè no s’ha prescindit del procediment legalment establert i 
no existeix la manca de legitimació passiva donat que la recurrent consta com a 
propietària del gos potencialment perillós. 
 
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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27. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 717/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 717/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER VENDA IL·LEGAL DE 
GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS A LES XARXES SOCIALS. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per persona titular del 
DNI ES049767357A per haver quedat acreditada la responsabilitat de la recurrent a 
tenor de la documentació obrant a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES049767357A la sanció de multa de 
mil cinc-cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 32.3 de l’Ordenança Municipal 
de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI ES049767357A, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.  
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
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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 de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
28. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 723/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 723/2022-EUES PER INFRACCIONS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, SEGONS INFORME TÈCNIC DE 
DATA 01/07/2022. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES047835696C la sanció de multa de 
dos mil dos-cents cinquanta-un euros (2.251 €)per infracció de l’article 27 de 
l’Ordenança Municipal de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES047835696C la sanció de multa de 
mil cinc-cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 32 de l’Ordenança Municipal 
de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES047835696C la sanció de multa de 
nou-cents trenta-vuit euros (938 €) per infracció de l’article 12 de l’Ordenança Municipal 
de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
En conseqüència, l’import total de les sancions imposades ascendeix a la quantitat de 
quatre mil sis-cents noranta euros (4.690 €). 
 
QUART. REQUERIR la persona titular del DNI ES047835696C, 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 
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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 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.  
 
 
PROPOSICIONS URGENTS 
 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels assistents, 
s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte:  
 
 
El secretari fa constar, en relació amb aquest punt, que no ha pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat 
amb el RD 128/2018, de 16 de març, i a l’efecte del que disposa l’article 92.2 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre, llevat dels casos en què porti incorporat l’informe jurídic. 
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ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
28. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1075/2022/eRH. 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES 
REGULADORES DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UNA PLAÇA 
D’INSPECTOR/A DE LA POLICIA LOCAL, DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ 
ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la modificació de la convocatòria i les bases reguladores 
especifiques del concurs oposició lliure, al punt 8 referent al Desenvolupament de la 
Fase de Concurs, d’una plaça de funcionari/ària de carrera, en el càrrec d’Inspector/a 
de la Policia Local, de l’escala de l’Administració Especial, sots escala  serveis especials, 
de la forma següent  :   
 
On deia: 
 
“D) Nivell de coneixement de la llengua catalana: 
 
Per certificats de nivell de català C2 de la Junta Permanent de Català o els reconeguts 
per aquesta entitat com a equivalents, 0,50 punt. 
 
E) Experiència en tasques de docència : 
 
E.1   Per haver impartit cursos a membres de cossos policials  a raó de 0,2 per cada 20 
hores fins a un màxim de 1 punt. 
E.2   Per haver impartit cursos relacionats amb la professió en qualsevol institució 
publica o privada a raó de 0,1 punts per cada 20 hores  fins a un màxim de 0,50 punt. 
 
       La puntuació total d’aquest apartat no podrà ser superior a 1.5 punt.” 
 
 
Ha de dir: 
 
 
“D) Nivell de coneixement de la llengua catalana i d’idiomes:  
 
D.1 Per certificats de nivell de català C2 de la Junta Permanent de Català o els 
reconeguts per aquesta entitat com a equivalents, 0,50 punt. 
 
D.2 Per coneixements d’idiomes amb certificació oficial fins a un màxim de 0.50 punt. 
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• Nivell B1:  0.25 punts per cada idioma  
• Nivell B2:  0.50 punts per cada idioma  
 
La puntuació total d’aquest apartat D no podrà ser superior a 1 punt. 
 
E) Experiència en tasques de docència i distincions: 
 
E.1    Per haver impartit cursos a membres de cossos policials  a raó de 0,2 per cada 20 
hores fins a un màxim de 1 punt. 
     
E.2   Per haver impartit cursos relacionats amb la professió en qualsevol institució 
publica o privada a raó de 0,1 punts per cada 20 hores  fins a un màxim de 0,50 punt. 
      
E.3     Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o 
de la resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les 
funcions pròpies de la plaça a cobrir a  0,10 punts per recompensa i distinció fins a un  
màxim de 0,50 punt.  
 
La puntuació total de l’apartat E no podrà ser superior a 2 punts.” 
 
De forma que la convocatòria i les bases reguladores especifiques del concurs oposició 
lliure, d’una plaça de funcionari/ària de carrera, en el càrrec d’Inspector/a de la Policia 
Local, de l’escala de l’Administració Especial, sots escala  serveis especials, quedaran 
redactades de la següent manera: 
 
“BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS PER A L’ACCÉS, 
MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ EN TORN LLIURE DE LA PLAÇA D’INSPECTOR 
DE LA POLICIA LOCAL, DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA 
SERVEIS ESPECIALS. 
 
1. NORMES GENERALS. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs 

oposició en torn lliure, d’una plaça d’INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL, 
funcionari de carrera de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de l’escala 
d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, de 
personal funcionari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

1.2 Aquesta plaça pertany al grup de classificació A, subgrup A2, a què es refereix 
l’article 76 del Reial Decret Legislatiu  5/2015, de 30 d’octubre, per la qual s’aprova 
el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

1.3 Les funcions que corresponen als funcionaris de l’escala d’administració especial, 
subescala serveis especials, classe policia local, categoria executiva, Inspector de 
la policia local, són les previstes a l’article 11 i 12 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, 
de les policies locals i, en el seu cas, en el Reglament orgànic del servei de la 
Policia Local de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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1.4 La convocatòria d’aquesta plaça està vinculada a la provisió del lloc de treball 
d’inspector de la policia local A2-25, amb 540 punts, reservada a personal 
funcionari, de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, 
classe policia local, categoria executiva. 

1.5 La retribució que correspon al llocs de treball associat a la plaça convocada és la 
corresponent al lloc de treball d’inspector de la Policia Local A2-25, amb 540 punts 
del catàleg retributiu vigent i que actualment és 56.169,09€ bruts anuals. 

1.6 Fins a la resolució d’aquesta convocatòria, no es poden amortitzar, transformar ni 
modificar substancialment les places convocades, si no és en compliment de les 
normes de procediment administratiu. 

1.7 Les bases generals que regiran aquest procés selectiu seran les aprovades per la 
Junta de Govern Local del dia 19 de febrer de 2008, publicades íntegrament al 
Butlletí oficial de la província de Barcelona. 

1.8 De conformitat amb l’article 5 del Decret 233/2002 de 25 de setembre, les bases 
específiques es publicaran al BOP i al DOGC. 

1.9 Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter 
personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta 
de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent, i 
especialment, la Llei orgànica de protecció de dades. 

1.10  En compliment del que estableix l’article 5.1 del Decret 233/2002, de 25 de 
setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les 
policies locals, es publica el text íntegre de les bases aprovades. 

 
2. REQUISITS ESPECÍFICS DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA 
 
A més dels requisits generals detallats en les bases generals, els aspirants hauran de 
reunir els requisits següents: 
 
a) Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent. 

b) Tenir  18 anys o més i no haver superat  l’edat de jubilació forçosa, d’acord amb 
el Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, de l’Estatut Bàsic de l’empleat 
públic.  

c) Estar en possessió del títol de enginyer/a tècnic/a, de diplomat/da universitari/a, 
d’arquitecte tècnic/a o un altre equivalent o superior. En cas de títols expedits a 
l’estranger, caldrà la corresponent homologació. 

d) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de 
les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei 
de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la 
rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent 
document oficial. 
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e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que 
impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria. 

f) Estar en possessió dels permisos de conduir  A i  B (Article 11.1h) del Decret 
233/2002). 

g) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada. 

h) Estar capacitat/da i posseir un grau de coneixement de la llengua catalana, tant 
en l’expressió oral com en l’escrita, que el/la faci apte/a per desenvolupar les seves 
funcions, equivalents al nivell C1, segons el MECR o equivalent altre que tingui 
reconeguda l’equivalència de conformitat amb la normativa vigent. Si la persona 
aspirant, no disposa del nivell C1 o certificat equivalent, haurà de fer una prova, el 
resultat de la qual serà d’apte/a o no apte/a. 

 
Tots aquests requisits s’hauran de tenir en el moment de finalitzar el termini de 
presentació d’instàncies. 
 
3. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a les proves 
de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents a partir de 
l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria respectiva al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Així mateix, es poden presentar: 
 
- Al Registre General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’Oficina d’Atenció 

Ciutadana. 

- A les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu 
certificat administratiu) 

- Per qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre de Procediment Administratiu comú de les Administracions 
Publiques. 

 
En les dues últimes modalitats, caldrà enviar còpia escanejada de la sol·licitud segellada 
per l’organisme receptor, dins el termini establert, a l’adreça electrònica 
personal@vilanova.cat. 
 
El termini de presentació en aquesta convocatòria és improrrogable de 20 dies naturals 
des del següent al de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Documentació que caldrà presentar en el tràmit en línia i en la resta de modalitats: 
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• Sol·licitud de presentació a les proves de personal marcant la casella que 
correspongui de justificació del nivell de llengua requerit (en el cas de tràmit en 
línia és el formulari). 

 
• Declaració d’al·legació de mèrits per les proves selectives de Policia Local (excel) 
 
Les persones que resultin seleccionades per fer l’entrevista curricular hauran de 
presentar còpia dels mèrits al·legats el dia de l’entrevista davant el tribunal de selecció 
per a realitzar el concurs de mèrits. En el cas que no es presenti la documentació 
acreditativa dels mèrits o que aquesta sigui incorrecte o incompleta, es considerarà el 
mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput de mèrits amb les conseqüències 
corresponents, amb relació l’orde de puntuació i relació de les persones candidates en 
el resultat final del procés de selecció 
 
Les persones que resultin seleccionades per ser nomenades hauran de presentar els  
originals dels documents que acreditin els requisits de la convocatòria i dels mèrits 
al·legats en 10 dies, a comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés 
de selecció al web municipal o en el lloc que indiqui el tribunal qualificador. En cas que 
no es presenti aquesta documentació en el termini establert o que no sigui correcta la 
documentació acreditativa presentada, el/l’aspirant quedarà exclòs/a del procés de 
selecció i es cridarà a l’aspirant següent, per ordre de puntuació. 
 
• Currículum vitae 

 

• Rebut del pagament dels drets d’examen 32,25€. El pagament es pot realitzar per 
transferència bancària al compte següent: ES2821000024990200725822. 

 

Amb la  presentació de la sol·licitud les persones aspirants accepten: 

 

• El compromís de portar armes de foc. 

• Mantenir vigents els carnets de conduir requerits, d’acord amb les condicions 
establertes en la legislació vigent. 

• Donar el seu consentiment a la recollida i tractament de les dades de caràcter 
personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per a la 
tramitació del procés selectiu d’acord amb la normativa vigent. 

• Atorgar l’autorització expressa per tal que des de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú es demani, respecte de la persona interessada, els antecedents que en 
puguin constar al registre Central de Penats i Rebels. 

 
Seran causa d’exclusió i de no admissió l’extemporaneïtat en la presentació de la 
sol·licitud i l’incompliment dels requisits exigits en la base segona. 
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4. LLISTA D’ASPIRANTS 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació, 
o autoritat delegada, dictarà resolució en el termini màxim d'un mes, aprovant les llistes 
d'aspirants admesos i exclosos, i indicarà el lloc on es troben exposades al públic les 
llistes completes certificades i concedirà un termini de deu dies per a esmenes o 
reclamacions possibles.  
 
Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d’ofici o a petició 
dels interessats. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de 
quinze dies, transcorregut el qual, sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions 
s'entendran desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants 
admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.” 
 
5. DESIGNACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR: 
 
El tribunal qualificador estarà integrat per un nombre senar de persones designades per 
la corporació i formades per un president i vocals amb la següent distribució: 
 
a) Un terç ha de ser integrat per membres o persones funcionàries de la mateixa 

corporació. 

b) Un altre terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta 
matèria. 

c) El terç restant ha de ser integrat a proposta del Departament d’Interior, entre els 
quals hi haurà com a mínim, una persona proposada per l’Institut de Seguretat 
Pública i una altra per la Direcció General d’Administració de Seguretat. 

 
En cas que el secretari no sigui membre del Tribunal, actuarà amb veu però sense vot. 
 
El tribunal ha d'estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser 
designats conjuntament amb els titulars. 
 
La designació del tribunal s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de l'ajuntament, com a 
mínim 15 dies abans de les proves. 
 
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus 
membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president o presidenta i del 
secretari o secretària o de les persones que els substitueixin. 
 
El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques 
especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense 
vot per debatre, en les sessions del tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a 
les matèries de la seva competència.  
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Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions 
per raó del servei (BOE 30/05/02), el tribunal qualificador és classifica en la categoria 
segona. 
 
6. PROCÉS DE SELECCIÓ 
 
El procediment de selecció serà el de concurs oposició lliure. 
 
La selecció consisteix en la valoració de determinades condicions de formació, mèrits o 
nivell d’experiència relacionats amb la tasca policial a exercir i en la  superació de les 
proves corresponents i del curs específic de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 
La puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà aplicar-se per superar els 
exercicis de la fase d’oposició. 
 
El dia, l'hora i el lloc d'inici de les proves es publicarà al web municipal conjuntament 
amb la llista d’admesos i exclosos i dels membres del tribunal.  
 
Es concedirà un termini de deu dies per esmenes o reclamacions de la llista d’admesos 
i /o exclosos. 
 
L'ordre d'actuació dels i de les aspirants, per a aquells exercicis que no puguin fer-se 
conjuntament s'establirà per sorteig, i es publicarà al tauler d’anuncis de l’ajuntament 
com a mínim amb 15 dies d’antelació. 
 
Els aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del DNI, passaport 
o carnet de conduir. La manca de presentació d’aquest document determinarà l’exclusió 
automàtica de l’aspirant del procediment selectiu 
 
Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no 
compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins i tot per raons de força major, 
seran definitivament exclosos del procés selectiu. 
 
Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els 
requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu 
podrà proposar, amb audiència prèvia de l'interessat, la seva exclusió i, si escau, es 
posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats 
comprovades als efectes pertinents. 
 
El tribunal podrà decidir lliurement l’ordre en la realització dels exercicis, podent variar 
l’ordre que tot seguit s’estableix. 
 
Les proves selectives es duran a terme, sempre que sigui possible, una a continuació 
de l’altra, de manera que en un mateix dia es podran portar a terme més d’una prova. 
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7.  EXERCICIS DE  LA FASE D’OPOSICIÓ 
 
Primer exercici : Coneixement de la llengua catalana 
 
Constarà d’un exercici corresponent al nivell de suficiència C1 de català. Quedaran 
exempts d’aquest exercici els aspirants que presentin el certificat de català corresponent 
al nivell C1, de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura 
de la Generalitat, o titulació equivalent segons acord de Ple d’aquest Ajuntament de 19 
de setembre de 1994. 
 
Aquest exercici és eliminatori  i es valorarà com a Apte o no Apte  
 
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de 
persones tècniques especialitzades en normalització lingüística. 
 
Segon  exercici : Coneixements  teòrics  
 
Consistirà en desenvolupar per escrit un tema de l’Annex 2 extret a l’atzar, en un temps 
màxim de 60 minuts. Aquest exercici es valorarà de 0 a 10 punts i per poder continuar 
amb el procés de selecció caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts.  
 
El tribunal podrà disposar que cada espirant llegeixi el seu exercici i li podrà demanar 
els aclariments que consideri oportuns 
 
Tercer exercici: Prova pràctica 
 
Consistirà en respondre un supòsit pràctic, proposat pel tribunal amb l'objectiu de valorar 
la capacitat dels aspirants per resoldre problemes complexos d'àmbit policial relacionats 
amb les matèries de l'annex 2 i per dur a terme la gestió dels recursos humans. S'hauran 
de resoldre, per escrit, en el temps màxim de 90 minuts.  
 
El Tribunal pot disposar que cada aspirant llegeixi el seu exercici i li pot demanar els 
aclariments que consideri oportú. 
 
Aquest exercici es puntuarà de 0 a 10 punts, havent d’obtenir una puntuació mínima de 
5 punts per poder continuar en el procés de selecció. 
 
Quart exercici: Projecte 
 
Els aspirants han de presentar un projecte de reestructuració i organització de la policia 
local, tenint en consideració les funcions que li atribueix la legislació i les característiques 
i necessitats que planteja el municipi. 
 
El projecte s’haurà de presentar juntament amb la instància preferentment mitjançant un 
Tràmit en línia – sol·licitud genèrica.  
 
https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17617  
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També es podrà presentar per triplicat i en un sobre tancat, a la Oficina d’atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
El nom de la persona aspirant no pot constar al projecte, només es farà constar el 
número del DNI. 
 
No s’admetran els treballs presentats fora del termini de presentació, la no presentació 
comportarà el resultat de no apte, en l’exercici cinquè de la fase oposició. 
 
La part d’exposició consistirà en defensar i exposar de forma sintetitzada el contingut 
del treball presentat pels aspirants, en un temps màxim de 10 minuts. Es podran utilitzar 
mitjans audiovisuals per a la defensa del treball. 
 
La valoració del treball es dividirà en dues fases: el treball en sí ( fins a10 punts ) i la 
seva defensa i exposició ( fins a 10 punts ). Es valorarà de conformitat amb el barem 
d’elements a considerar especificats en l’annex 1. 
 
Seran eliminats els aspirants que no obtinguin la puntuació mínima de 5 punts a cada 
una de les fases.   
 
Cinquè exercici: Proves psicotècniques 
 
Els/les aspirants hauran de realitzar unes proves psicotècniques i entrevista 
competencial individual.  
Les proves psicotècniques seran eliminatòries i es valorarà com a Apte o no Apte. 
L’entrevista competencial es valorarà de 0 a 10. 
 
Les proves psicotècniques han de complir els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat 
baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti 
garantir la confiança en els resultats obtinguts. 
 
En la prova psicotècnica es tindran en compte les pautes previstes a la resolució 
INT/2403/2015 de 2 d’octubre. 
 
Prova competencial: El test psicotècnic mesura les competències professionals 
bàsiques en cinc escales: interpersonal, intrapersonals, gerencial, entorn, 
desenvolupament de tasques. 
Les persones que obtingui una puntuació que impliquin un grau d’ajust al perfil 
competencial inferior al 60 % del perfil establert, prèviament en el tribunal, es 
consideraran no aptes. 
 
S’exclourà les persones que en la escales de control de la prova  hagin obtingut 
puntuacions de 10 o inferiors sobre un total de 100. 
 
Prova de personalitat:  
Consistirà en una bateria de tests psicotècnics que valoraran la personalitat i l’estat 
psicològic de la persona aspirant 
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Les puntuacions en aquesta prova van de 0 a 10 en totes les escales. Per a considerar 
superada la prova caldrà: 
·     Obtenir puntuacions superiors a 2 en cadascuna de les escales explorades. 
·     Obtenir puntuacions inferiors a 9 en cadascuna de les escales explorades. 
·     Obtenir puntuacions inferiors a 9 en les escales de control de la prova (Manipulació 

de la imatge, desitjabilitat social, o sinceritat). 
 
A l’entrevista competencial es contrastarà l’ajust al perfil mostrat pel candidat a les 
proves psicotècniques realitzades a partir de l’aplicació d’un guió estructurat, 
consensuat i validat prèviament pel tribunal. 
El barem a aplicar correspon al de població de referència, essent en aquest cas població 
general. 
La falsedat demostrada en les respostes de la prova psicotècnica comportarà 
l’eliminació de l’aspirant. 
 
Per a realitzar aquesta prova el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de 
persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques. 
 
L'entrevista per competències puntuarà fins a un màxim de 10 punts i es durà a terme 
per professionals col·legiats amb la presència d’una persona membre del tribunal.  
 
Seran declarades no aptes totes les persones que no obtinguin una puntuació total de 
5 punts o superior i  cap de les competències explorades hagi estat avaluades amb un 
cero. 
 
Les competències a valorar seran les següents:  
 
1. Desenvolupament de persones 
2. Flexibilitat i capacitat d'adaptació  
3. Motivació per la professió i integritat  
4. Presa de decisions  
5. Direcció de persones 
 
 
Sisè exercici : Reconeixement mèdic 
 
Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per un Centre Mèdic extern, per 
comprovar que no es detecta en els o les aspirants l’existència de cap de les exclusions 
mèdiques establertes en l’annex 3 d’aquesta convocatòria.  
La qualificació serà d’apte o no apte. En cas que algun candidat no obtingui l’aptitud 
mèdica, el tribunal convocarà al candidat següent. 
 
 
8.  DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS  
 
En aquesta fase es valoraran els mèrits que els aspirants hagin al·legat i acreditat 
documentalment, mitjançant fotocòpies compulsades, d’acord amb el barem següent: 
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A) Experiència professional: 
 
Per serveis prestats com a membre de qualsevol cos de policia i segons el següent 
barem: 
 
A.1 Per cada any complet en la categoria d’agent 0’10 punts, fins un màxim d’1 punt. 

A.2 Per cada any complet en la categoria de caporal  0’20 punts, fins un màxim d’1 
punt. 

A.3 Per cada any complet en la categoria de sergent 0’30 punts, fins un màxim d’1 
punt. 

A.4 Per cada any complet en la categoria sotsinspector  0’40 punts, fins un màxim 
d’1 punt. 

A.5 Per cada any complet en la categoria d’inspector i/o superior 0’50 punts, fins un 
màxim d’1 punt. 

 
La puntuació total d’aquest apartat A no podrà ser superior als 3,5 punts. 
 
B) Titulacions acadèmiques: ( no es computarà la titulació requerida a l’apartat 2.c ) 
 
B.1 Diplomatura: 0,50 punts. 
B.3 Llicenciatura o grau universitari: 0,75 punts. 
B.3 Llicenciatura o grau universitari més Màster universitari: 1 punt 
 
En aquest apartat B només podrà puntuar una titulació. 
 
C) Formació professional: 
 
C.1 Per cursos organitzats o reconeguts per l'Escola de Policia de Catalunya, realitzats 
amb acreditació d’aprofitament: (En cap cas no s’han de valorar els respectius cursos 
selectius que s’han superat o s’hagin de superar dins de l’oposició per a l’ingrés o 
promoció interna de cada categoria inferior a la convocada) 
  
- Per cursos de durada inferior a 26 hores............... 0,20 punts per curs 
- Per cursos de 26 a 40 hores.................................. 0,40 punts per curs 
- Per cursos de 41 a 100 hores.................................0,60 punts per curs 
- Per cursos de més de 100 hores..........................  0,80 punts per curs 
 
C.2 Per altres cursos relacionats amb la professió, realitzats amb acreditació 
d’aprofitament: 
 
- Per cursos de durada inferior a 26 hores.............. 0,10 punts per curs 
- Per cursos de 26 a 40 hores..................................0,20 punts per curs 
- Per cursos de 41 a 100 hores................................0,30 punts per curs 
- Per cursos de més de 100 hores...........................0,40 punts per curs 
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C.3 Per cursos i seminaris de formació relacionats amb la professió,  amb certificat 
d’assistència expedits per organismes oficials, administracions públiques, col·legis 
professionals o per centres d’ensenyament oficials autoritzats: 
 
- Per cursos de durada inferior a 26 hores................0,05 punts per curs 
- Per cursos de 26 a 40 hores...................................0,10 punts per curs 
- Per cursos de 41 a 100 hores.................................0,20 punts per curs 
- Per cursos de més de 100 hores............................0,40 punts per curs 
               
La puntuació total d’aquest apartat C no podrà ser superior a 3 punts. 
 
Els aspirants han d’acreditar documentalment la durada en hores dels cursos realitzats. 
 
D) Nivell de coneixement de la llengua catalana i d’idiomes:  
 
D.1 Per certificats de nivell de català C2 de la Junta Permanent de Català o els 
reconeguts per aquesta entitat com a equivalents, 0,50 punt. 
 
D.2 Per coneixements d’idiomes amb certificació oficial fins a un màxim de 0.50 punt. 
 
• Nivell B1:  0.25 punts per cada idioma  
• Nivell B2:  0.50 punts per cada idioma  
 
La puntuació total d’aquest apartat D no podrà ser superior a 1 punt. 
 
E) Experiència en tasques de docència i distincions: 
 
E.1   Per haver impartit cursos a membres de cossos policials  a raó de 0,2 per cada 20 
hores fins a un màxim de 1 punt. 

E.2   Per haver impartit cursos relacionats amb la professió en qualsevol institució 
publica o privada a raó de 0,1 punts per cada 20 hores  fins a un màxim de 0,50 punt. 

E.3 Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o 
de la resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les 
funcions pròpies de la plaça a cobrir a  0,10 punts per recompensa i distinció fins a un  
màxim de 0,50 punt.  

 
La puntuació total de l’apartat E no podrà ser superior a 2 punts. 
 
F) Entrevista curricular: 
 
L’entrevista tindrà per objecte comprovar els mèrits al·legats pels aspirants. El tribunal 
podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns, referent a la 
trajectòria professional i acadèmica dels aspirants o qualsevol altre aspecte rellevant pel 
perfil de la plaça que pugui plantejar el tribunal. Aquest exercici es valorarà de 0 a 2 
punts 
 
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior a 12,5 punts.  
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Els mèrits s’hauran d’al·legar i calcular pels candidats i candidates en el document 
detallat en la base 3a Declaració al·legació de mèrits per les proves selectives de Policia 
Local els originals de la documentació s’haurà de presentar segons s’estableix en la 
base 3a. 
 
9.  CURS SELECTIU DE FORMACIÓ  
 
Consisteix en la superació del curs  específic per a l'accés a la categoria d’inspector que 
organitza l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i, si escau, la superació de la 
formació complementaria necessària, en el cas que l’aspirant no hagi superat el curs de 
formació bàsica per a policies o equivalent. Queden exempts de fer-lo els i les aspirants 
que aportin la certificació d'haver-lo superat. 
 
Durant la seva estada en l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya l’alumnat resta 
sotmès al Decret 292/1995, de 7 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de règim 
interior de l’Escola de Policia de Catalunya, sens perjudici de la normativa que els sigui 
aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa. 
 
La qualificació del curs selectiu és d’apte o no apte. Els o les aspirants declarats no 
aptes queden exclosos del procés selectiu. 
 
10. PERÍODE DE PRÀCTIQUES 
 
Un cop superat el curs de formació, els i les aspirants han de realitzar un període de 
pràctiques de sis mesos al municipi.  
 
El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d’apte o no 
apte. Els i les aspirants que obtinguin la qualificació de no apte quedaran exclosos del 
procés selectiu. Per a la qualificació dels o les aspirants el tribunal comptarà amb 
l’assessorament de, com a mínim, dues persones avaluadores que presentaran una 
proposta de valoració basada en ítems conductuals predeterminats, bàsicament: els 
coneixements del treball, les habilitats socials i de comunicació, el compliment de les 
ordres i la disciplina, la disposició personal vers el treball, la responsabilitat, l'adaptació 
a l'organització, la iniciativa, la confiança en si mateix, el judici pràctic i l'autocontrol 
 
L’aspirant que hagi superat el període de pràctiques serà proposat per a ser nomenat 
Inspector/a. 
 
El procés selectiu restarà obert fins a la finalització del període de pràctiques i el 
nomenament de Inspector/a. 
 
Quan les persones aspirants no puguin ser avaluades en la fase de pràctiques pel fet 
de trobar-se en situació d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, permís de 
maternitat o paternitat o adopció (permís per naixement per a la mare biològica, permís 
per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com 
permanent i permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, 
guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o filla) i risc durant la 
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lactància, s’interromprà dita fase, i una vegada finalitzada la situació la/les persones 
aspirants es reincorporarà/n al període de pràctiques, per tal de completar-lo.  
  
En els casos de persones aspirants que no han pogut ser avaluades en la fase de 
pràctiques per haver estat suspeses de funcions com a conseqüència del compliment 
d’una sanció, per l’adopció d’una mesura cautelar en un procediment disciplinari o 
perquè se li hagin obert diligències prèvies o se li hagi incoat un procediment penal, el 
Tribunal Qualificador podrà acordar la seva reincorporació al període de pràctiques 
finalitzada la sanció o quan s’hagi deixat sense efectes la mesura cautelar.  
  
Aquest període es veu temporalment interromput en el casos següents: baixes per 
incapacitat temporal, permisos de maternitat/paternitat, o altres permisos i llicències 
autoritzats, superiors a set dies naturals d´absència continuada o quinze dies naturals 
d´absència acumulada.  
  
El període mínim de treball efectiu s'ha de completar abans que el tribunal emeti la seva 
qualificació. En cas de gaudir d’una reducció de jornada no es produirà la finalització del 
període de pràctiques fins a haver acomplert la totalitat d’hores de treball efectiu 
previstes en jornada ordinària. 
 
11. QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE NOMENAMENT 
 
No es podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d’aspirants superior al de 
les places convocades. 
 
Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris. El tercer i quart exercici es qualifiquen de 
0 a 10 punts, i queden eliminats aquells aspirants que obtinguin una puntuació inferior 
9.3. El cinquè exercici es qualifica de 0 a 20 punts, i queden eliminats aquells aspirants 
que obtinguin una puntuació inferior a 10. La resta d'exercicis es qualifiquen com a apte 
o no a apte. 
 
La qualificació final de cada aspirant s'obté sumant, a les qualificacions obtingudes a la 
fase d'oposició,  les obtingudes a la fase de concurs. 
 
Prèviament a la realització del sisè exercici, el tribunal farà públic un llistat ordenat dels 
aspirants amb les puntuacions finals atorgades a cada un d'ells, i cridarà el primer del 
llistat per tal que faci la prova mèdica. 
 
Els professionals als quals s'encarregui la realització de la prova mèdica, entregaran al 
tribunal un informe de cada un dels aspirants.  
 
En cas que algun aspirant no superi el sisè exercici, el tribunal cridarà el següent de la 
llista que hagi superat les proves anteriors per tal que el faci. 
 
Els aspirants que siguin considerats aptes en la prova mèdica seran proposats a 
l'alcaldia per al seu nomenament com a funcionaris en pràctiques. El nombre d'aspirants 
proposats no podrà ser superior al de places convocades. 
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Els aspirants proposats hauran de presentar a la secretaria de la corporació, en el 
termini màxim de vint dies, els documents acreditatius de les condicions exigides a la 
base segona. 
 
Els qui tinguin la condició de funcionaris públics estan exemptes de justificar 
documentalment els requisits que no requereixin actualització. Únicament hauran de 
presentar un certificat de l'organisme que custodiï el seu expedient personal i acreditar 
la seva condició i les altres circumstàncies de les quals no hi hagi constància. 
 
Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats no 
presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats 
funcionaris en pràctiques i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens 
perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat. 
 
Durant la realització del curs selectiu a l’Escola de Policia de Catalunya o en acabar 
aquest període, els i les aspirants poden ser sotmesos a totes les proves mèdiques que 
siguin necessàries per comprovar la seva adequació al quadre d’exclusions mèdiques 
establert en l’annex III de la convocatòria. Si de les proves practicades es dedueix 
l’existència d’alguna causa d’exclusió, l’òrgan responsable ha de proposar, d’acord amb 
la gravetat de la malaltia o el defecte físic, l’exclusió del o la aspirant del procés selectiu 
i, en aquest cas, correspon a l’òrgan competent per efectuar els nomenaments d’adoptar 
la resolució procedent, que en cap cas no donarà dret a indemnització. 
 
Durant el curs selectiu, els i les aspirants són nomenats funcionaris en pràctiques i han 
de percebre les retribucions que per a aquest personal funcionari estableix la normativa 
vigent. 
 
Els aspirants que hagin superat el curs selectiu seran proposats a l'alcaldia per a ser 
nomenats funcionaris de carrera.” 
 
12. INCIDÈNCIES 
 
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els 
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.  
 
13.  RECURSOS 
 
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’alcalde, si aquests actes 
decideixen directament o indirectament els fons de l’assumpte, determinen la 
impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici 
irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d’acord amb 
l’article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, potestativament, recurs de reposició en 
el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, 
davant de l’alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la 
Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en 
el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o 
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notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 10 de la Llei esmentada. 
 
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims 
decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la 
impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici 
irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini 
d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs 
d’alçada davant de l’alcalde. 
 
Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos. 
 
 
ANNEX 1  
 
TAULA DE VALORACIÓ DEL PROJECTE, Fase1 
 
1.- Coneixements professionals............................................................màxim 3 punts. 
2.- Comunicació....................................................................................màxim 1 punts. 
3.- Viabilitat/ implantació.......................................................................màxim 3 punts. 
4.- Orientació al servei intern/ extern....................................................màxim 1.5 punts. 
5.- Innovació i dinamisme.....................................................................màxim 1.5 punts. 
 
Puntuació màxima del projecte  10 punts 
 
TAULA DE VALORACIÓ DE LA DEFENSA DEL PROJECTE, Fase 2 
 
1.- Comunicació verbal i llenguatge tècnic ............................................. màxim 4 punts 
2.- Defensa del projecte i actitud assertiva ............................................. màxim 3 punts  
3.- Temps, metodologia i format de presentació .....................................màxim 3 punts   
 
Puntuació màxima de la fase defensa del projecte 10 punts 
 
 
ANNEX 2  
 
TEMARI  
 
1.- NORMES PRIMERES: 
 

1.1 La Constitució espanyola: drets i deures fonamentals i llibertats públiques.  
1.2 La funció policial en el marc constitucional i el seu desenvolupament 

 1.3 L'Estatut d'autonomia de Catalunya: Competències de la Generalitat en  
  matèria de seguretat pública i policia judicial. 
 1.4 Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. 

1.5 Llei 16/ 1991, de 10 de juliol, de les policies locals. 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14613671660106652352 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

63 
 

1.6 Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de 
Catalunya. 

 
2.- POLICIA I SOCIETAT: 
 
 2.1 El servei públic de policia 
 2.2 Deontologia policial. Normes bàsiques d'actuació 
 2.3 Observació i anàlisi del territori i detecció de riscos. 
 2.4 L'entorn social:  La societat actual i les minories de risc. Victimologia. 
 2.5 Tècniques de comunicació oral i escrita 
 
3.- LA POLICIA LOCAL: 
 
 3.1 Objectius, funcions i estructura d'un servei de policia local  

3.2 La policia local i els altres cossos de seguretat. Competències exclusives 
i compartides.  Les juntes locals de seguretat. 

 3.3 Els uniformes, els distintius, les identificacions i les salutacions. 
 3.4 El règim disciplinari 
 3.5 Drets i deures dels funcionaris públics de policia 

3.6 L’atestat policial: estructura i valor 
 3.7 Els fitxers automatitzats de caràcter policial 
 
4.-  DRET I PROCEDIMENT PENAL: 
 
 4.1 La jurisdicció penal: òrgans i competències 
 4.2 Les parts del procés penal 
 4.3 La denúncia: Classes. El dret i el deure de denunciar. Efectes de la  
  denúncia 
 4.4 La detenció:  Concepte. Supòsits legals en què és procedent la   
  detenció. Manera de practicar una detenció. Els drets del detingut 
 4.5 La detenció de menors 

4.6 L’habeas corpus: concepte, finalitat i procediment 
4.7 L'entrada i registre en lloc tancat: requisits, formalitats i supòsits   

  excepcionals 
 4.8 La protecció integral de la infància i l’adolescència davant la violència 
 4.9 Persones criminalment responsables dels delictes 
 4.10 Delictes contra la integritat física de les persones 
 4.11 Delictes contra la llibertat 
 4.12 Les tortures i altres delictes contra la integritat moral 
 4.13 Agressions, abusos i assetjaments sexuals 
 4.14 Els furts i els robatoris 
 4.15 Delictes contra la salut pública 
 4.16 Delictes contra la seguretat del trànsit 
 
5.- TRÀNSIT 
 

5.1 Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial: Normes generals 
de circulació 
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5.2 Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial: Infraccions i 
sancions, persones responsables  

5.3 El procediment sancionador en matèria de trànsit 
 5.4 Immobilitzacions i retirada de vehicles 
 5.5 La conducció sota els efectes de begudes alcohòliques o estupefaents.  
  Regulació i control. 

5.6 El Servei Català de Trànsit. Competències de la Generalitat en matèria 
de trànsit. 

 
6.- L'ORDENAMENT LOCAL 
 
 6.1 Espectacles, activitats recreatives i establiments públics 
 6.2 L’ordenança municipal de mesures per fomentar el civisme i la   
  convivència de Vilanova i la Geltrú 
 6.3 Els plans de protecció civil municipals 
 6.4 El reglament orgànic de la policia local de Vilanova i la Geltrú 
 
 
7.- PROTECCIÓ DE LA SEGURETAT CIUTADANA 
 

7.1 Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat 
Ciutadana 

7.2 La utilització de videocàmeres pels cossos de seguretat en llocs públics. 
7.3 Aspectes policials del dret de reunió i manifestació 

 
8.- POLICIA COMUNITÀRIA 
 
 8.1 Els ciutadans com a receptors dels serveis policials. 
 8.2 Concepte, funcions i organització de la policia comunitària 
 8.3 La policia assistencial: tècniques i àmbits d'actuació 
 8.4 La policia de proximitat i les seves funcions genèriques 

8.5 El treball transversal com a gestor de problemes  
 8.6 Els col·lectius de risc d’interès policial 
 
9.- TÈCNIQUES DE COMANDAMENT 
 
 9.1 La gestió d'un servei públic 
 9.2 Tècniques de direcció del personal 
 9.3 Presa de decisions i resolució de conflictes 
 9.4 Gestió de recursos i control de pressupost 
 9.5 Aplicació de l’estadística delictiva a l’àmbit policial 
 9.6 Els quadres de comandament i l’anàlisi dels resultats 
 9.7 Lideratge, motivació i estils de comandament 
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ANNEX 3 
 
QUADRE D’EXCLUSIONS MÈDIQUES 
 
I. ANTROPOMETRIA: 
 
—1  La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà 
dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 
25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les 
dones. 
 
—2  La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5,  litres en els homes, 
i als 3 litres en les dones. 
 
II. MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS: 
 
—1  Aparell circulatori 
 
1.1  Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, 
independentment de la seva causa. 
1.2  Malformacions de cor o de grans vasos. 
1.3  Lesions adquirides de cor o de grans vasos. 
1.4  Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. 
1.5  Insuficiència coronària. 
1.6  Pericarditis activa o residual. 
1.7  Insuficiència arterial perifèrica. 
1.8  Insuficiència venosa perifèrica. 
1.9  Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema. 
1.10  Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica. 
 
—2  Aparell respiratori 
 
2.1  Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció 
respiratòria. 
2.2  Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, 
pleures o tòrax. 
 
—3  Aparell genitourinari 
 
3.1  Malformacions o lesions del tracte genitourinari. 
3.2  Disfuncions urogenitals cròniques. 
3.3  Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi. 
3.4  Litiasi del tracte urinari crònica. 
3.5,  Prolapse genital femení. Endometriosi. 
  



 
Document electrònic 

Número de validació: 14613671660106652352 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

66 
 

 
—4  Aparell digestiu 
 
4.1  Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el 
pàncrees exocrí i les glàndules salivals. 
4.2  Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l’excreció. 
4.3  Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants. 
4.4  Úlcera gastroduodenal. 
4.5,  Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques). 
4.6  Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. 
4.7  Pancreopaties cròniques o recidivants. 
 
—5  Sistema hematopoètic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercici de la 
funció policial. 
 
—6  Aparell locomotor 
 
6.1  Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de 
qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les extremitats, el tronc 
o el coll, o la seva repercussió estàtica. 
6.2  Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti l’exercici 
de les funcions policials. 
 
—7  Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós 
 
7.1  Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un 
adequat comportament social i laboral. 
7.2  Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic 
que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira. 
7.3  Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies 
psicotròpiques. 
7.4  Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d’intoxicació exògena (detecció de 
metabòlits de drogues d’abús en l’orina). 
7.5  Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar. 
7.6  Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric. 
7.7  Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia. 
7.8  Tremolor. Tics o espasmes. 
7.9  Trastorns de la son.  
—8  Glàndules endocrines 
 
8.1  Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. 
8.2  Diabetis mellitus. 
 
—9  Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o 
parasitària). 
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—10  Òrgans dels sentits 
 
10.1  Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del 
funcionalisme neuromotor. 
10.2  Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10. 
10.3  Queratotomia radial. 
10.4  Despreniment de retina. 
10.5  Estrabisme manifest i no corregit. 
10.6  Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual. 
10.7  Discromatòpsies. 
10.8  Glaucoma. 
10.9  Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin 
la prova, dificulti de manera important l’agudesa visual. 
10.10  Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35  dB o de 
4.000 Hz a 45 dB. 
10.11  Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin 
el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques. 
10.12  Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes 
vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal. 
10.13  Trastorns en la parla. Quequesa. 
 
—11  Pell, fàneres i glàndules exocrines 
 
11.1  Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin 
comprometre la funció policial. 
11.2  Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la 
funció policial o facilitar la identificació. 
11.3  Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció 
policial. 
11.4  Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis. 
11.5  Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària. 
11.6  Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin 
l’exercici de la funció policial. 
 
—12  Altres 
 
12.1  Processos neoplàsics. 
12.2  Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques 
12.3  Malalties autoimmunes. 
12.4  Diàtesi al·lèrgica. 
12.5  Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui 
comprometre la funció policial.” 
  



 
Document electrònic 

Número de validació: 14613671660106652352 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

68 
 

 
SEGON.- TORNAR A PUBLICAR la convocatòria i les bases reguladores al DOGC, al 
BOPB, al web municipal i al BOE i obrir un nou termini de presentació de sol·licituds. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquesta modificació de la convocatòria i les Bases especifiques 
de la plaça d’Inspector/a de la Policia Local  a les persones interessades en el concurs 
oposició i als representants sindicals. 
 
QUART.- Viabilitat pressupostària: les despeses de sou i seguretat social de la  plaça 
d’Inspector/a de la Policia Local estan consignades a les partides pressupostàries de 
sous i salaris i seguretat social de la Policia Local del pressupost municipal vigent en 
còmput anual,  de la forma següent: 05.1300.1200100 per 14.992.66€, 
05.1300.1210000 per 10.074,40€, 05.1300.1210100 per 42.922,55€ i 53.1300.16000 
per 22.096,62€. Actualment hi ha un Sergent nomenat provisionalment Cap de la Policia 
Local.  
 
CINQUÈ.- PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Recurs de reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la 
seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
 
 
PRECS I PREGUNTES  
 
No se’n formulen 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:14 hores, de la que 
s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


