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Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 41/2022/eJGL 
 
NÚM.:  41 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  29 de novembre de 2022 
HORA:  09:00 
LLOC: Sala Pau Roig i Estradé 
DOCUMENT:  Acta 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 09:00 hores del dia 29 de novembre de 2022, 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 
 
Olga Arnau Sanabra   ERC 

Antoni Palacios Asensio   JxC 

Jordi Medina Alsina   ERC 

Conxi Martinez Sánchez   ERC 

 
 
Secretari General 
Sr. Isidre Marti Sarda       
 
Interventor Municipal 
Sr. Cesar Rodriguez Sola 
 
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, el Sr. Adrià Guevara Figueras, el Sr. Oriol Huguet Briva i el Sr. Jaume 
Carnicer Mas que s’incorpora a la sessió en el punt 8 a les 9.08h. 
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ORDRE DEL DIA 

 
1. SECRETARIA GENERAL. SERVEI DE FE PÚBLICA I CARTIPÀS 
NÚMERO: 40/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 40 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2022 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 54/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 350/2022, DE 3 DE FEBRER DE 2022, 
DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, EN EL 
RECURS D’APEL·LACIÓ 491/2020 CONTRA LA SENTÈNCIA DEL PROCEDIMENT 
ORDINARI 277/2013 B INTERPOSAT PER EMPRESA PLANA, SL.  DESESTIMA EL 
RECURS D’APEL·LACIÓ I IMPOSA COSTES 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 7/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 7/2022-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 
13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA 
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 
03/01/2022. 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 521/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 512/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA D'ÚS DE LES 
PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1241/2021, 
EN DATA 11/04/2022. 
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5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 592/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 592/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA D'ÚS DE LES 
PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL DECRET D'ALCADIA NÚM. 1241, EN 
DATA 06/04/2022. 
  
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 601/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 601/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL D'ÚS DE LES PLATGES  VILANOVA I LA GELTRÚ I DEL 
DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1241/2021 
  
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 640/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 640/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 28/04/2022. 
  
8 Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 1837/2022/eRH. 
 
RATIFICAR EL DECRET D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE 
TREBALL PER PROVEIR UN LLOC LABORAL TEMPORAL D’AODL PEL SUPORT A 
PROJECTES DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL EMPRESARIAL: ASSESS. A 
EMPRESES I EMPRENEDORS PER A LA DIG. DELS SEUS NEGOCIS 
 
9. Servei de gestió del talent i les persones.  
Número: 1838/2022/eRH. 
 
RATIFICAR EL DECRET D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE 
TREBALL PER PROVEIR UN LLOC LABORAL TEMPORAL D’AODL PEL SUPORT AL 
DESENVOLUPAMENT DE REALITAT IMMERSIVA A TRAVÉS DE LA GESTIÓ DE 
L'IMMERSIVE EXPERIENCE LAB MANAGER. 
  
10. Servei de gestió del talent i les persones.  
Número: 1839/2022/eRH. 
 
RATIFICAR EL DECRET D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE 
TREBALL PER PROVEIR UN LLOC LABORAL TEMPORAL D’AODL PEL SUPORT A 
PROJECTES D’ECONOMIA SOCIAL A VILANOVA I LA GELTRÚ. 
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11. Servei de gestió del talent i les persones.  
Número: 2417/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE EN TORN DE RESERVA ESPECIAL D’UNA PLAÇA 
DE CONSERGE, GRUP AGRUPACIÓ PROFESSIONAL, ENQUADRADES DINS EL 
PERSONAL LABORAL FIX DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.   
  
12. Servei de gestió del talent i les persones.  
Número: 2438/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE D’UNA PLAÇA DE PERSONAL D’OFICI DE LA 
CATEGORIA LABORAL CONSERGE, ENQUADRADA DINS EL PERSONAL 
LABORAL FIX DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, RESERVAT A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I/O DE DESENVOLUPAMENT.   
  
13. Servei de gestió del talent i les persones.  
Número: 2439/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE EN TORN DE RESERVA ESPECIAL D’UNA PLAÇA 
DE PERSONAL D’OFICI DE LA CATEGORIA LABORAL D’OPERARI/ÀRIA, 
ENQUADRADES DINS EL PERSONAL LABORAL FIX DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ.   
  
14. Servei de gestió del talent i les persones.  
Número: 2440/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE EN TORN DE RESERVA ESPECIAL D’UNA PLAÇA 
DE PERSONAL D’OFICI DE LA CATEGORIA LABORAL D’OPERARI/ÀRIA, 
ENQUADRADA DINS EL PERSONAL LABORAL FIX DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, RESERVAT A PERSONES AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL I/O DE DESENVOLUPAMENT   
  
15. Servei de gestió del talent i les persones.  
Número: 2441/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE EN TORN DE RESERVA ESPECIAL PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT DE DUES PLACES D’AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/VA, GRUP C2, ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, 
SUBESCALA AUXILIAR, ADSCRITES AL LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/VA  C2-16.   
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16. Gestió tributària i recaptació.  
Número: 613/2022/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS ALS TRIBUTS MUNICIPALS-EXERCICI 2020 
  
17. Intervenció.  
Número: 113/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
 
ÀREA DE POLITIQUES DE CIUTADANIA 
 
18. Educació IMET.  
Número: 606/2022/eSUB. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS ADREÇADES ALS CENTRES 
DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON 
CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, MODALITAT DESPLAÇAMENTS DINS DEL NUCLI URBÀ PER SORTIDES 
PROGRAMADES DINS DEL PAE (PROGRAMA D’ANIMACIÓ EDUCATIVA) I/O 
PROPOSADES PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I/O L’INSTITUT 
MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL,  ANY 2022 
 
19. Convivència i equitat.  
Número: 970/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER L’ANY 2022 A 
L’ENTITAT PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 
  
 
20. Acció social i dependència.  
Número: 319/2022/eCONT. 
 
DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ  PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEIS 
D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
21. Espai públic.  
Número: 339/2022/eCONT. 
 
RETORNAR LA GARANTIA DEFINITIVA DEL LOT 2 DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT DE PASSAREL·LES A LES PLATGES DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
  



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512733215500322 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

6 
 

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

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

 
 

 

22. Espai públic.  
Número: 25/2022/eCAA. 
 
INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS PENDENTS 
DE LIQUIDACIÓ  
  
23. Habitatge.  
Número: 885/2022/eAJT. 
 
APROVAR LA SUBSCRIPCIÓ A L'ACORD MARC PER A L’ADHESIÓ AL PROGRAMA 
D’AJUTS A LES ENTITATS QUE INTEGREN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE 
CATALUNYA QUE GESTIONEN HABITATGES QUE FORMEN PART DEL FONS 
D’HABITATGE DE LLOGUER DESTINAT A POLÍTIQUES SOCIALS (REF. BDNS 
658257) 
  
 

PROPOSTES URGENTS 
 
 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 

 
24. Secretaria general. Servei de patrimoni 
Núm. Exp.: 259/2022/eCONT 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LA IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ 
INTEGRAL DEL PATRIMONI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
25. Servei de gestió del talent i les persones 
Núm. Exp.: 2501/2022/eRH 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ ORDINÀRIA 2022 I 
L’OFERTA D’OCUPACIÓ D’ESTABILITZACIÓ 
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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: 40/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 40 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2022 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 54/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 350/2022, DE 3 DE FEBRER DE 2022, 
DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, EN EL 
RECURS D’APEL·LACIÓ 491/2020 CONTRA LA SENTÈNCIA DEL PROCEDIMENT 
ORDINARI 277/2013 B INTERPOSAT PER EMPRESA PLANA, SL.  DESESTIMA EL 
RECURS D’APEL·LACIÓ I IMPOSA COSTES 
  
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA 
 
Núm. procediment  :  Apel·lació 491/2020, del procediment Ordinari 277/2013 B  
  
Núm. i data sentència:      350/2022, de 3 de febrer de 2022 
  
Part actora  : Transports Ciutat Comtal, SA i Ajuntament de Vilanova i  

la Geltrú 
 
Part demandada  :  Empresa Plana, SL  
 
Procurador:                       Guillem Urbea Pich i Jordi Fontquerni Bas 
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Objecte del procediment: Sentència de 14 d’abril de 2020, del Jutjat Contenciós 

Administratiu nº 13 de Barcelona, que estimava parcialment 
el recurs contenciós administratiu contra la resolució de la 
Junta de Govern Local de data 14/3/2006, en virtut de la qual 
s’adjudica el servei urbà de Vilanova i la Geltrú a l’empresa 
Transports Ciutat Comtal, SL, així com tots els actes 
connexes i concordants amb el mateix i derivats d’ell, entre 
els que es troba el contracte administratiu de data 
17/3/2006, signat com a conseqüència d’aquella 
adjudicació. 

 
 
Decisió:  DESESTIMA el recurs d’apel·lació.  
  
 S’imposen costes a les parts recurrents, amb un màxim de 

2000 €. 
 
 
Fermesa:  Aquesta resolució no és ferma i contra ella s’hi pot 

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

conforme. 
 

2.Consignar al Jutjat Contenciós Administratiu nº 4 de 
Barcelona la quantitat de 2000 €, en concepte de costes, al 
número de compte ES55 ....1274, del Banc de Santander, 
segons concepte 0907000000027713, que aniran a càrrec 
de la partida de Defensa Jurídica 07.9203.2279900. 
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3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 7/2022/eUES. 
 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 7/2022-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 
13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA 
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 
03/01/2022. 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
 
PRIMER. DESESTIMAR el recurs de reposició per presentació extemporània del 
mateix sense entrar al fons de l’assumpte. 
 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació corresponent. 
 
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret.  
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4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 521/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 512/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA D'ÚS DE LES 
PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1241/2021, 
EN DATA 11/04/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES051809792S la sanció de multa de 
dos-cents euros (200 €) per infracció de l’article 1.2 del Decret d’Alcaldia número 1241 
de data 23/02/2022 i l’article 1.2 de l’Ordenança Municipal d’ús de les platges de 
Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES051809792S, 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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5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 592/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 592/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA D'ÚS DE LES 
PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL DECRET D'ALCADIA NÚM. 1241, EN 
DATA 06/04/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES047639366H la sanció de multa de 
dos-cents euros (200 €) per infracció de l’article 1.2 del Decret d’Alcaldia número 1241 
de data 23/02/2022 i l’article 1.2 de l’Ordenança Municipal d’ús de les platges de 
Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES047639366H, 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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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 601/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 601/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL D'ÚS DE LES PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1241/2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES002402637B la sanció de multa de 
dos-cents euros (200 €) per infracció de l’article 1.2 del Decret d’Alcaldia número 1241 
de data 23/02/2022., segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES002402637B, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 640/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 640/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 28/04/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI ES048021427A. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES048021427A la sanció de multa de 
tres-cents euros (300 €) per infracció de l’article 72.29 de l’Ordenança de Gestió de 
residus i Neteja viària de Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI ES048021427A, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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8. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1837/2022/eRH. 
 
RATIFICAR EL DECRET D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE 
TREBALL PER PROVEIR UN LLOC LABORAL TEMPORAL D’AODL PEL SUPORT A 
PROJECTES DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL EMPRESARIAL: ASSESS. A 
EMPRESES I EMPRENEDORS PER A LA DIG. DELS SEUS NEGOCIS 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. RATIFICAR el decret núm. 6654 de data 18 d’octubre de 2022 de d’aprovació 
de la convocatòria i oferta de treball per proveir un lloc laboral temporal d’AODL pel 
suport a projectes de transformació digital empresarial: Assess. a empreses i 
emprenedors per a la dig. dels seus negocis 
 
SEGON. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
  
 
  



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512733215500322 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

15 
 

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

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

 
 

 

 
9. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1838/2022/eRH. 
 
RATIFICAR EL DECRET D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE 
TREBALL PER PROVEIR UN LLOC LABORAL TEMPORAL D’AODL PEL SUPORT AL 
DESENVOLUPAMENT DE REALITAT IMMERSIVA A TRAVÉS DE LA GESTIÓ DE 
L'IMMERSIVE EXPERIENCE LAB MANAGER. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
 

ACORD 
 
PRIMER. RATIFICAR el decret núm. 6655 de data 18 d’octubre de 2022 de d’aprovació 
de la convocatòria i oferta de treball per proveir un lloc laboral temporal d’AODL pel 
suport al desenvolupament de realitat immersiva a través de la gestió de l’immersive 
experience lab manager. 
 
SEGON. 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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10. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1839/2022/eRH. 
 
RATIFICAR EL DECRET D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE 
TREBALL PER PROVEIR UN LLOC LABORAL TEMPORAL D’AODL PEL SUPORT A 
PROJECTES D’ECONOMIA SOCIAL A VILANOVA I LA GELTRÚ. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   
 

ACORD 
 
 
PRIMER. RATIFICAR el decret núm. 6656 de data 18 d’octubre de 2022 de d’aprovació 
de la convocatòria i oferta de treball per proveir un lloc laboral temporal d’AODL pel 
suport a projectes d’economia social a Vilanova i la Geltrú. 
 
 
SEGON. 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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11. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 2417/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE EN TORN DE RESERVA ESPECIAL D’UNA PLAÇA 
DE CONSERGE, GRUP AGRUPACIÓ PROFESSIONAL, ENQUADRADES DINS EL 
PERSONAL LABORAL FIX DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.   
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria i les bases específiques reguladores del concurs 
oposició, de lliure concurrència,  per cobrir 1 plaça vacant, com a personal laboral,  de 
CONSERGE en torn de reserva especial, de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB, al 
BOE, a l’etauler i al web municipal. 
 
TERCER.- VIABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: les despeses de sou i seguretat social de 
la plaça de Conserge en torn de reserva especial estan consignades a les partides 
pressupostàries de sous i salaris del servei d’Esports 33.3400.12000 per un import de 
1.951,98 €/mensual corresponent al sou i 33.3400.16000 per un import de 634,39 
€/mensual corresponent a la seguretat social,  del Pressupost Municipal vigent.  La 
convocatòria de la plaça es realitzarà durant l’any 2023. 
 
QUART.- PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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12. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 2438/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE D’UNA PLAÇA DE PERSONAL D’OFICI DE LA 
CATEGORIA LABORAL CONSERGE, ENQUADRADA DINS EL PERSONAL 
LABORAL FIX DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, RESERVAT A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I/O DE DESENVOLUPAMENT.   
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria i les bases específiques reguladores del concurs 
oposició, de lliure concurrència,  per cobrir 1 plaça vacant, com a personal laboral,  de 
CONSERGE, reservat a persones amb discapacitat intel·lectual i/o de 
desenvolupament, de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.-  PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB, al 
BOE, a l’etauler i al web municipal. 
 
TERCER.-  VIABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: les despeses de sou i seguretat social de 
la plaça de Conserge en torn de reserva especial estan consignades a les partides 
pressupostàries de sous i salaris del servei d’Esports 33.3400.12000 per un import de 
1.951,98 €/mensual corresponent al sou i 33.3400.16000 per un import de 634,39 
€/mensual corresponent a la seguretat social,  del Pressupost Municipal vigent.  La 
convocatòria de la plaça es realitzarà durant l’any 2023. 
 
QUART.- PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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13. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 2439/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE EN TORN DE RESERVA ESPECIAL D’UNA PLAÇA 
DE PERSONAL D’OFICI DE LA CATEGORIA LABORAL D’OPERARI/ÀRIA, 
ENQUADRADES DINS EL PERSONAL LABORAL FIX DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ.   
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria i les bases específiques reguladores del concurs 
oposició, de lliure concurrència,  per cobrir 1 plaça vacant, com a personal laboral,  
d’OPERARI/ÀRIA en torn de reserva especial, de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB, al 
BOE, a l’etauler i al web municipal. 
 
TERCER.- VIABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: les despeses de sou i seguretat social de 
la plaça d’Operari/ària en torn de reserva especial estan consignades a les partides 
pressupostàries de sous i salaris del servei de la USM 52.1530.12000 per un import de 
1.806,71 €/mensual corresponent al sou i 52.1530.16000 per un import de 587,18 
€/mensual corresponent a la seguretat social,  del Pressupost Municipal vigent.  La 
convocatòria de la plaça es realitzarà durant l’any 2023. 
 
QUART.- PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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14. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 2440/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE EN TORN DE RESERVA ESPECIAL D’UNA PLAÇA 
DE PERSONAL D’OFICI DE LA CATEGORIA LABORAL D’OPERARI/ÀRIA, 
ENQUADRADA DINS EL PERSONAL LABORAL FIX DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, RESERVAT A PERSONES AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL I/O DE DESENVOLUPAMENT   
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria i les bases específiques reguladores del concurs 
oposició, de lliure concurrència,  per cobrir 1 plaça vacant, com a personal laboral,  
d’OPERARI/ÀRIA, reservat a persones amb discapacitat intel·lectual i/o de 
desenvolupament, de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.-  PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB, al 
BOE, a l’etauler i al web municipal. 
 
TERCER.- VIABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: les despeses de sou i seguretat social de 
la plaça d’Operari/ària en torn de reserva especial estan consignades a les partides 
pressupostàries de sous i salaris del servei de la USM 52.1530.12000 per un import de 
1.806,71 €/mensual corresponent al sou i 52.1530.16000 per un import de 587,18 
€/mensual corresponent a la seguretat social,  del Pressupost Municipal vigent.  La 
convocatòria de la plaça es realitzarà durant l’any 2023. 
 
QUART.- PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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15. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 2441/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE EN TORN DE RESERVA ESPECIAL PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT DE DUES PLACES D’AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/VA, GRUP C2, ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, 
SUBESCALA AUXILIAR, ADSCRITES AL LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/VA  C2-16.   
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria i les bases específiques reguladores del concurs 
oposició, de lliure concurrència,  per cobrir 2 places vacants de funcionari de carrera, en 
el càrrec  d’Auxiliar Administratiu/va en torn de reserva especial de l’escala de 
l’Administració General, sots escala Auxiliar. 
 
SEGON.-  PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB, al 
BOE, a l’etauler i al web municipal. 
 
TERCER.-  VIABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: les despeses de sou i seguretat social de 
les places d’Auxiliar Administratiu/va en torn de reserva especial estan consignades a 
les partides pressupostàries de l’Oferta Pública d’Ocupació 2022, 04.9202.143000 per 
un import de 2.030,28 €/mensual i 04.9202.160003 per un import de 659,84 €/mensual,  
del Pressupost Municipal vigent. La convocatòria de les places es realitzarà durant l’any 
2023. 
 
QUART.- PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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16. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 613/2022/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS ALS TRIBUTS MUNICIPALS-EXERCICI 2020 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. CONCEDIR els ajuts següents per un total de 653,92 Euros, de l’exercici 2020, 
previstos a la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els 
tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i segons la 
Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de juny de 2020: 
 

 
 
Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs Locals) del Pressupost municipal vigent. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord als interessats, amb indicació que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 
 
TERCER. TRASLLADAR el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
  
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
 
 
17. Intervenció.  
Número: 113/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
 
   
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la relació de factures número F/2022/41. 
 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

  
Factures superiors a 50.001€ 
 

 
  
Resum Facturació 
 

 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2022/41. 
 
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 
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sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
   
 
ÀREA DE POLITIQUES DE CIUTADANIA 
 
18. Educació IMET.  
Número: 606/2022/eSUB. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS ADREÇADES ALS CENTRES 
DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON 
CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, MODALITAT DESPLAÇAMENTS DINS DEL NUCLI URBÀ PER SORTIDES 
PROGRAMADES DINS DEL PAE (PROGRAMA D’ANIMACIÓ EDUCATIVA) I/O 
PROPOSADES PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I/O L’INSTITUT 
MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL,  ANY 2022 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ATORGAR les subvencions als centres sostinguts amb fons públics 
d’educació infantil de segon cicle de primària i educació secundària obligatòria de 
Vilanova i la Geltrú en la modalitat Desplaçaments dins del nucli urbà per a sortides 
programades dins del PAE (programa d’animació educativa) i/o proposades per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i/o l’Institut Municipal d’Educació i Treball  any 2022, 
per un import total de 9.000€ que s’enumeren a continuació. 
 

 
 
 
D’acord amb les bases i la convocatòria, un cop aplicats els criteris, en cap cas les 
subvencions atorgades superen l’import sol·licitat pels centres educatius. 
 
Aquestes subvencions s’hauran de justificar com a màxim el 30 de juny de 2023, en el 
termini i forma prevista en el punt 16 de la convocatòria.  
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SEGON.  ESTIMAR com a activitats objectes de subvenció les següents: 
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TERCER. DESESTIMAR les següents activitats com a objecte de subvenció per no 
complir amb els criteris d’atorgament.  
 

 
 
QUART.  DISPOSAR EL PAGAMENT de 9.000€ als centres educatius enumerats en el 
punt primer de la resolució amb càrrec a l’aplicació pressupostària 320.481.01 del vigent 
pressupost ordinari de despeses de l’IMET. 
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Segons la previsió establerta al punt 12 de la convocatòria de subvencions: es farà un 
pagament avançat del 60% de l’import atorgat en el moment que la resolució sigui 
aprovada per Junta de Govern Local i el 40% restant es transferirà prèvia justificació de 
la totalitat de l’ajut. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquest acord als centres educatius informant-los que s’entendrà 
acceptada la subvenció si el beneficiari no ha manifestat expressament les seves 
objeccions en el termini de 10 dies  des de la data de la notificació de la present 
resolució.  
 
L’acceptació de la subvenció implica el coneixement i compliment dels requisits a les 
bases i a la convocatòria. 
 
SISÈ. PUBLICAR aquesta resolució a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” 
(BDNS). 
 
SETÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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19. Convivència i Equitat.  
Número: 970/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER L’ANY 2022 A 
L’ENTITAT PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- CONCEDIR una subvenció nominativa a l’entitat PLATAFORMA UNITÀRIA 
CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES, amb CIF G63627418, per portar a terme el 
projecte “Construïm barris lliures de masclisme”, per import de NOU-MIL EUROS 
(9.000,00€). 
 
SEGON.- AUTORITZAR, DISPOSAR el pagament d’una subvenció de 9.000,00€ amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 08,3273,48201, “Plat. Unitària contra Violències de 
Gènere (diners vagues)  
 
La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 
 
50% del total de la subvenció concedida: un cop redactada la resolució i aprovada per 
la Junta de Govern Local 
 
50% restant de la subvenció: es farà efectiva un cop l’entitat hagi justificat correctament 
l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció, segons el protocol que s’estableix al 
punt tercer. 
 
TERCER.- APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 
 
Portar a terme el projecte “Construïm barris lliures de masclisme”. 
 
Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 
 
Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 
 
Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’ajuntament, amb el seu logotip 
seguint el seu llibre d’estil. 
 
Justificació del compliment de l’activitat subvencionada; per percebre la totalitat de la 
subvenció atorgada, caldrà justificar que la subvenció s’ha invertit en la finalitat per a la 
qual fou concedida mitjançant la presentació, en el termini de 3 mesos després de la 
finalització de l’activitat i fins a 31 de gener de l’exercici següent al de la convocatòria, 
com a màxim, de la documentació següent: 
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SOL·LICITUD DE PAGAMENT de l’import justificat, signada per la persona que ostenti 
la representació de l’entitat. 
 
MEMÒRIA D’ACTIVITATS: detall de les activitats realitzades a cadascun dels 
programes subvencionats, indicant-ne el funcionament, la participació, l’assoliment dels 
objectius i propostes de millora.  També s’ha d’incloure un exemplar de tota la 
documentació i difusió editada per l’activitat subvencionada, en la qual haurà de figurar 
la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
MEMÒRIA ECONÒMICA: relació de justificants econòmics en un full resum, que 
s’acompanyarà de l’original o la còpia compulsada de les factures o documents de valor 
probatori de les despeses efectuades amb motiu de l’activitat objecte de subvenció, per 
un import mínim de la subvenció concedida.  
 
Aquests documents hauran de tenir les característiques següents: 
 
La data haurà de correspondre a la temporada en què s’ha dut a terme l’activitat 
subvencionada. 
 
Hauran de complir la resta dels requisits tècnics i formals exigits per la normativa fiscal 
(NIF i nom del proveïdor, data, quantia, concepte, IVA, import total, etc.) 
 
Hauran d’estar efectivament pagades. 
 
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini de 15 
dies per a la seva esmena.  L’incompliment en termini de l’obligació de justificació o la 
justificació insuficient comportarà el desistiment per part del beneficiari de la subvenció 
concedida o el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda.  
 
Aquesta subvenció serà incompatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions, ens públics o privats.  Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions 
conjuntament amb els ingressos que s’obtinguin i el dels recursos propis que es 
destinaran a l’activitat, no podrà superar el cost total de l’activitat que es desenvolupi.  
Si se supera aquest cost, s’exigirà la devolució de l’excés en la part proporcional. 
 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació de la subvenció atorgada. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES 
VIOLÈNCIES MASCLISTES, informant-los que s’entendrà acceptada la subvenció si el 
beneficiari no ha manifestat expressament les seves objeccions en el termini de 10 dies 
des de la data de la notificació de la present resolució. 
 
CINQUÈ.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
20. Acció Social i Dependència.  
Número: 319/2022/eCONT. 
 
DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ  PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEIS 
D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. DECLARAR deserta la licitació per a la contractació dels serveis d’atenció 
psicològica per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
SEGON.  DEIXAR sense efecte l’autorització de despesa, número d’operació comptable   
A-220220/15734, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 
Exercici Aplicació pressupostària Quantitat (€) 
 
2022  08.3272.2279903   2.968,57 € 
2023  35.2313.2269900  32.654,32 € 
 
 
TERCER.  PUBLICAR la present resolució al Perfil del Contractant. 
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QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
  
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 
21. Espai Públic.  
Número: 339/2022/eCONT. 
 
RETORNAR LA GARANTIA DEFINITIVA DEL LOT 2 DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT DE PASSAREL·LES A LES PLATGES DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. APROVAR la devolució de la garantia definitiva a nom BEACH TROTTERS 
SL, amb CIF B43656156, per import de 539,50,80 € (CINC-CENTS TRENTA-NOU 
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS D’EURO), referent al contracte de 
subministrament de passarel·les a les platges de Vilanova i la Geltrú, expedient núm. 
012/2017-CONT, dipositat en data 21 de novembre de 2017 i consignada a l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú amb la clau d’operació 820, número d’operació 3201700010073 
i número d’ingrés 20170004663. 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512733215500322 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

35 
 

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

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

 
 

 

SEGON. NOTIFICAR a BEACH TROTTERS, SL la present resolució. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
22. Espai Públic.  
Número: 25/2022/eCAA. 
 
INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS PENDENTS 
DE LIQUIDACIÓ  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. AUTORITZAR, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i 
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 
 
 
La relació és la que s’adjunta a continuació: 
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55278363W CR/ ESCORXADOR, 6, MG, ES 
B66196221 RD/ IBERICA, 82, LO 
23984742C RV/ SANTA MAGDALENA, 2, LO, 3 
36332229A CR/ SOGUES, 19 
Y1746996E PL/ LLEDONERS, 9, LO 
X5609388X CR/ UNIO, 51 
38055578P RB/ CASTELL, 39, LO 
Y2998004Z RB/ CASTELL, 48, LO 
B43103936 CR/ UNIO, 71, BX 
X6923812F AV/ GARRAF, 13, LO, 3 
52424457M CR/ UNIO, 103, LO, DR 
X9469888Y CR/ JOSEP PERS I RICART, 16, LO, DR 
52212281G RB/ CASTELL, 94, LO 
B06914741 RB/ CASTELL, 81, LO, ES 
54853549K RB/ SANT JORDI, 17, LO, 6 
B67209312 RB/ EXPOSICIO, 85, LO, ES 
B66969064 RB/ EXPOSICIO, 103, LO, 1 
B06768113 CR/ MAGDALENA MIRO, 1, LO 
Y5358469N CR/ JOAN MARAGALL, 27, MG 
Y7166954F RB/ PAU, 25, LO 
Y6170601Z RB/ PAU, 11, LO, 2 
B02730489 PG/ CARME, 7, LO, ES 
B64731789 PG/ CARME, 14, LO 
B60534617 PG/ CARME, 15 
B43916006 PG/ CARME, 24, LO, ES 
47836871E PG/ CARME, 27, 2º 
B62429980 PG/ CARME, 39, BX 
G64159619 PG/ CARME, 46, LO 
B65306227 RB/ PAU, 62, LO 
B67454991 RB/ PAU, 58, LO 
52629989D CR/ FERRER I VIDAL, 32, B, LO 
B67454991 CR/ FERRER I VIDAL, 34, LO, 1 
49503138P PL/ MEDITERRANIA, 3-B, LO, 4 
28933841W CR/ MARCEL.LINA JACAS, 25, LO, B 
B66783465 CR/ ANCORA, 20, LO 
B65860306 CR/ ANCORA, 16, MG, ES 
54854291G CR/ ANCORA, 14, MG, ES 
B67952481 CR/ LLIBERTAT, 133, LO 
B55668503 PG/ RIBES ROGES, S/N, XIR, TSUNAMI 
37617205S RB/ PAU, 65, LO 
B67499731 RB/ PAU, 111, LO, 4 
B67575589 PG/ MARITIM, 64, LO 
37208544H CR/ GAS, 34 
52427496P CR/ GAS, 16, LO 
X5666059D CR/ CONXITA SOLER, 10, LO 
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52211839E CR/ CONXITA SOLER, 15, LO, ES 
29999791V CR/ ANCORA, 8, BX 
Y4631853N PG/ MARITIM, 104, LO, ES 
35104331Y CR/ FASSINA, 6, LO, DR 
B67319319 CR/ ANCORA, 31, NAU, 4 
52427496P CR/ ANCORA, 31, NAU, 10 
35029742Y AV/ EDUARD TOLDRA, 92, LO, A 
B65465460 RD/ EUROPA, 52-54, NAU, 6 
B66373960 RD/ EUROPA, 60, 2º, 3 
B64081839 CR/ MASIA NOVA, 28, NAU, 3A 
48067266A RB/ PAISOS CATALANS, 10, NAU, 13 
Y0800446Z CR/ ANTONIO RUBIO, 6-C 
A08146474 CR/ ANTONIO RUBIO, 5 
B67278648 RB/ PAISOS CATALANS, 18, NAU, 28 
B67550038 RB/ PAISOS CATALANS, 18, NAU, 33 
X7429102X AV/ EDUARD TOLDRA, 79, LO 
Y6506767N CR/ JOAQUIM BLUME, 5 
B67600007 AV/ COLL D'EN FERRAN, 3 
B88318456 CM/ RAL, 2, NAU, 2 
Y4413570E CM/ RAL, 2, NAU, 11 
B65744633 CR/ MASIA EN NOTARI, 17, NAU, 5 
52464355K AV/ TERME (STA. MARIA), 2-B 
G62645692 CR/ JOAN MARAGALL, 22, LO, BAR 
05572212W CR/ LLIBERTAT, 118, 1º, 2 
12221256E CR/ LLUIS DE REQUESENS, 7-B, BX, 2 
23877015W CR/ FASSINA, 10, 3º, 1 
24102391R RB/ CASTELL, 81, 1º, 1 
24557578H CR/ SANTA GERTRUDIS, 13, ENT 
25918493T CR/ MARTI TORRENTS, 4, 3º, 3 
26184495F CR/ FRANCESC DE SALES VIDAL, 11, BX, 3 
28651680M CR/ BALEARS, 6, 1º, 2 
30727323J CR/ VALENCIA, 4 
31953986V CR/ VALLADOLID, 9 
36191953G AV/ JAUME BALMES, 25, 3º, 1 
36476281Y CR/ BALEARS, 6, 3º, 3 
36491921Y RB/ EXPOSICIO, 45, 4º, 5 
36625981E AV/ TERME (STA. MARIA), 42 
36736100V CR/ MARTI TORRENTS, 6, 1º, 3 
36746751L CR/ UNIO, 13, 1º, 5 
36759964F CR/ MAGATZEMS NOUS, 14, 5º 
37003204E CR/ CANARIES, 14, 5º, 5 
37227005X RB/ PAU, 105, 2º, 1 
37367525T CR/ AUSIAS MARCH, 10, 5º, 2 
37589650Z PG/ MARITIM, 64, 3º 
37747790Y CR/ PROVIDENCIA, 74, 2º, 3 
37783094M CR/ CARLETS, 35, 4º, 1 
38085987B PG/ MARITIM, 83 
38138579W CR/ SANT CRISTOFOL, 21, 2º, 3 
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38141635E CR/ JUAN DE LA COSA, 8, BX, 3 
38252442S CR/ MARTI TORRENTS, 8, BX, 3 
38381511P CR/ TIGRE, 26, 1º, 1 
38443929G AV/ EDUARD TOLDRA, 37-F, 2º, 2 
39845874F CR/ ARQUITECTE GAUDI, 10, 2º, 4 
40967447P CR/ PERE JACAS, 31, Esc: D, 1º, 1 
43447051M CR/ BALEARS, 12, 3º, 1 
44699683B CR/ SANT CRISTOFOL, 27, 3º, 1 
44937784Q CR/ ANTONI MARIA ALCOVER, 8, 2º, D 
45349863G CR/ ALEXANDRE DE CABANYES, 8, 3º, 1 
45478037E CR/ BARCELONA, 52, 1º 
46125621H RV/ SANTA MAGDALENA, 2, 4º, 1 
46134403Z PL/ ADARRO, 4, 2º, 6 
46217272Z PL/ MEDITERRANIA, 3-A, 4º, 3 
46237851P CR/ MASIA EN FREDERIC, 16, 1º, 1 
46308099Z AV/ PENEDES, 14, AT, 1 
46352368P RB/ SANT JORDI, 26, 3º, 5 
46402706E CR/ ALBERT VIRELLA I BLODA, 2, Esc: A, 1º, 2 
46507373Q CR/ BRUC, 46, 2º 
46522594B CR/ FORN DE VIDRE, 22, 3º, 4 
46550867V PG/ DE LA FITA, 20, BX, C 
46553827X CR/ REI PERE EL CERIMONIOS, 61, Esc: F, BX, 2 
47323269X AV/ VILAFRANCA DEL PENEDES, 68 
47600233P CR/ JOAN D'AUSTRIA, 22-A, BX, 1 
47617615W CR/ ESTANY, 7, 3º, 1 
47630404A CR/ JOSEP ANSELM CLAVE, 52, AT, 2 
47630889M CR/ D'EIVISSA, 9, 3º, 1 
47633917C CR/ PALLARS, 13, 2º, 1 
47638898X CR/ SARAGOSSA, 21, 4º 
47639674G CR/ LLIBERTAT, 117, 1º, 2 
47641898C CR/ SOGUES, 7, 2º 
47717585Z CR/ GAS, 16, 4º, 2 
47798828K CR/ ESTANY, 4, 3º 
47836211Y CR/ ISAAC PERAL, 13, BX, EXT 
47841110Y CR/ MENORCA, 16, 2º, 2 
47843396S CR/ GIRONA, 2, 1º, 2 
47869513G CR/ FERRER I VIDAL, 8, 1º 
48026747X CR/ CARLETS, 16, 3º, 2 
48180561T CR/ ARAGO, 6, 3º, 2 
48186109M CR/ JOSEP ANSELM CLAVE, 12, 1º, 1 
48187621E AV/ JAUME BALMES, 17, AT, 2 
48189595H PL/ PORTAL DE SITGES, 3, 1º, 2 
49500480H CR/ ALBERT SALVANY I BERTRAN, 5, 3º, 4 
49501716N CR/ VALLADOLID, 13 
49503102H CR/ MALLORCA, 24, 3º, 2 
49503181M AV/ GARRAF, 32, 2º, 4 
49766224C CR/ JOSEP ANSELM CLAVE, 58, 1º, 1 
49881385C CR/ CREU, 4 
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51805118X CR/ JORDI PUIG-LA CALLE, 7, 2º, C 
52210031P CR/ CRESPELLINS, 33, 1º 
52212038Z CR/ PALLARS, 3, 5º, 1 
52212090C AV/ GARRAF, 69, 1º, 2 
52213507B CR/ JOSEP COROLEU, 153, 1º, 1 
52216181V RB/ PAU, 95, Esc: 1, 5º, 1 
52216555T CR/ ALEXANDRE DE CABANYES, 9, Esc: 3D, 2º, 2 
52218065S CR/ JOSEP COROLEU, 139, 1º, 1 
52289790A CR/ ALBERT FERRER I SOLER, 54 
52390404S CR/ GIRONA, 3, 4º, 1 
52421155S CR/ PANXO FERRER, 4, 1º, 2 
52421430Z CR/ FRANCESC IVERN, 6, Esc: DR, 4º, 4 
52422555N CR/ CREU DE XIRIVIA, 5, 4º, 2 
52428011V RB/ PAU, 61-D, 2º, A 
52429853L RB/ SANT JORDI, 26, 4º, 6 
52915922Y CR/ GAS, 16, 3º, 2 
77081158Q PL/ ACACIES, 13, 1º, 2 
77107660E RD/ IBERICA, 82, 1º, 1 
77108606W CR/ MALLORCA, 22, 5º, 2 
77252253Z CR/ GAS, 4, 3º, 2 
77286349R CR/ MARTI TORRENTS, 8, 1º, 1 
77293767J PL/ RAJANTA, 9, BX 
E63716419 CR/ CONXITA SOLER, 21, 2º, 1 
X1135568N CR/ RAMON MUNTANER, 18, BX, 1 
X3348993D CR/ ALBERT VIRELLA I BLODA, 14, 1º, 2 
X4903099M CR/ JOSEP COROLEU, 145, 1º, 1 
X5265840J CR/ PERE RIUDOR, 13, 2º, 3 
Y0948790P PL/ LLEDONERS, 9, 3º, 1 
Y0952501Q CR/ MASIA EN FREDERIC, 32, 5º, 4 
Y1859755N CR/ GAS, 9, 2º, 1 
Y2349792B CR/ FRANCESC IVERN, 6, Esc: DR, 1º, 4 
Y2939165D CR/ ANTONI MARIA ALCOVER, 4, 2º, A 
Y3234853D PG/ SANT CRISTOFOL, 24 
Y8092086X CR/ FRANCESC IVERN, 4, Esc: DR, BX, 3 
 
 
SEGON. FACULTAR l’Il·lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 
Això no obstant, la Junta de Govern Local decidirà allò que cregui més adient per als 
interessos municipals. 
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TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
  
 
23. Habitatge.  
Número: 885/2022/eAJT. 
 
APROVAR LA SUBSCRIPCIÓ A L'ACORD MARC PER A L’ADHESIÓ AL PROGRAMA 
D’AJUTS A LES ENTITATS QUE INTEGREN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE 
CATALUNYA QUE GESTIONEN HABITATGES QUE FORMEN PART DEL FONS 
D’HABITATGE DE LLOGUER DESTINAT A POLÍTIQUES SOCIALS (ref. BDNS 
658257) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’adhesió a l’Acord marc per a l’adhesió al programa d’ajuts a les 
entitats que integren l’administració local de Catalunya que gestionen habitatges que 
formen part del fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials (ref. BDNS 
658257) que es transcriu a continuació. 
 

ACORD MARC PER A L’ADHESIÓ AL PROGRAMA D’AJUTS A LES 
ENTITATS QUE INTEGREN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE CATALUNYA 
QUE GESTIONEN HABITATGES QUE FORMEN PART DEL FONS 
D’HABITAGE DE LLOGUER DESTINAT A POLÍTIQUES SOCIALS (ref. BDNS 
658257) 
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I. D’acord amb el que disposa l’article 2 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (d’ara endavant, l’Agència), aquesta és 
una entitat de dret públic que té per finalitat executar i gestionar les polítiques 
d’habitatge que són  competència de la Generalitat de Catalunya, les quals 
s’han de desenvolupar d’acord amb els principis de cooperació i col·laboració 
amb els ens locals, i en concertació, si escau, amb altres ens de caràcter públic 
o privat. 
 
L'article 3 de la Llei esmentada atribueix a l'Agència, entre d'altres, la funció de 
gestionar i executar programes socials relacionats amb l'habitatge per al foment 
del lloguer i d'evitar que cap persona resti exclosa d'un habitatge per motius 
econòmics, tot garantint l'estabilitat i la seguretat dels residents més 
vulnerables. 
 
Aquesta Llei defineix que són objectius de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són 
competència de la Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions 
públiques que en matèria d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, 
amb una gestió integrada de les actuacions públiques de conformitat amb els 
principis de subsidiarietat, coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens 
locals. 
 
II. El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, estableix 
ajuts per garantir que l'esforç per al pagament del lloguer de l'habitatge habitual 
sigui proporcionat als ingressos ponderats de la unitat de convivència, 
especialment si els membres que la integren es troben en situació d'emergència 
social o en risc d'exclusió 
residencial. 
 
III. Mitjançant l'Acord de 12 de juny de 2015 es va constituir el Fons d'habitatge 
de lloguer destinat a polítiques socials. Aquest Fons es configura com un 
instrument destinat a posar a disposició de les persones i famílies en risc 
d'exclusió residencial els habitatges de titularitat pública o privada que integrin 
aquest Fons en règim de lloguer social. Dels habitatges que formen part 
d'aquest Fons, destaquen els que provenen dels parcs d'habitatges gestionats 
per ens locals. 
 
Aquest Acord disposa que els habitatges adscrits al Fons que estiguin 
gestionats per administracions públiques, hauran de ser llogats per un import 
inferior en un 20% a la mitjana del lloguer de mercat de la zona, d’acord amb 
les estadístiques del registre de fiances de lloguer de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
IV. D’acord amb l’article 140.1, apartats c) i d) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de Règim Jurídic del Sector Públic, les administracions públiques actuen i es 
relacionen de conformitat amb el principi de col·laboració - entesa com el deure 
d’actuar amb la resta d’Administracions Públiques per assolir fins comuns - i 
amb el principi de cooperació - quan dos o més Administracions de forma 
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voluntària i en exercici de les seves competències, assumeixen compromisos 
específics per dur a terme una acció comú. 
 
L’article 143.2 de la mateixa Llei indica que la formalització de les relacions de 
cooperació requereix l’acceptació expressa de les parts, formulada en acords 
d’òrgans de cooperació. Així mateix l’article 144.1 preveu diferents tècniques 
de cooperació, entre les quals, l’apartat d) determina la prestació de mitjans 
materials, econòmics o personals a altres administracions públiques. L’apartat 
2 del mateix article 144 precisa que en els acords en què es formalitzi la 
cooperació s’han de preveure les condicions i els compromisos que 
assumeixen les parts que els subscriuen. 
 
V. Així mateix, l’article 90.3.d) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
preveu que la concurrència en la concessió de subvencions no serà preceptiva 
si els beneficiaris són corporacions i entitats locals i l'objecte de la subvenció 
és inclòs en plans o en programes prèviament aprovats. 
 
Per tot això, i amb la finalitat de fixar els criteris i difondre el procediment per a 
l’adhesió al programa d’ajuts per a les entitats que integren l’Administració local 
de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del fons d’Habitatge de 
lloguer destinat a polítiques socials, 
 
S’ACORDA 
 
Primer. Objecte 
Aquest Acord té per objecte oferir a les entitats que integren l’administració local 
de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del fons d’Habitatge de 
lloguer destinat a polítiques socials, exclòs l’Ajuntament de Barcelona, la 
possibilitat d’adherir-se al programada d’ajuts previst per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya per a contribuir al finançament dels ajuts que aquestes 
entitats apliquen en els lloguers o contraprestacions dels contractes de lloguer 
o cessió d’ús dels habitatges que formen part dels Fons d’habitatge de lloguer 
destinat a polítiques socials, per tal de prevenir situacions de risc d’exclusió 
residencial. 
 
Segon. Obligacions dels ens local adherits 
Les entitats que s’adhereixin a aquest Acord es comprometen a: 
 
Estar adherides al Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques Socials, a 
data 17/10/2022. 
 
Comunicar a l'Agència qualsevol modificació en les condicions, règim jurídic o 
destinació i ús dels habitatges pels quals l’Agència realitza aportacions. 
Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de 
les actuacions de gestió d’habitatges objecte d’aquest Acord, i sotmetre's a les 
actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció 
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General de la Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes i d'altres 
òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable. 
Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos 
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control. 
 
Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya realitzarà una aportació econòmica per 
tal de cooperar al finançament dels ajuts que les entitats adherides apliquen en 
els lloguers o contraprestacions dels contractes de lloguer o cessió d’ús dels 
habitatges que formen part dels Fons d’habitatge de lloguer destinat a 
polítiques socials, segons els paràmetres i imports que s'estableixen en el pacte 
següent. 
 
Aquestes aportacions resten condicionades a l’existència de crèdit suficient i 
adequat per finançar les obligacions que se’n deriven. 
 
Quart. Aportació 
L'import de la dotació pressupostària d'aquestes aportacions es fa amb càrrec 
a la partida D/4690001 “A altres ens dependents de corporacions locals” del 
pressupost prorrogat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’exercici 
2022, per un import de fins a 2.200.000 €, d’acord amb els termes que 
s’estableixen a continuació. 
 
- L’Agencia de l’habitatge realitzarà, anualment i durant la vigència d’aquest 
Acord, el pagament d’un import màxim per habitatge gestionat de fins a 150 
euros mensuals, per les mensualitats incloses entre el mes següent al de 
signatura del contracte i el mes de desembre d’aquella anualitat, inclòs. 
Aquest import es determinarà per la diferència entre la renda de lloguer 
ajustada (la fixada per l’entitat adherida en atenció a les circumstàncies 
personals de la unitat de convivència del llogater de l’habitatge) i la renda de 
lloguer objectiva (la que correspondria pagar d’acord amb els preus habituals i 
les característiques de l’habitatge), amb un import màxim mensual de 150 €. 
- En tot cas, l’aportació màxima serà de 1.800 euros per habitatge. 
- Excepcionalment, per als casos d’habitatges adjudicats a proposta d’una 
mesa de valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials, 
l’aportació màxima per habitatge serà de fins a un import equivalent a 240 euros 
mensuals. 
Aquest import es determinarà per la diferència entre la renda de lloguer 
ajustada (la fixada per l’entitat adherida en atenció a les circumstàncies 
personals de la unitat de convivència de l’adjudicatari de l’habitatge per acord 
de la Mesa d’emergències) i la renda de lloguer objectiva (la que correspondria 
pagar d’acord amb els preus habituals i les característiques de l’habitatge), amb 
un import màxim mensual de 240 €. 
-     El pagament d’aquestes quantitats resta subjecte a l'import màxim de la 
dotació pressupostària i no genera dret de continuïtat en l'assignació de 
finançament als  beneficiaris. 
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- En el supòsit que el nombre de sol·licituds superi l'import màxim de la dotació 
pressupostària, es procedirà a prorratejar l’import global del pressupost entre 
els diferents habitatges gestionats per les entitats locals adherides. 
 
Cinquè. Sistema d’Adhesió a l’Acord 
Les entitats que integren l’Administració local de Catalunya que gestionen 
habitatges que formen part del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques 
socials poden adherir-se a aquest Acord mitjançant la presentació a l’Agència 
del document d’adhesió de l’Annex 1, al qual s’adjuntarà la documentació que 
consta a l’Annex 2, en el termini màxim de 15 dies naturals des de la data de 
recepció de la tramesa d’aquest Acord mitjançant l’EACAT. 
 
Sisè. Justificació 
Les aportacions a les entitats locals adherides es faran anualment, un cop 
justificades les actuacions objecte d’aquest Acord. 
La forma de justificació de la despesa s’haurà d’ajustar a les previsions 
contingudes al Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l’Ordre 
ECO/172/2015, reguladora de les diferents modalitats de justificació de 
subvencions, amb la presentació de la documentació relacionada a l’Annex 3, 
referida a cada habitatge gestionat, davant l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, abans del 31 de gener del 2023. 
 
Setè. Exclusió 
Queden exclosos d’aquest Acord els habitatges següents: 
 
- Habitatges que siguin titularitat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
- Els contractes dels habitatges als que s’hagi aplicat les mesures previstes al 
Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 i 
concretament les previstes a l’article 4 relatiu a l’aplicació automàtica de la 
moratòria del deute arrendatari en cas de grans tenidors i empreses o entitats 
publiques d’habitatge. 
- Els habitatges els llogaters dels quals ja gaudeixin de les subvencions i les 
prestacions per al pagament del lloguer que l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya atorgui o, si és el cas, renovi, per al mateix any. 
- Els habitatges que hagin rebut els ajuts que es concedeixen a les entitats 
adherides a la Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social. 
 
Novè. Protecció de dades i transparència 
Els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal o qualsevol 
altre mitjà d’intercanvi d’informació que es dugui a terme o sigui gestionat per 
les parts vinculades a aquest Acord, estaran subjectes, a tots els efectes, al 
Reglament (UE) general de protecció de dades, a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i a 
la resta de normativa d’aplicació. 
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Paral·lelament, les parts han de garantir el dret d’accés d’acord amb la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 
 
 
La presidenta de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya 
Annex 1 
 
Adhesió a l’Acord Marc per a l’Adhesió de les entitats que integren 
l’Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del 
Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials 
 
 
Francesc Xavier Serra i Albet, Regidor d'Urbanisme, Habitatge, Projectes i 
Obres d'Urbanisme, Llicències d’activitats i Medi Ambient en nom i 
representació de d’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, NIF P08308001, amb 
domicili a Plaça de la Vila, 8 de Vilanova i la Geltrú, actuant en virtut del decret 
de l’Alcaldessa de delegació i competències núm. 4520 publicat en el BOPB de 
9 d’agost de 2019 
 
SOL·LICITA 
 
L’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’Acord Marc per a l’adhesió 
de les entitats que integren l’Administració local de Catalunya que gestionen 
habitatges que formen part del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques 
socials, amb expressa manifestació del compromís ineludible d’atendre i 
complir amb totes les obligacions derivades del referit Acord. 
 
Nom : Francesc Xavier Serra i Albet. 
Càrrec : Regidor d'Urbanisme, Habitatge, Projectes i Obres d'Urbanisme, 
Llicències d’activitats i Medi Ambient. 
Entitat: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Annex 2 
 
Documentació que cal adjuntar al document d’adhesió: 
 
Certificat de la persona titular de la intervenció o secretaria-intervenció de l'ens 
local, del president/a de l'entitat pública o del òrgan de govern corresponent, 
d’acord amb el model facilitat per l’Agència, en què consti: 
 
Les dades dels habitatges gestionats per l’ens local, pels quals sol·licita 
l’adhesió al present Acord. 
 
Que disposen de la documentació següent, que els òrgans competents de 
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya podran sol·licitar per efectuar les 
comprovacions necessàries: 
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Els contractes d'arrendament o cessió d'ús. 
 
Els rebuts de la renda del contracte d'arrendament o de la prestació del 
contracte de cessió d'ús de l'habitatge. 
 
La documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència 
 
L'import de la renda o de la contraprestació que objectivament correspondria a 
aquell habitatge, sense ajustar-se als ingressos de la unitat de convivència. 
 
Imprès normalitzat a nom de l'entitat sol·licitant amb les dades bancàries del 
compte en què s'ha de realitzar l’ingrés de les quantitats a abonar per l’Agència. 
 
 
Annex 3 
 
Documentació a aportar pels ens locals adherits, per tal de justificar les 
actuacions objecte d’aquest Acord: 
 
Una declaració responsable de la persona titular de la intervenció o secretaria- 
intervenció de l'ens local, amb el contingut mínim següent: 
Que l'import de la subvenció (identificació de l'actuació subvencionada) ha estat 
registrat en la comptabilitat. 
Que la relació de despeses que s'adjunta a la declaració responsable (la renda 
o la contraprestació efectivament cobrada per l’ens local en relació a cadascun 
d’aquests habitatges pels quals s’ha adherit l’ens local) correspon a actuacions 
subvencionables, justificades mitjançant factures o altres documents 
comptables de valor probatori equivalent, i que han estat efectuades i pagades 
dins dels terminis establerts en la convocatòria de la subvenció i les bases 
reguladores. 
Que l'objecte subvencionat ha estat executat d'acord amb l’Acord Marc i la 
normativa aplicable. 
Que el total de les fonts de finançament no supera el cost de l'actuació 
subvencionada. 
Que la documentació original acreditativa de les despeses realitzades es troba 
a disposició de l'òrgan concedent, de la Intervenció General de la Generalitat i 
de la Sindicatura de Comptes. 
 
Documentació a aportar per les entitats públiques adherides, per tal de justificar 
les actuacions objecte d’aquest Acord: 
 
Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció, activitat o 
projecte subvencionat, en què s'indiquin les activitats realitzades i els resultats 
obtinguts. 
 
Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, on consti: 
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Una relació classificada de les despeses, en relació a cadascun dels 
habitatges, amb la identificació del llogater, l'import de la renda, i la data 
d’emissió i, si s’escau, de pagament dels rebuts. 
 
Una declaració responsable amb el contingut mínim següent: 
- Que el total de les fonts de finançament no supera el cost de l'actuació 
subvencionada. 
- Que es disposa d'un sistema de comptabilitat separada o que els justificants 
de despesa tenen assignat un codi comptable comú a les transaccions 
relacionades amb l'actuació subvencionada. 
 
Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan 
els justificants de les despeses s'imputin parcialment a d'altres subvencions, 
s'ha d'indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb la 
identificació dels òrgans concedents. 
 

SEGON. DISPOSAR la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
TERCER. FACULTAR a l’Alcaldessa, assistida pel Secretari General, per a la signatura 
d’aquest acord i quanta documentació se’n derivi d’aquest. 
 
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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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. 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
24. Secretaria General.  
Número: 259/2022/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LA IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ 
INTEGRAL DEL PATRIMONI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent:ACORD 
 
PRIMER. ADJUDICAR a AYTOS Soluciones Informáticas, SLU, amb NIF B41632332, 
el contracte de la implantació d’un sistema de gestió integral de Patrimoni de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un període de quatre (4) anys, improrrogables, 
amb un preu total de 87.000 euros més 18.270 euros corresponents al 21% d’IVA, que 
fan un total de 105.270 euros (CENT CINC MIL DOS-CENTS SETANTA EUROS). 
 
SEGON. En atenció a la previsió d’inici del contracte el mes desembre de 2022, les 
obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 07.9203.2060000 ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCESSOS 
D'INFORMACIÓ del pressupost vigent, i a les aplicacions que s’habilitin en els propers 
exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. i es distribuiran de la següent 
manera durant la vigència del contracte: 

 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i    
suficient.  
 
TERCER. NOTIFICAR l’adjudicació a les empreses licitadores. 
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QUART. PUBLICAR l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
  
CINQUÈ. NOMENAR responsable del contracte, tal i com es preveu a l’apartat V del 
Quadre de Característiques del Plec de Clàusules Administratives particulars, seran 
l’Interventor General i el Secretari General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SISÈ. APROVAR la minuta genèrica per al corresponent contracte que s’adjunta com a 
Annex. 
 
VUITÈ. FACULTAR a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
NOVÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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25. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 2501/2022/eRH. 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ ORDINÀRIA 2022 I 
L’OFERTA D’OCUPACIÓ D’ESTABILITZACIÓ  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
 
PRIMER. APROVAR la modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació ordinària d’aquesta 
corporació per a l’any 2022, aprovada per la Junta de Govern de 24 de maig de 2022, 
d’acord amb les modificacions de plantilla realitzades per l’acord del Ple de 25 de juliol 
de 2022,  amb els termes següents:   
 
 
OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ 2022: 
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SEGON.- APROVAR la modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació 2022 per 
l’estabilització de l’ocupació temporal de conformitat amb les disposicions establertes en 
la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat a l’ocupació pública aprovada per la Junta de Govern de 22 de maig de 
2022,  amb el contingut següent:  
 
a) Oferta Pública d’Estabilització de l’ocupació temporal que es realitzarà mitjançant el 
sistema selectiu de Concurs, d’acord amb el que s’estableix a la Disposició Addicional 
6a i 8a de la Llei 20/2021, de 28 de desembre. Les places incloses en aquest apartat 
són les següents:  
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b) Oferta Pública d’Estabilització de l’ocupació temporal que inclou les places 
estructurals  ocupades de forma temporal i ininterrompudament  almenys en els tres 
anys anteriors a 31 de desembre de 2020, d’acord amb el que estableix art. 2.1 de la 
Llei 20/2021. Es realitzaran mitjançant el sistema selectiu establert en l’article 2.4 de la 
Llei 20/2021, de 28 de desembre, concurs-oposició, amb una valoració en la fase 
concurs de un quaranta per cent de la puntuació total, en la que es tindrà amb compte 
majoritàriament l’experiència en el cos, escala i categoria o equivalent i podent esser no 
eliminatoris els exercicis de la fase oposició, d’acord amb el que s’estableix en el marc 
de la negociació col·lectiva. Les places incloses en aquest apartat són les següents:  
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TERCER.- PUBLICAR la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i notificar-la als representants de personal, 
tant funcionari com laboral.    
 
QUART.- VIABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: les despeses de les places incloses en 
l’Oferta Pública d’Ocupació 2022 estan consignades en les partides del Capítol I de la 
forma següent: 
 

a) Les places ocupades interinament o vacants pures que s’originen de jubilacions, 
excedències i situacions similars estan consignades a les partides de sous i 
salaris i de seguretat social dels Serveis corresponents.  

 
b) Les places que s’han incrementat de serveis essencials i que actualment són 

vacants pures, estan consignades a las partides d’Oferta Pública d’Ocupació 
04.9202.143000 i Seguretat social de l’Oferta Pública d’Ocupació 
04.9202.1600003. 

 
El càlcul de la consignació pressupostària està fet d’acord amb la previsió de les dates 
efectives d’incorporació del personal en les places de nova creació, que restarà justificat 
en cada nomenament o contractació, considerant que hi ha un termini de 3 anys per la 
seva execució. 
 
Les places de professorat es convocaran per la jornada de treball que s’ajusti a les 
necessitats reals de l’organització,  en el moment d’executar la convocatòria.  
 
CINQUÈ- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els 
següents recursos: 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512733215500322 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

62 
 

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

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

 
 

 

 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva 
notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
a la recepció de la seva notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què rebí la seva notificació, si 
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del 
dia següent a la què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
  
   
PRECS I PREGUNTES  
No se’n formulen 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:12 hores, de la que 
s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


