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Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 18/2022/eJGL 
 
NÚM.:   18 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  17 de maig 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 17 de maig 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: 
 
Olga Arnau Sanabra    ERC 
M Blanca Alba Pujol    JxC 
Marta Jofra Sora    RNA 
Jordi Medina Alsina   ERC 
Conxi Martinez Sánchez   ERC 
Enric Garriga Ubia    RNA 
Antoni Palacios Asensio   JxC 
Francesc Xavier Serra Albet   ERC 
   
Sr. Isidre Martí Sardà 
Secretari General 
 
Sr. Cèsar Rodríguez Solà 
Interventor Municipal 
    
Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera 
convocatòria. 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixen també a la sessió el Sr. Jaime Carnicer 
Mas, el Sr. Adrià Guevara Figueras, el Sr. Jaume Aliaga Huguet i el Sr. Oriol Huguet 
Briva i la Sra. Maria Mercè Mateo Olivares, que s’incorpora en el punt 12 de l’ordre del 
dia a les 9.07h 
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ORDRE DEL DIA 

 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 17/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 17 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 10 DE MAIG DE 2022 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 10/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 169/2022, DE 2 DE MAIG DE 2022,  
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 17 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT ORDINARI 411/2021 M1, INTERPOSAT PER JOSÉ MARIA SALA 
BRUNET (32/2020-eDIS).  DECLARA LA CADUCITAT DEL RECURS 
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 68/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 0918 GHN  PER FALTA DE TAPES DE 
CLAVEGUERA AL CARRER VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, EL DIA 29 D’ABRIL DE 
2020 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 71/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 71/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 28/01/2022. 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 74/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 74/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 28/01/2022. 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 78/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 78/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 17/01/2022. 
 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 182/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD D'ARXIU DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 182/2022-eUES PER 
INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA 
CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 08/02/2021. 
  
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 671/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 671/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, EN DATA 10/11/2021. 
  
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 726/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 726/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 06/11/2021. 
 
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 734/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 734/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 08/11/2021. 
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11. Intervenció.  
Número: 50/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
12. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 142/2022/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I 
CLIMATITZACIÓ DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ (LOT 1) 
  
13. Tecnologies de la Informació i la Comunicació.  
Número: 210/2021/eCONT. 
 
MODIFICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE LES LLICÈNCIES 
OFFICE 365 DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, OAPLVB, VNG 
APARCAMENTS I AISSA  
  
14. Policial Local.  
Número: 22/2021/eCONT. 
 
MODIFICAR  L’ACORD D’IMPOSICIÓ DE  PENALITAT A L’EMPRESA 
CONTRACTISTA DEL SUBMINISTRAMENT EN MODALITAT DE RÈNTING, DE 
QUATRE MOTOCICLETES ELÈCTRIQUES PER A LA POLICIA LOCAL 
 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
15. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 3/2022/eDES. 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS PER A LA VENDA AL 
MERCAT D'ARTESANIA D'ESTIU 2022 A VILANOVA I LA GELTRÚ 
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16. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 1058/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A 
CÀRREC DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021 A L'ESTACIÓ NÀUTICA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ DE LA CIUTAT, 
AFECTAT PER LA PANDÈMIA DE LA COVID 19 
  
17. Empresa.  
Número: 394/2022/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ EN ACTIVITATS DE 
RECERCA, DESENVOLUPAMENT  I INNOVACIÓ (R+D+I) ENTRE L'AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA FUNDACIÓ PRIVADA i2CAT 
  
18. Mercats Municipals.  
Número: 1/2020/eMER. 
 
APROVAR LA RECTIFICACIÓ D'ERROR MATERIAL REFERENT A LA CESSIÓ DE 
LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA PARADA NÚM. 66 DEL MERCAT DEL 
CENTRE 
  
ÀREA DE POLITIQUES DE CIUTADANIA 
 
19. Cultura.  
Número: 61/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 35.000€ A 
L’ASSOCIACIÓ ORGANITZADORA DE LA FESTA DELS TRES TOMBS 2022 
  
20. Acció Social i Dependència.  
Número: 64/2022/eAJT. 
 
ESMENAR L’ERROR MATERIAL DETECTAT AL CONVENI DE COOPERACIÓ I 
COL·LABORACIÓ APROVAT PER JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 29 MARÇ 
DE 2022 ENTRE L’ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I COTTET ÒPTICA I 
AUDIOLOGIA,S.A, PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ÒPTICA EN EL MARC DE 
L’ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL I PRESTACIONS SOCIALS DE 
CARÀCTER ECONÒMIC 
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21. Participació.  
Número: 154/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA 2022 DE SUBVENCIONS EN REGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA  DESTINADES A PROJECTES DE COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT 
  
22. Participació.  
Número: 116/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DEL FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ PEL PROJECTE DE SUPORT A L’AFECTACIÓ DE LA COVID-19 AL 
BRASIL 
  
23. Participació.  
Número: 22/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ DE 
SUPORT A LA POBLACIÓ VÍCTIMA DEL CONFLICTE ARMAT A UCRAÏNA 
  
24. Participació.  
Número: 161/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA 2022 DE SUBVENCIONS EN REGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A ENTITATS 
 
 
AREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
  
25. Espai Públic.  
Número: 143/2022/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DE LA CONCESSIÓ DE 
DOMINI PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE QUIOSC, LAVABOS I RECINTE 
ADJACENT DEL PARC DE RIBES ROGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
26. Espai Públic.  
Número: 310/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DE L’ADHESIÓ AL LOT 3 DE L’ACORD MARC 
DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA (Exp. 2017.01)  
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27. Medi ambient.  
Número: 757/2021/eAJT. 
 
PROPOSTA EXCLOSA DE L’ORDRE DEL DIA 

 
APROVAR L'ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D'ACCIÓ 
CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PER ACTUACIONS ALS ESPAIS NATURALS DE CATALUNYA, ALS 
HÀBITATS I ESPÈCIES, EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT 
RURAL DE CATALUNYA, PER L'ANY 2022 
  
 
28. Urbanisme i Planejament.  
Número: 40/2021/eURB. 
 
COMPLIMENT DE LA INTERLOCUTÒRIA DEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM. 16 DE BARCELONA, DE DATA 1 DE MARÇ DE 2022, EN 
INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA FERMA NÚM. 676/2018, DE 12 DE 
JULIOL, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, RELATIVA AL 
RECURS D’APEL.LACIÓ NÚM. 51/2017 PROMOGUT PER FALDUR SOL S.L. 
  
PUNTS ENTRATS PER URGÈNCIA 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
29. Servei de Gestió del Talent i les Persones 
Número: 927/2022/eRH  
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER A 
L’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
30. Servei de Projectes i Obres 
Número: 400/2021/eCONT 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DEL LOT 8 (MESURA 8 - 
REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE) DEL PROJECTE DE 
PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ "AL CENTRE, LES 
PERSONES" 
 
 
PRECS I PREGUNTES.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió a les 9.00 h seguint  
l’ordre del dia 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 17/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 17 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 10 DE MAIG 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: 10/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 169/2022, DE 2 DE MAIG DE 2022,  
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 17 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT ORDINARI 411/2021 M1, INTERPOSAT PER JOSÉ MARIA SALA 
BRUNET (32/2020-eDIS).  DECLARA LA CADUCITAT DEL RECURS 
  
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 17 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :   Ordinari 411/2021 M1 
 
Núm. i data interlocutòria: 2 de maig de 2022 
  
Part actora  : José María Sala Brunet  
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                   Miquel Àngel Pigem de las Heras (Milà Advocats, SLP) 
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Objecte del procediment :      Decret de data 16/6/2021 de l’expedient 31/2020-eDIS i 

Acord de data 27/7/2021 de l’expedient 32/2020/eDIS, 
sobre Sancions i disciplina urbanística. 

 
Decisió  :  DECLARAR la caducitat del recurs que s’ha 

presentat.  
  
 No es pronuncia sobre la condemna a costes. 
 
Fermesa :  Contra aquesta resolució s’hi pot interposar recurs 

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

i conforme. 
  
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 68/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 0918 GHN  PER FALTA DE TAPES DE 
CLAVEGUERA AL CARRER VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, EL DIA 29 D’ABRIL DE 
2020 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
 

ACORD 
 

PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
l'advocada YOLANDA VILA MORALES, en representació deL senyor amb DNI 
38056143 K, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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.  
 
 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 71/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 71/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 28/01/2022. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
   

ACORD 
 

PRIMER. DESESTIMAR les al·legacions presentades per la persona titular del 
Document Identificatiu AAF575877. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del Document Identificatiu AAF575877 la 
sanció de multa de cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de 
l’Ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la 
Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del Document Identificatiu AAF575877 perquè 
faci efectiu el pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document 
de pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
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CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la 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.  
 
   
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 74/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 74/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 28/01/2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI ES046764322D. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part interessada, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
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QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:  
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 78/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 78/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 17/01/2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI ES052219541L. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
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QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:  
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent  
 
 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 182/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD D'ARXIU DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 182/2022-eUES PER 
INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA 
CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 08/02/2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. ESTIMAR totalment el recurs de reposició presentat per la persona titular del 
DNI ES046237813Q, per no ser els fets constitutius d’infracció, a tenor de l’informe 
tècnic obrant a l’expedient.  
 
SEGON. DEIXAR sense efecte la sanció imposada de cent cinquanta euros (150 €) 
per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la 
Convivència a Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen. 
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QUART. 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.   
 
 
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 671/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 671/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, EN DATA 10/11/2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052429105F la sanció de multa de 
tres-cents cinquanta euros (350 €) per infracció de l’article 12.2 de l'Ordenança 
municipal sobre la tinença d’animals de companyia a Vilanova i la Geltrú, segons 
consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES052429105F, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
 
 
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 726/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 726/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 06/11/2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES043443564Z la sanció de multa de 
quatre-cents cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 25.4a) de l’Ordenança de 
Mesures per fomentar el Civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta 
a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI ES043443564Z, 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. 
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TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
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.  
 
 
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 734/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 734/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 08/11/2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del ES023934207Q, com a responsable de 
l’establiment TAKI TAKI, la sanció de multa de quatre-cents cinquanta euros (450 €) 
per infracció de l’article 23.3h) de l’Ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i 
la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES023934207Q, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
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La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la 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.  
 
 
11. Intervenció.  
Número: 50/2022/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/2022/17.  
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Factures inferiors a 10.000€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de document Import total Tercer Nom 

02 F/2022/2185 18/04/2022 1300595822 3.717,48 A28791069 KONE 
ELEVADORES, S.A. 

Total 02    3.717,48   

04 F/2022/2190 19/04/2022 F22-169710 2.310,00 B43887629 PREVENACTIVA, 
SLU 

Total 04    2.310,00   

06 F/2022/2218 22/04/2022 20220600 71,58 B61292660 COFRELEC 
DISTRIBUNOVA 
INDUSTRIAL, S.L. 

06 F/2022/2239 27/04/2022 22000070 446,59 B62108261 FERRETERIA 
ALMIRALL, S.L. 

Total 06    518,17   

07 F/2022/2238 26/04/2022 FVC2202873 2.694,00 A62781208 SERVEIS 
D'APARCAMENTS 
DE VILANOVA I LA 
GELTRU, 
S.A.M.M.P. 

Total 07    2.694,00   

09 F/2022/2219 22/04/2022 20220601 6,26 B61292660 COFRELEC 
DISTRIBUNOVA 
INDUSTRIAL, S.L. 

09 F/2022/2207 20/04/2022 FC22 FC2200651 15,02 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

09 F/2022/2206 20/04/2022 FC22 FC2200653 17,76 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

09 F/2022/2205 20/04/2022 FC22 FC2200652 89,87 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

09 F/2022/2209 21/04/2022 2022/1 1 807,07 B67656652 ROZOG FILMS SL 

Total 09    935,98   

10 F/2022/2242 23/03/2022 017/2022 84,70 47634864R AINA CATERINA 
ALBA FIGUERAS 

Total 10    84,70   

31 F/2022/2208 20/04/2022 FC22 FC2200654 75,35 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

31 F/2022/2213 22/04/2022 22 93805 238,67 J59835553 PINTURES 
GARRAF, S.C.P. 

31 F/2022/1763 31/03/2022 TS22/1132 577,17 J62639430 TRESSAT 
SEGURETAT, 
S.C.P. 

31 F/2022/2234 25/04/2022 0000038 2.352,24 B16986523 SPEED MUSIC 
MANAGEMENT, 
SL 

31 F/2022/2244 02/05/2022 2022/07 2.500,00 47839023N IRENE GARCIA 
AMADOR 

31 F/2022/2232 25/04/2022 2/2022 4.830,00 G65081663 ASSOCIACIO 
MUSICAL EDUARD 
TOLDRA 

31 F/2022/2233 25/04/2022 4/2022 4.830,00 G65081663 ASSOCIACIO 
MUSICAL EDUARD 
TOLDRA 
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Total 31    15.403,43   

43 F/2022/1905 05/04/2022 EI22027118 95,66 B08658601 BEREAU VERITAS 
INSPECCION Y 
TESTING, 
S.L.UNIPERSONAL 

43 F/2022/201 07/01/2022 G2022000205 287,80 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2022/786 07/02/2022 G2022002032 287,80 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2022/1325 07/03/2022 G2022003806 292,05 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2022/1974 07/04/2022 G2022005875 292,05 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2022/1885 04/04/2022 A/20220003141 330,90 S5800004C EADOP 
GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

43 F/2022/204 07/01/2022 G2022000208 367,95 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2022/789 07/02/2022 G2022002035 367,95 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2022/1333 07/03/2022 G2022003809 373,61 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2022/1977 07/04/2022 G2022005878 373,61 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2022/202 07/01/2022 G2022000206 376,35 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2022/787 07/02/2022 G2022002033 376,35 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2022/1326 07/03/2022 G2022003807 382,02 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2022/1975 07/04/2022 G2022005876 382,02 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2022/203 07/01/2022 G2022000207 387,37 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2022/788 07/02/2022 G2022002034 387,37 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2022/1327 07/03/2022 G2022003808 393,35 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2022/1976 07/04/2022 G2022005877 393,35 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2022/200 07/01/2022 G2022000120 404,06 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2022/785 07/02/2022 G2022001947 404,06 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2022/1324 07/03/2022 G2022003723 410,25 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2022/1973 07/04/2022 G2022005792 410,25 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

Total 43    7.776,18   

53 F/2022/2227 25/04/2022 22035096 824,09 B43540285 NORDVERT, SL 

Total 53    824,09   

54 F/2022/2235 26/04/2022 R04/19 1.781,12 B08593543 ROCA GOMEZ, S.L. 

Total 54    1.781,12   

MULTIAPLI
CACIÓ 

F/2022/1752 31/03/2022 44/2022 1.130,00 G58219874 ATRA ASSOCIACIO 

Total    1.130,00   
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MULTIAPLI
CACIÓ 
Total 
general 

   37.175,15   

 
 
Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de document Import total Tercer Nom 

MULTIAPLI
CACIÓ 

F/2022/1926 05/04/2022 01/2022-0138 12.871,98 B86834256 PW ADVISORY & 
CAPITAL SERVICES 
SL 

Total 
MULTIAPLI
CACIÓ 

   12.871,98   

Total 
general 

   12.871,98   

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de document Import total Tercer Nom 

53 F/2022/1884 04/04/2022 Z50002430322000
001 

635.080,97 A28760692 VALORIZA 
SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTA
LES, S.A. 

Total 53    635.080,97   

Total 
general 

   635.080,97   

 
 
Resum Facturació 
 
 Import Recompte 
Factures inferiors a 10.000€ 37.175,15 € 43 
Factures entre 10.001€ i 50.000€ 12.871,98 € 1 
Factures superiors a 50.001€ 635.080,97 € 1 
TOTAL 685.128,10 € 45 

 
 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2022/17. 
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
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QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 

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

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

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
12. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 142/2022/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I 
CLIMATITZACIÓ DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ (LOT 1) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
   

ACORD 
 

PRIMER. APROVAR la devolució de la garantia definitiva a nom de INSTAL·LACIONS 
REQUEJO, SL, NIF B60206703,  per import de  955,80 € (NOU CENTS CINQUANTA-
CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS D’EURO), referent al contracte del servei de 
manteniment de les instal·lacions de calefacció i climatització de les dependències 
municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, expedient núm. 017/2016-CONT, 
dipositat en data 25 de maig de 2018 i consignada a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
amb la clau d’operació 710, número d’operació 320180004026.. 
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SEGON. NOTIFICAR a INSTAL·LACIONS REQUEJO, 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.  
 
   
13. Tecnologies de la Informació i la Comunicació.  
Número: 210/2021/eCONT. 
 
MODIFICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE LES LLICÈNCIES 
OFFICE 365 DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, OAPLVB, VNG 
APARCAMENTS I AISSA  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 

PRIMER. MODIFICAR el contracte de subministrament de llicències Office 365 tot 
incrementant-lo en 972,00 € més 204.12€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total 
de 1.176,12€, el que suposa un augment del 11,76% i fixant l’import anual del lot del 
contracte en 44.694,74 € anuals (IVA inclòs) 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada aquesta modificació contractual es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21.9204.21602 (Manteniment programari i 
sistemes) del pressupost vigent, i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics 
que s’habilitin a tal efecte fins a la finalització del contracte i de la pròrroga. La 
distribució de la despesa serà tal com segueix: 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512576766320422 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

23 
 

 
Any Base IVA TOTAL 
2022 972,00€ 204,12€ 1.176,12€ 

 
L’autorització i compromís de la despesa per als exercicis següents, se subordinarà al 
crèdit que pels esmentats exercicis es consigni en el pressupost corresponent. 
 
TERCER. APROVAR la minuta de pròrroga del contracte que s’adjunta com a Annex. 
 
QUART. NOTIFICAR la present resolució a HIBERUS SISTEMAS INFORMÁTICOS, 
SL, amb NIF B99045379. 
  
CINQUÈ. PUBLICAR la modificació del contracte al Perfil del Contractant i al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
SISÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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14. Policial Local.  
Número: 22/2021/eCONT. 
 
MODIFICAR L’ACORD D’IMPOSICIÓ DE PENALITAT A L’EMPRESA 
CONTRACTISTA DEL SUBMINISTRAMENT EN MODALITAT DE RÈNTING, DE 
QUATRE MOTOCICLETES ELÈCTRIQUES PER A LA POLICIA LOCAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 

PRIMER. MODIFICAR els punts resolutius de l’acord de Junta de Govern Local de 
data 25 de gener de 2022, en el sentit de substituir el contingut literal inicial per el 
següent: 
 

“PRIMER.- Imposar penalitat a la U.T.E. EMPRESARG S.L. Y DEXTRON 
INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION S.A., amb NIF U42889212, per import 
de 1.643,13€, per la comissió d’una infracció lleu.   
 
SEGON.- Procedir a deduir la quantia de la penalitat total imposada de les properes 
factures presentada per U.T.E. EMPRESARG S.L. Y DEXTRON INGENIERIA DE 
LA TELECOMUNICACION S.A. a aquest Ajuntament 
 
TERCER.- Notificar el present acord a la Tresoreria Municipal.  
 
QUART.- Notificar el present acord a l’empresa contractista. 
 
CINQUÈ.- Publicar el present acord al Perfil del Contractant. 
 
SISÈ.-  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 
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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.” 

 
SEGON.- AUTORITZAR la Intervenció Municipal a modificar i/o anul·lar el compromís 
de despesa contret per raó d’aquest contracte d’acord amb la quantia de la penalitat 
imposada. 
 
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals  
 
QUART.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa contractista. 
 
CINQUÈ.- PUBLICAR el present acord al Perfil del Contractant. 
 
SISÈ.-  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu 
procedent 
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
 
15. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 3/2022/eDES. 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS PER A LA VENDA AL 
MERCAT D'ARTESANIA D'ESTIU 2022 A VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 

PRIMER. ADJUDICAR 11 autoritzacions per a la venda en el Mercat d’Artesania 
d’Estiu 2022, als sol·licitants que apareixen en la següent relació: 
 
 

N. EXP  REGISTRE DATA NIF 

31/2022/eDES 2022015716 19/4/2022 47184339T 

32/2022/eDES 2022015751 20/4/2022 48195310Y 

39/2022/eDES 2022016308 24/4/2022 34744717C 

35/2022/eDES 2022016299 25/4/2022 54854631E 

36/2022/eDES 2022016403 25/4/2022 X6510693Z 

37/2022/eDES 2022016498 25/4/2022 49348430K 

28/2022/eDES 2022016506 25/4/2022 49347281E 

40/2022/eDES 2022017000 27/4/2022 Y3896808R 

41/2022/eDES 2022017058 28/4/2022 X3681520W 

43/2022/eDES 2022017326 29/4/2022 43538279S 

44/2022/eDES 2022017336 29/4/2022 47746463G 

45/2022/eDES 2022017418 29/4/2022 52426842K 

46/2022/eDES 2022017456 29/4/2022 X0747755W 
 
 
SEGON. PUBLICAR aquest acord d’adjudicacions per a la venda a la seu electrònica 
de l’Ajuntament. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Recurs de reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des 
de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
   
16. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 1058/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A 
CÀRREC DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021 A L'ESTACIÓ NÀUTICA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ DE LA CIUTAT, 
AFECTAT PER LA PANDÈMIA DE LA COVID 19 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. REVOCAR parcialment la subvenció extraordinària atorgada a l’Associació 
Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú, amb NIF G62834874, per l’Acord de la Junta 
de Govern Local de data 13 d’octubre de 2021, en la quantitat de CINQUANTA-SET 
MIL VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNITMS (57.830,42 €) 
per no haver aportat justificació de despesa per aquest import.  
 
 
SEGON. DETERMINAR que amb la revocació parcial, l’import final de la subvenció 
realment concedida ha estat de SEIXANTA-DOS MIL CENT SEIXANTA-NOU EUROS 
AMB CINQUANTA-VUIT EUROS (62.169,58 €) i FER CONSTAR a l’expedient els 
justificants bancaris de l’import no justificat corresponent a CINQUANTA-SET MIL 
VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNITMS (57.830,42 €). 
 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats.  
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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.  
 
 
 
 
17. Empresa.  
Número: 394/2022/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ EN ACTIVITATS DE 
RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ (R+D+I) ENTRE L'AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA FUNDACIÓ PRIVADA i2CAT 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. APROVAR el conveni de col·laboració entre la Fundació Privada I2CAT, 
Internet i Innovació Digital a Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al 
desenvolupament d'accions d’innovació tecnològica i de recerca en l'àmbit de les 
tecnologies digitals avançades i de les tecnologies de la societat digital, amb el text 
que consta a l’annex. 
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SEGON. FACULTAR l’alcaldessa per a la signatura de tota la documentació que sigui 
necessària per a la formalització del present acord. 
 
 
TERCER. DISPOSAR la publicació del conveni al BOPB i a l’Espai de Transparència 
municipal, així com la inscripció al Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat.  
 
 
QUART. NOTIFICAR aquest acord a la Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació 
Digital a Catalunya. 
 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent 
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18. Mercats Municipals.  
Número: 1/2020/eMER. 
 
APROVAR LA RECTIFICACIÓ D'ERROR MATERIAL REFERENT A LA CESSIÓ DE 
LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA PARADA NÚM. 66 DEL MERCAT DEL 
CENTRE 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. RECTIFICAR l’error material detectat a l’acord de la Junta de Govern Local 
referent a l’aprovació de l’autorització per a la cessió de la concessió administrativa de 
la parada núm. 66 del Mercat del Centre 
 
 
On diu: 
 

TERCER. Requerir al senyor Àngel Cremades Sans, d’acord amb el que es 
disposa a l’Ordenança fiscal núm. 17 de la Taxa per prestació de serveis de 
Mercats, art. 7è, punt 2 ap. C, el pagament per la cessió de la parada de 145,00 
€ per metre lineal (4,50 m/l), ascendint l’import total a sis-cents cinquanta-dos 
euros amb cinquanta cèntims (652,50 €), així com acceptar complir amb les 
normes del Reglament dels Mercats Municipals i les disposicions de 
l’Ajuntament que siguin aplicables. 

 
Ha de dir: 
 

TERCER. Requerir a la senyora Mª Carme Sans Simón, d’acord amb el que es 
disposa a l’Ordenança fiscal núm. 17 de la Taxa per prestació de serveis de 
Mercats, art. 7è, punt 2 ap. C, el pagament per la cessió de la parada de 145,00 
€ per metre lineal (4,50 m/l), ascendint l’import total a sis-cents cinquanta-dos 
euros amb cinquanta cèntims (652,50 €), així com acceptar complir amb les 
normes del Reglament dels Mercats Municipals i les disposicions de 
l’Ajuntament que siguin aplicables.  
 
Així mateix, reclamar al senyor Àngel Cremades Sans, d’acord amb el que es 
disposa a l’Ordenança fiscal núm. 17 de la Taxa per prestació de serveis de 
mercats, art.7è, punt 1, un únic pagament en concepte de permís de venda de 
100,00€ per metre lineal (4,5 m/l), ascendint l’import total a 450€ (quatre-cents 
cincuanta euros), així com acceptar complir amb les normes del Reglament 
dels Mercats Municipals i les disposicions de l’Ajuntament que siguin aplicables. 

 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord al Servei d’intervenció als efectes oportuns 
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TERCER.NOTIFICAR el present acord tant a l’antic concessionari com al nou 
concessionari 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs.  
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ÀREA DE POLITIQUES DE CIUTADANIA 
 
 
19. Cultura.  
Número: 61/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 35.000€ A 
L’ASSOCIACIÓ ORGANITZADORA DE LA FESTA DELS TRES TOMBS 2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- CONCEDIR una subvenció nominativa per import de 35.000,00 euros a 
l’Associació organitzadora de la Festa dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú amb NIF 
G59066019, per col·laborar en el finançament de les despeses derivades de la Festa 
dels Tres Tombs de 2022. 

 
SEGON.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 35.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.3380.48902 (Subvenció Associació Tres Tombs). 

El pagament es realitzarà de la següent manera: una bestreta del 50% en el moment 
de l’aprovació del present acord i el restant 50% tan bon punt s’hagi justificat 
favorablement l’import total de la subvenció, d’acord amb les condicions establertes al 
punt TERCER. 

 
TERCER.- APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 

 

L’ASSOCIACIÓ ORGANITZADORA DE LA FESTA DELS TRES TOMBS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ es compromet a: 

 

1. Organitzar la FESTA DELS TRES TOMBS 2022, a més a més de tots els 
actes complementaris que consten en el projecte presentat, especialment el 
tenir cura de tots els cavalls que disposen i realitzar el manteniment de la 
Masia d’en Frederic. 

2. Disposar del corresponent permís municipal. 

3. Enviar a la Regidoria de Cultura les necessitats d’infraestructura per a poder 
preveure el muntatge de les activitats, com a mínim un mes abans. 

4. Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, i a petició de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en aquells actes on es demani la seva 
col·laboració. 
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5. Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament no superi el cost 
total dels projectes desenvolupats per l’entitat. 

6. Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 

7. Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’Ajuntament, amb el seu 
logotip i seguint el seu llibre d’estil. 

8. Informar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i, en concret, a la Regidoria 
de Cultura, de totes les activitats que organitza amb la intenció de 
col·laborar en l’agenda cultural de la ciutat. 

9. Mantenir el recull i catalogació de l’arxiu de l’entitat. 

10. Vetllar en tot moment per mantenir i incrementar la qualitat de la formació 
dels membres de l’associació. 

Sens perjudici de les obligacions anteriorment mencionades, el beneficiari 
també haurà de complir les condicions establertes en la Llei 38/2003, General 
de Subvencions, així com en l’Ordenança General Reguladora de la concessió 
de subvencions d’aquest Ajuntament. 

 
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. 

Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la 
compensació del pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia 
sol·licitud d’aquest. 

 
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: 

 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. 
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 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’Associació organitzadora de la Festa dels Tres 
Tombs de Vilanova i la Geltrú, informant-los que s’entendrà acceptada la subvenció no 
manifesta 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: 

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.  
 
 
 
 
20. Acció Social i Dependència.  
Número: 64/2022/eAJT. 
 
ESMENAR L’ERROR MATERIAL DETECTAT AL CONVENI DE COOPERACIÓ I 
COL·LABORACIÓ APROVAT PER JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 29 MARÇ 
DE 2022 ENTRE L’ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I COTTET ÒPTICA I 
AUDIOLOGIA,S.A, PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ÒPTICA EN EL MARC 
DE L’ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL I PRESTACIONS SOCIALS 
DE CARÀCTER ECONÒMIC 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. ESMENAR l’error material detectat en l’acord de la Junta de Govern Local de 
data 29 de març de 2022 que aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i COTTET ÒPTICA I AUDIOLOGIA,S.A. per a la prestació de 
serveis d’òptica en el marc de l’atorgament d’ajuts d’urgència Social i prestacions 
Socials de caràcter econòmic, tot substituint el nom en ell indicat pel correcte, SA 
COTTET, segons s’indica en el punt 3 de la relació de fets .  
 
El text definitiu del conveni, és el que consta en l’annex 
 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord a SA COTTET. 
 
TERCER. DISPOSAR la publicació del conveni al BOPB, també la seva inscripció al 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya i a 
l’Espai de Transparència municipal. 
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QUART. FACULTAR l’alcaldessa per a la signatura de tota la documentació que sigui 
necessària per a la formalització del present acord. 
 
CINQUÈ.-  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs.  
 
 
 
 
21. Participació.  
Número: 154/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA 2022 DE SUBVENCIONS EN REGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A PROJECTES DE COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
   

ACORD 
 

PRIMER.- APROVAR la convocatòria pública de subvencions en règim de 
concurrència competitiva a projectes de cooperació internacional al desenvolupament 
per a l’exercici 2022, amb el text que consta a l’annex.  
 
SEGON.- AUTORITZAR l’import màxim destinat a la concessió de les subvencions 
previstes en aquesta convocatòria: cent un mil quatre-centres tres euros (101.403€) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 06.9242.48003 Subvencions Cooperació i 
Solidaritat 

 
L’eficàcia d’aquest acord en relació a la disponibilitat pressupostària per l’exercici 2022 
restarà condicionat a l’existència de les corresponents dotacions pressupostàries. 
 
TERCER. ESTABLIR com a termini per a la presentació de sol·licituds del 30 de maig 
de 2022 fins el 17 de juny de 2022, ambdós inclosos 
 
QUART.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria per tal de publicar-la a la 
Base de Datos Nacional de subvenciones (BDNS) amb el text següent: 
 
Beneficiaris de la subvenció: Subvencions destinades a organitzacions no 
governamentals per al desenvolupament (ONGD), inscrites al Registre Municipal 
d’Entitats de Vilanova i la Geltrú 
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Objectiu de la subvenció o ajut: foment de la realització d’activitats i projectes de 
cooperació i solidaritat amb els països del Sud, promovent canvis que permetin el dret 
de les persones a una vida digna, tot intentant eradicar la pobresa al món. 

Bases reguladores: aprovades pel Ple del dia 14 de març de 2022 

Import: cent un mil quatre-centres tres euros (101.403€) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 06.9242.48003 Subvencions Cooperació i Solidaritat 
 
Termini de presentació de sol·licituds: del 30 de maig de 2022 al 17 de juny de 2022 
ambdós inclosos 
 
CINQUÈ.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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22. Participació.  
Número: 116/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DEL FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ PEL PROJECTE DE SUPORT A L’AFECTACIÓ DE LA COVID-19 AL 
BRASIL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. CONCEDIR una subvenció nominativa a favor del FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ amb NIF G17125832, per import de 2.000€ pel suport al projecte 3595: 
la Covid-19 i l’afectació a la justa trama i les seves emprenedories: cistelles bàsiques 
Brasil 
 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de DOS MIL EUROS (2.000€) a 
favor del FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ amb NIF G17125832 amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 06.9242.48005 Fons Català de Cooperació, del pressupost 
de l’exercici 2022. 
 
TERCER. APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció, 
que es concreten en els punts següents: 
 

 L’entitat resta obligada a informar de l’evolució del projecte al que s’aporta 
aquesta subvenció i justificar-ne els fons rebuts. 

 L’entitat resta obligada a manifestar que està al corrent de les seves 
obligacions tributàries amb Hisenda i amb la Seguretat Social. 

 La beneficiària haurà de complir les condicions establertes en la Llei 38/2003, 
General de Subvencions, així com en l’Ordenança General Reguladora de la 
concessió de subvencions d’aquest Ajuntament. 

 Forma de pagament: 100% de l’import subvencionat un cop aprovada la 
concessió. 

 

QUART. NOTIFICAR aquest acord al FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ, informant-lo 
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. 
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CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
 
 
 
23. Participació.  
Número: 22/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ DE 
SUPORT A LA POBLACIÓ VÍCTIMA DEL CONFLICTE ARMAT A UCRAÏNA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. CONCEDIR una subvenció nominativa a favor del FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ amb NIF G17125832, per import de 4.000€ pel suport al projecte 3699. 
Campanya de suport a la població víctima del conflicte armat a Ucraïna. 
 
 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de QUATRE MIL EUROS (4.000€) 
a favor del FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ amb NIF G17125832 amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 06.9242.48005 Fons Català de Cooperació, del pressupost 
de l’exercici 2022.  
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TERCER. APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció, 
que es concreten en els punts següents:  

 L’entitat resta obligada a informar de l’evolució del projecte al que s’aporta 
aquesta subvenció i justificar-ne els fons rebuts. 

 L’entitat resta obligada a manifestar que està al corrent de les seves 
obligacions tributàries amb Hisenda i amb la Seguretat Social. 

 La beneficiària haurà de complir les condicions establertes en la Llei 38/2003, 
General de Subvencions, així com en l’Ordenança General Reguladora de la 
concessió de subvencions d’aquest Ajuntament. 

 Forma de pagament: 100% de l’import subvencionat un cop aprovada la 
concessió 

 
QUART. NOTIFICAR aquest acord al FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ, informant-lo 
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: 
 
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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24. Participació.  
Número: 161/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA 2022 DE SUBVENCIONS EN REGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A ENTITATS 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER.- APROVAR la convocatòria pública de subvencions en règim de 
concurrència competitiva a entitats de Vilanova i la Geltrú per a l’exercici 2022.  
 
SEGON.- AUTORITZAR l’import màxim destinat a la concessió de les subvencions 
previstes en aquesta convocatòria: vint mil euros (20.000 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 320.481.02 Convenis i subvencions Entitats, pressupost de despeses 
de l’IMET 2022, i quatre-cents nou mil cent setanta-vuit euros (409.178€) del 
pressupost municipal 2022, que s’imputaran a les següents aplicacions 
pressupostàries: 
 

 Àmbit d’Associacions Veïnals, 57.980€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

 06.9242.48000 Subvencions Associacions de Veïns 

 Àmbit de Convivència i Equitat, 10.550€, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 08.3273.48200 Convenis Convivència i Equitat 

 Àmbit de Cultura, 49.748€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
31.3341.48901 Subvencions entitats culturals 

 Àmbit d’Esports, 202.000€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
33.3410.48101 Subvencions Entitats Esportives. 

 Àmbit de Gent Gran, 8.900€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
06.9241.48001 Subvencions entitats Gent Gran. 

 Àmbit d’Infància i Joventut, 15.000€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
09.3278.48202 Convenis i subvencions Joventut i Infància 

 Àmbit de Medi Ambient, 6.500 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
42.1721.48000 Convenis medi ambient, eficiència i estalvi energètic 

 Àmbit de Salut, 8.500€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 34.3114.48000 
Convenis Salut 
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 Àmbit d’Acció Social, 50.000€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
35.2315.48001 Subvencions entitats benestar social 

 Àmbit d’Educació, 20.000€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 320.481.02 
Convenis i subvencions entitats. 

 
L’eficàcia d’aquest acord en relació a la disponibilitat pressupostària per l’exercici 2022 
restarà condicionat a l’existència de les corresponents dotacions pressupostàries. 
 
TERCER. ESTABLIR com a termini per a la presentació de sol·licituds del 30 de maig 
al 17 de juny de 2022, ambdós inclosos. 
 
QUART.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria per tal de publicar-la a la 
Base de Datos Nacional de subvenciones (BDNS) amb el text següent: 
 
Beneficiaris de la subvenció: Subvencions destinades a entitats de Vilanova i la Geltrú. 
 
Objectiu de la subvenció o ajut: el foment de les activitats que realitzen les entitats del 
municipi. L’objectiu específic de cadascuna de les subvencions es concreta a la 
convocatòria. 
 
Bases reguladores: aprovades pel Ple del dia 14 de març de 2022 

Import: Vint mil euros (20.000 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 320.481.02 
Convenis i subvencions Entitats, pressupost de despeses de l’IMET 2022, i  quatre-
cents nou mil cent setanta-vuit euros (409.178€) del pressupost municipal 2022. 
 
Termini de presentació de sol·licituds: Del 30 de maig al 17 de juny de 2022, ambdós 
inclosos. 
  
CINQUÈ.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
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publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  

 
 
AREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 
25. Espai Públic.  
Número: 143/2022/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DE LA CONCESSIÓ DE 
DOMINI PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE QUIOSC, LAVABOS I RECINTE 
ADJACENT DEL PARC DE RIBES ROGES 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 de FERNANDO LOPEZ 
ALONSO, per import de 3.750 € (TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS), referent 
a la concessió de domini públic per l’explotació dels serveis de quiosc, lavabos i recinte 
adjacent del parc de Ribes Roges de Vilanova i la Geltrú, expedient núm. 
CCDP/0611/PNAP, dipositada en data de febrer del 2012. 
 
SEGON. NOTIFICAR a FERNANDO LOPEZ ALONSO, 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 
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de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent    
 
 
 
26. Espai Públic.  
Número: 310/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DE L’ADHESIÓ AL LOT 3 DE L’ACORD 
MARC DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS 
LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2017.01)  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. PRORROGAR  l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al lot 3 de  
l’Acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en 
l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01), 
amb  l’empresa adjudicatària del lot esmentat, ALUMBRADOS VIARIOS, SA, amb CIF 
A08523094, per un preu total de 149.490,93€ (IVA inclòs), amb una durada d’un any 
més, els serveis següents per a la infrastructura objecte del contracte (consistent en 60 
quadres de comandament de la xarxa de l’enllumenat públic i 5.101 ud. de punts de 
llum que pengen dels quadres de comandament): 
 

1. Manteniment preventiu, consistent en: 
a) Inspecció general- control visual de dia, amb periodicitat Trimestral. 
b) Inspecció general- control nocturn, amb periodicitat Mensual. 
c) Verificació de les característiques elèctriques del quadres e comandament i 

dels punts de llum, amb periodicitat Anual. 
d) Verificació del rellotge astronòmic, amb periodicitat Semestral. 
e) Verificació de les característiques fotomètriques, amb periodicitat Anual. 
f) Neteja de llumenera, amb periodicitat Anual. 

 
2. Manteniment correctiu, consistent en: 

a) S’aplicarà a les instal•lacions objecte del contracte la substitució de tot 
element de la instal•lació d’enllumenat amb funcionament anòmal. 

b) L’Adjudicatari estarà obligat a la reparació, al seu càrrec, de totes les 
avaries que es produeixin en els equips instal•lats per ell mateix 
independentment de les causes que les hagin motivat. 

c) Els períodes màxims de temps que disposarà el contractista per dur a terme 
les diverses reparacions seran els següents: 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512576766320422 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

45 
 

a. Avaries que comportin perill elèctric o mecànic: immediatament 
b. Avaries que afecten a mes de 5 punts de llum consecutius: 24 

hores. 
c. La resta d'avaries: 48 hores. 

 
d) En el cas d'avaries que requereixin un termini mes llarg per a la seva 

reparació definitiva, l’adjudicatari ha de justificar i informarà immediatament 
al l’entitat local destinatària. 

 
3. Servei de guàrdia i emergència les 24 hores del dia, 365 dies l’any. 

 
 
SEGON. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 52.1650.22799 Contracte Manteniment Enllumenat Públic del 
pressupost vigent i les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis 
econòmics que afectin a la durada del contracte. 
 
La despesa prevista per l’any 2022 serà, en previsió que comenci el contracte l’1 de 
juliol de 2022, de 61.773,11€, més 12.972,35€ corresponent al  21% d’IVA, que fan un 
total de  74.745,46€. 
 
La despesa prevista per l’any 2023 serà, en previsió que finalitzi el contracte el 30 de 
juny 2023, de 61.773,11€, més 12.972,35€ corresponent al 21% d’IVA, que fan un total 
de  74.745,46€. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
TERCER. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat 
públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01), així com 
l’oferta del contractista que s’hi integra.  
 
QUART. D’acord amb la clàusula 56 del PCAP, el contractista ve obligat a lliurar els 
següents informes amb la periodicitat indicada: 
 

 Informe d'inspeccions, incidències rebudes i actuacions – periodicitat diària 
 Informe agrupat d'incidències i actuacions, amb valoració econòmica – 

periodicitat mensual 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en  
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL 
(preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o 
per correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius d’acord amb la LCSP. 
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SISÈ. ESTABLIR que la formalització de la pròrroga del contracte s’efectuarà mitjançant 
la signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
  
SETÈ. El responsable del contracte serà el Cap de Servei d’Espai Públic i Mobilitat. 
 
VUITÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i al 
Perfil del Contractant.  
 
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.  
 
   
27. Urbanisme i Planejament.  
Número: 40/2021/eURB. 
 
COMPLIMENT DE LA INTERLOCUTÒRIA DEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM. 16 DE BARCELONA, DE DATA 1 DE MARÇ DE 2022, EN 
INCIDENT D’EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA FERMA NÚM. 676/2018, DE 12 DE 
JULIOL, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, RELATIVA AL 
RECURS D’APEL.LACIÓ NÚM. 51/2017 PROMOGUT PER FALDUR SOL S.L. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 

PRIMER.- DONAR COMPTE de la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 16 de Barcelona, de data 1 de març de 2022, dictada en incident d’execució 
(execució de títols judicials núm. 13/2019-D), de la sentència ferma núm. 676/2018, de 
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12 de juliol, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant la qual es 
confirma en apel·lació la Sentència 251/2016, de 3 de desembre, dictada pel Jutjat del 
Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, que estimava el recurs interposat per 
Faldur Sol SL contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, deixant sense efecte la 
resolució desestimatòria per silenci del recurs de reposició interposat per Faldur Sol 
S.L. en data 17 d’octubre de 2007 contra l’acord de la Junta de Govern Local pel qual 
s’aprovava definitivament el Projecte de reparcel·lació del Polígon 2 del Pla Parcial 
Llimonet d’aquest municipi, segons figura a la part expositiva de la present resolució.  

SEGON.- RECONÈIXER el dret de la societat FALDUR SOL SL al cobrament de la 
quantitat de 697.531,35 €, pel concepte d’excés d’aprofitament, en descomptar-se de 
l’import principal total per aquest concepte (930.041,89 €)  la quantitat de 232.510,55 € 
(116.255,27 € + 116.255,28 €) de l’excés d’aprofitament de la quarta fracció de les 
quotes corresponents al Polígon 2 del Sector Llimonet, que ja han estat objecte de 
devolució a l’actora en data 2 d’agost de 2021, més la quantitat de 312.143,69 € en 
concepte d’interessos legals meritats des de la data d’ingrés fins el dia 20/05/2022, en 
compliment de la Interlocutòria del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona, de data 1 de març de 2022, dictada en incident d’execució de la Sentència 
ferma núm. 676/2018, de 12 de juliol, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
relativa al recurs d’apel·lació núm. 51/2017 promogut per Faldur Sol S.L., així com a la 
vista de l’informe del Cap de servei de Gestió Tributària i Recaptació, incorporat a 
l’expedient i ressenyat a la part expositiva de la present resolució. 
 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a les aplicacions pressupostaries  
20.9290.22604 Execució de sentències i 90.0110.35200 Interessos de demora, 
respectivament, amb dipòsit judicial segons les dades que consten expressades en la 
mateixa Interlocutòria judicial, i que són les següents: 

 

“Ejecución de títulos judiciales 13/2019 – D 

Materia: Ejecuciones 

Entidad bancaria BANCO SANTANDER: 

Para ingresos en caja. Concepto: 3946000000001319 

Pagos por transferència bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 

Beneficiario: Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 16 de Barcelona 

Concepto: 3946000000001319” 

TERCER.- COMUNICAR el present acord als serveis de Tresoreria, Gestió Tributària i 
Recaptació, Intervenció i Secretaria General, als efectes de procedir als tràmits 
necessaris per dur a terme el pagament de les quantitats corresponents, en 
compliment de la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. núm. 16 de 
Barcelona, de data 1 de març de 2022, dictada en incident d’execució de la sentència 
ferma núm. 676/2018, de 12 de juliol, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
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QUART.- NOTIFICAR aquest acord a Faldur Sol S.L., així com al Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 16 de Barcelona (ref. Execució de títols judicials núm. 13/2019-D), 
als efectes oportuns. 

CINQUÈ.- PEU DE RECURS 

Aquesta resolució no es pot impugnar amb cap tipus de recurs administratiu, per 
haver-se adoptat en execució d'una resolució judicial, per la qual cosa si 
l'interessat/ada estima que el seu contingut no s'ajusta a allò resolt per l'òrgan judicial, 
pot posar-ho en el seu coneixement mitjançant el corresponent incident d'execució de 
sentència, d'acord amb el que preveu  l’art. 109 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció del contenciosa administratiu. 

  
 
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 
 
27. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 927/2022/eRH. 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER A 
L’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL  
 
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 2022 per 
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 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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Ordre 
Nº plaça 
plantilla  

2022 
Règim  Places Escala Sots escala Grup Jornada 

1 3507 Funcionari Tècnic/a superior 
Administració  

Especial Tècnica Superior A1 100% 

2 4645 Funcionari Tècnic/a mitjà Administració  
Especial 

Tècnica A2 100% 

3 4644 Funcionari Tècnic/a mitjà 
Administració  

Especial 
Tècnica A2 67,33% 

4 4650 Funcionari Tècnic/a mitjà 
Administració  

Especial Tècnica A2 100% 

5 4213 Funcionari Treballador/a social  Administració  
Especial 

Tècnica A2 100% 

6 4214 Funcionari Treballador/a social  
Administració  

Especial 
Tècnica A2 100% 

7 4215 Funcionari Treballador/a social  
Administració  

Especial Tècnica A2 100% 

8 4216 Funcionari Treballador/a social  Administració  
Especial 

Tècnica A2 100% 

9 4217 Funcionari Treballador/a social  
Administració  

Especial 
Tècnica A2 100% 

10 4218 Funcionari Treballador/a social  
Administració  

Especial Tècnica A2 100% 

11 4228 Funcionari Treballador/a social  Administració  
Especial 

Tècnica A2 100% 

12 4307 Funcionari Educador/a social  
Administració  

Especial 
Tècnica A2 100% 
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13 4308 Funcionari Educador/a social  Administració  
Especial 

Tècnica A2 100% 

14 4309 Funcionari Educador/a social  
Administració  

Especial 
Tècnica A2 100% 

15 4509 Funcionari Arquitecte Tècnic/a 
Administració  

Especial Tècnica A2 100% 

16 4663 Funcionari Tècnic/a grau mitjà Administració  
Especial 

Tècnica A2 100% 

17 4664 Funcionari Tècnic/a grau mitjà 
Administració  

Especial 
Tècnica A2 100% 

18 4665 Funcionari Tècnic/a grau mitjà 
Administració  

Especial Tècnica A2 100% 

19 4752 Funcionari Tècnic/a auxiliar Administració  
Especial 

Tècnica C1 100% 

20 4760 Funcionari Tècnic/a auxiliar 
Administració  

Especial 
Tècnica C1 100% 

21 5109 Funcionari 
Tècnic/a Auxiliar de 
biblioteca 

Administració  
Especial Tècnica C1 100% 

22 4802 Funcionari Delineant/a Administració  
Especial 

Tècnica C1 100% 

23 3235 Funcionari Administratiu/va Administració General Administrativa C1 100% 

24 3536 Funcionari Administratiu/va Administració General Administrativa C1 100% 

25 3340 Funcionari Auxiliar 
Administratiu/va 

Administració General Administrativa C2 100% 
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26 3343 Funcionari Auxiliar 
Administratiu/va 

Administració General Administrativa C2 100% 

27 4904 Funcionari Auxiliar tècnic/a 
Administració  

Especial 
Auxiliar Tècnica C2 100% 

28 4905 Funcionari Auxiliar tècnic/a 
Administració  

Especial Auxiliar Tècnica C2 100% 

29 5200 Funcionari Auxiliar Tècnic/a de 
biblioteca 

Administració  
Especial 

Auxiliar Tècnica C2 100% 

30 9321 Laboral 
Professor/a superior 
(Escola de Música) 

    A1 100% 

31 9323 Laboral 
Professor/a superior 
(Escola de Música)     A1 64,01% 

32 9326 Laboral Professor/a superior 
(Escola de Música) 

    A1 84,78% 

33 9319 Laboral 
Professor/a superior 
(Escola de Música) 

    A1 33,00% 

34 9318 Laboral 
Professor/a superior 
(Escola de Música)     A1 100,00% 

35 9320 Laboral Professor/a superior 
(Escola de Música) 

    A1 65,22% 

36 9408 Laboral 
Professor/a superior 
(Escola d'Art) 

    A1 78,26% 

37 9409 Laboral 
Professor/a superior 
(Escola d'Art)     A1 100% 

38 9410 Laboral Professor/a superior 
(Escola d'Art) 

    A1 89,96% 
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39 9415 Laboral Professor/a superior 
(Escola d'Art) 

    A1 56,52% 

40 9417 Laboral 
Professor/a superior 
(Escola d'Art) 

    A1 73,91% 

41 9521 Laboral Tècnic/a grau mitjà     A2 100,00% 

42 9517 Laboral Tècnic/a grau mitjà     A2 100,00% 

43 9605  Laboral 
Professor/a grau mitjà 
(Escola de música) 

    A2 100,00% 

44 9606  Laboral 
Professor/a grau mitjà 
(Escola de música)     A2 100,00% 

45 9607  Laboral Professor/a grau mitjà 
(Escola de música) 

    A2 77,71% 

46 9608  Laboral 
Professor/a grau mitjà 
(Escola de música) 

    A2 100,00% 

47 9609  Laboral 
Professor/a grau mitjà 
(Escola de música)     A2 100,00% 

48 9702  Laboral Professor/a grau mitjà 
(Escola d'Art) 

    A2 100,00% 

49 9850  Laboral 
Professor/a Auxiliar  
(Escola d'Art) 

    C1 43,49% 

50 9825 Laboral 
Professor/a auxiliar 
(Escola de Música)     C1 100,00% 

51 10503 Laboral Oficial/a Especialista      C2 100,00% 
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52 10504 Laboral Oficial/a Especialista      C2 100,00% 

53 10505 Laboral Oficial/a Especialista      C2 100,00% 

54 10506 Laboral Oficial/a Especialista      C2 100,00% 

55 10622 Laboral Oficial/a     C2 100,00% 

56 10623 Laboral Oficial/a     C2 100,00% 

57 10654 Laboral Oficial/a     C2 100,00% 

58 10822 Laboral Operari/ària     AP 100,00% 

59 3516 Funcionari Tècnic/ Superior  Administració especial  Tècnica A1 100% 

60 9501 Laboral  Tècnic/a de grau Mitjà    A2 100% 

 
 
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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Ordre 
Nº plaça 
plantilla 

2022 
Règim  Plaça Escala Sots escala Grup Jornada 

1 3807 Funcionari Arquitecte/a Administració Especial Tècnica superior A1 100% 

2 4230 Funcionari Treballadora/a Social  Administració Especial Tècnica  A2 100% 

3 4762 Funcionari Tècnic/a auxiliar Administració Especial Técnica  C1 100% 

4 5110 Funcionari Tècnic/a Auxiliar 
biblioteca 

Administració Especial Tècnica C1 100% 

5 3341 Funcionari Auxiliar administratiu/va Administració General Auxiliar Administrativa C2 100% 

6 3342 Funcionari Auxiliar administratiu/va Administració General Auxiliar Administrativa C2 100% 

7 3345 Funcionari Auxiliar administratiu/va Administració General Auxiliar Administrativa C2 100% 

8 3346 Funcionari Auxiliar administratiu/va Administració General Auxiliar Administrativa C2 100% 

9 3352 Funcionari Auxiliar administratiu/va Administració General Auxiliar Administrativa C2 100% 

10 3353 Funcionari Auxiliar administratiu/va Administració General Auxiliar Administrativa C2 100% 

11 4903 Funcionari Auxiliar tècnic/a Administració Especial Auxiliar Tècnica C2 100% 

12 9316 Laboral 
Professor/a Superior 
(Escola de  Música)     A1 100% 

13 9322 Laboral 
Professor/a superior 
(Escola de Música)     A1 100% 

14 9329 Laboral 
Professor/a superior 
(Escola de Música) 

    A1 99,45% 

15 9324 Laboral 
Professor/a superior 
(Escola de Música) 

    A1 32,61% 

16 9325 Laboral 
Professor/a superior 
(Escola de Música) 

    A1 67,39% 

17 9411 Laboral Professor/a superior 
(Escola d'Art) 

    A1 100% 

18 9413 Laboral Professor/a superior 
(Escola d'Art) 

    A1 100% 

19 9414 Laboral Professor/a superior 
(Escola d'Art) 

    A1 100% 

20 9807 Laboral Tècnic/a auxiliar     C1 100% 

21 10624 Laboral Oficial/a     C2 100% 
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22 11008 Laboral Conserge     AP 100% 

23 11010 Laboral Conserge     AP 100% 

24 11011 Laboral Conserge     AP 100% 

 
L’aprovació de l’Oferta Pública d’Estabilització de l’Ocupació temporal 2022, estarà 
sotmesa a la condició suspensiva de l’aprovació definitiva de la Modificació de la 
Plantilla del personal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,  que es va aprovar al Ple 
de 9 de maig de 2022.  
  
SEGON.- PUBLICAR la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web municipal.     
 
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució als representants de personal i als 
treballadors municipals que ocupen les places interinament.  
 
QUART.- COMUNICAR als òrgans de l’Administració de l’Estat que correspongui, i 
trametre còpia a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
CINQUÈ.- VIABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: l’aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació 
d’Estabilització de l’Ocupació temporal de 2022, no suposarà cap increment en el 
pressupost vigent atès que la majoria de places el cost està consignat en partides de 
Capítol I. Les noves places creades per abús de la temporalitat generaran cost quan la 
situació que ha donat lloc a la seva creació finalitzi, i caldrà treni-ho en consideració en 
les previsions dels pressupostos següents.  
 
SISÈ- 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: 
 
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 
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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.  
 
 
   
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
28. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 400/2021/eCONT. 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DEL LOT 8 (MESURA 8 - 
REPARACIÓ I RESTITUCIÓ PAVIMENTS DEL CENTRE) DEL PROJECTE DE 
PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ "AL CENTRE, LES 
PERSONES" 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
 

PRIMER. APROVAR l’adjudicació del contracte d’obres del Lot 8 (Mesura 8 – 
Reparació i restitució paviments del centre) del projecte de pacificació del centre 
de Vilanova i la Geltrú “Al centre, les persones” a l’empresa CONSTRUCCIONES 
TOMÁS GRACIA, S. A., amb CIF A08428906 i domicili al passeig de Vilanova, núm. 7, 
de Sitges, d’acord amb l’oferta presentada per l’import de cent setanta-quatre mil dos-
cents trenta-nou euros amb vuitanta-cinc cèntims 174.239,85 € (143.999,88 € més 
30.239,97 € del 21 per cent de l’IVA). 
 
Aquest contracte es regirà pel projecte i el plec de clàusules administratives particulars 
aprovades per a la licitació. 
 
SEGON. Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 50.1340.63901 
(Pacificació del centre “Al centre, les persones”) del vigent pressupost de 2022.  
 
 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512576766320422 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

57 
 

 
TERCER. DESIGNAR als tècnics següents en fase d’execució de les obres del Lot 8 
(Mesura 8 – Reparació i restitució paviments del centre) del projecte de 
pacificació del centre de Vilanova i la Geltrú “Al centre, les persones: 
 

-  Director d’obra, l’enginyer municipal Llorenç Guim Lastras. 

-  Director d’execució i Coordinador de Seguretat i Salut, l’arquitecte tècnic municipal 
Ton Roure Ripoll 

 
QUART. APROVAR la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex1. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR l’adjudicació a totes les empreses licitadores 
 
SISÈ. PUBLICAR l’adjudicació al Perfil del contractant i al Registre Públic de 
Contractes de la generalitat de Catalunya. 
 
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. 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES  
 
No se’n formulen 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:11 hores, de la que 
s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


