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Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 14/2022/eJGL 
 
 
NÚM.:   14 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  19 d'abril 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 19 d'abril de 2022, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, OLGA ARNAU I SANABRA (ERC), 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 
Antoni Palacios Asensio   JxC 
Francesc Xavier Serra Albet   ERC 
 
Vicesecretari 
Sr. Joan Manel Ferrera Izquierdo 
 
Interventor Municipal 
Sr. Cèsar Rodríguez Solà 
 
 
Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera 
convocatòria. 
 
Excusa la seva assistència el Sr. Enric Garriga Ubia 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixen també a la sessió el Sr. Adrià Guevara 
Figueras i el Sr. Oriol Huguet Briva. 
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ORDRE DEL DIA 

 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
: 13/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 13 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 05 D’ABRIL  DE 2022 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
2.Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 48/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA , DE 2 DE DESEMBRE DE 2021, DICTADA 
PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 16 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 139/2021 C, QUE ESTIMA ÍNTEGRAMENT EL RECURS 
CONTENCIÓS 
  
3.Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 91/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET 24/2022, DE 30 DE MARÇ DE 2022, DICTADA PEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 4 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT 227/2021 E INTERPOSAT PER CASER (EXP. 27/2019/ESJ).  
DECLARACIÓ DE TERMINACIÓ EXPEDIENT I ARXIU 
  
4.Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 96/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 90/2022, DE 17 DE MARÇ DE 2022, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 4 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT 371/2021 A INTERPOSAT PER PLUS ULTRA SEGUROS 
GENERALES Y VIDA, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS (EXP. 49/2019/ESJ). 
DECLARACIÓ DE TERMINACIÓ EXPEDIENT PER ACORD EXTRAPROCESSAL I 
ARXIU 
  
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 166/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
PÈRDUA PER REDUCCIÓ DE FACTURACIÓ PER ENFONSAMENT D’UN 
COL·LECTOR UNITARI D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS AL CARRER 
CODONYAT, 7, EL DIA 31 D’OCTUBRE DE 2019 
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6.Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 25/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA DEL FILL MENOR, QUAN CIRCULAVA EN PATINET PER LA 
CARRETERA, EL DIA 28 DE FEBRER DE 2021 
  
7.Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 27/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER VAPOR, 22-24, EL DIA 
11 DE JULIOL DE 2020 
  
8.Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 43/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER JOSEP COROLEU, 
97, EL DIA 17 D’OCTUBRE DE 2020 
  
9.Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 59/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL COSTAT DELS CONTENIDORS DE LA PLAÇA SOLER I 
CARBONELL, EL DIA 18 DE FEBRER DE 2021 
  
10.Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 71/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA QUAN CIRCULAVA EN PATINET ENTRE EL CARRER 
PÀDUA I MERCADERS, EL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2021 
  
11.Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 89/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER RIU EBRE, 18, EL DIA 
7 D’ABRIL DE 2021 
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12.Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 244/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 244/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23 SOBRE LES TAXES PER UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC, EN DATA 
29/03/2021. 
  
13.Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 668/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 668/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER CAUSAR MOLÈSTIES ALS 
VEÏNS, SEGONS DENÚNCIA DE DATA 29/10/2021. 
  
14.Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 688/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 688/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 19/10/2021. 
  
15.Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 691/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 691/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 18/11/2021. 
  
16.Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 700/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 700/2021-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. 
  
17.Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 701/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 701/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 21/10/2021. 
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18.Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 727/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 727/2021-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 05/11/2021. 
 
19.Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 6/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 6/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 10/11/2021. 
  
20.Intervenció.  
Número: 35/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
21.Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 292/2021/eCONT. 
 
MODIFICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER SUBSCRIPCIÓ DE 
LLICÈNCIES DEL PROGRAMARI ADOBE PER ALGUNS SERVEIS DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
22.Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 10/2022/eCONT. 
 
ESMENAR L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN EL CONTRACTE BASAT DEL 
SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT 
D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA MITJANÇANT CONTRACTE BASAT 
EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE 
MULTIFUNCIÓ DE CATALUNYA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 
(EXPEDIENT 2014.2) 
  
23.Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 104/2022/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE BASAT DE SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP 
MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, 
AMB DESTINACIÓ AL SERVEI D’ESPAI PÚBLIC, MITJANÇANT CONTRACTE 
BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE 
MULTIFUNCIÓ DE CATALUNYA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 
(EXPEDIENT 2014.2) 
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24.Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 107/2022/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE BASAT DE SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP 
MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, 
AMB DESTINACIÓ A L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY, MITJANÇANT 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS 
D’IMPRESSIÓ I DE MULTIFUNCIÓ DE CATALUNYA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE MUNICIPIS (EXPEDIENT 2014.2) 
  
25. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 109/2022/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE BASAT DE SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP 
MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, 
AMB DESTINACIÓ AL SERVEI DE PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, MITJANÇANT 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS 
D’IMPRESSIÓ I DE MULTIFUNCIÓ DE CATALUNYA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE MUNICIPIS (EXPEDIENT 2014.2) 
  
26.Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 111/2022/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE BASAT DE SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP 
MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, 
AMB DESTINACIÓ A L’OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR, 
MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT 
D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE MULTIFUNCIÓ DE CATALUNYA DE L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE MUNICIPIS (EXPEDIENT 2014.2) 
  
27.Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 114/2022/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE BASAT DE SUBMINISTRAMENT DE DOS EQUIPS 
MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, 
AMB DESTINACIÓ AL SERVEI DE REPROGRAFIA, MITJANÇANT CONTRACTE 
BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE 
MULTIFUNCIÓ DE CATALUNYA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 
(EXPEDIENT 2014.2) 
  
28. Servei de Gestió del Talent i les Persones. 
Número: 329/2022/eRH. 
 
RESOLUCIO EXPEDIENT SANCIONADOR A L’AGENT 1878 DE LA POLICIA LOCAL  
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
 
29. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 429/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER 
PLANNING GENERAL D'ESPECTACLES SL, EN RELACIÓ AL LOT 4 DEL 
CONTRACTE DELS DIFERENTS SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS PEL 
MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LA FIRA DE NOVEMBRE DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
  
 
ÀREA DE POLITIQUES DE CIUTADANIA 
 
30.Convivència i equitat.  
Número: 390/2020/eCONT. 
 
RESOLDRE DE MUTÚ ACORD EL CONTRACTE DELS SERVEIS D’ATENCIÓ  
PSICOLÒGICA DEL SIAD I EL SAI AL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
31.Infància i Joventut.  
Número: 62/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A INFANTS, ADOLESCENTS I 
JOVES DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA PARTICIPACIÓ I INCLUSIÓ EN 
ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE A L'ESTIU 2022 
  
32.Medi ambient.  
Número: 417/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIÓ 
DEL PROJECTE AGENDA 21 DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
AREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
33.Espai Públic.  
Número: 420/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DELS 5 LOTS DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE 
TRANSPORT I GESTIÓ DELS DIFERENTS RESIDUS DE LA DEIXALLERIA DEL 
PUNT NET I DELS RESIDUS AMB BASE DE FIBROCIMENT DEL TERME DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
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34.Llicències i Disciplina.  
Número: 18/2020/eDIS. 
 
APROVIACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA, PER LA 
CONSTRUCCIÓ D'UN COS EDIFICAT D'UNS 150 METRES FORMAT PER PLANTA 
BAIXA MÉS PIS A LA ZONA MÁS ROQUER, POLÍGON 46, 95 (A) NO 
LEGALITZABLES 
  
35.Llicències i Disciplina.  
Número: 52/2020/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU DE L'ACORD DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT 
SANCIONADOR NUM 52/2020/Edis PER CONSTRUIR UN VOLUM EDIFICAT, 
VULNERANT LA DISTÀNCIA DE SEPARACIÓ MÍNIMA ENTRE LLINDES. 
 
 

PROPOSTES URGENTS 
 
 
AREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
36. Servei de Projectes i Obres 
Número: 374/2022/eAJT 
 
APORTACIÓ A LES ACTUACIONS MUNICIPALS DEL PROJECTE D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA DEL GARRAF 
 
 
 
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: 13/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 13 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 05 D’ABRIL  DE 2022 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 48/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA , DE 2 DE DESEMBRE DE 2021, DICTADA 
PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 16 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 139/2021,  QUE ESTIMA ÍNTEGRAMENT EL RECURS 
CONTENCIÓS 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 16 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :   Abreujat 139/2021 C 
 
Núm. I data sentència: 449/2021, de 2 de desembre de 2021 
  
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                   Roberto Valls de Gispert 
 
Objecte del procediment :      Resolució de 10 de març de 2021 de desestimació de la 

reclamació patrimonial per danys al seu vehicle 3333 
FMZ, al carrer Fitora, al caure-li una branca d’arbre a 
sobre. 

 
Decisió  :  ESTIMAR ÍNTEGRAMENT el recurs contenciós 

administratiu. 
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 CONDEMNAR a l’ajuntament a abonar al demandant la 

quantitat de 1028.14 € més els interessos legals des de la 
reclamació judicial. 

  
 Sense condemna a costes. 
 
Fermesa :  Aquesta resolució és ferma i contra ella no s’hi pot 

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

i conforme.  
 
 
   
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 91/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET 24/2022, DE 30 DE MARÇ DE 2022, DICTADA PEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 4 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT 227/2021 E INTERPOSAT PER CASER (EXP. 27/2019/ESJ).  
DECLARACIÓ DE TERMINACIÓ EXPEDIENT I ARXIU 
  
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 4 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :   Abreujat 227/2021 E 
 
Núm. i data interlocutòria:     114/2020, de 17 de juliol de 2020 
  
Part actora  : Caser  
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                   Roberto Valls de Gispert 
 
Objecte del procediment :      Desestimació expressa de la reclamació patrimonial per 

danys per fuita d’aigua al carrer Ausiàs March, 6-8, 3-3, 
de Vilanova i la Geltrú.  Expedient 27/2019/esj. 

 
 
 
Decisió  :  DECLARACIÓ TERMINACIÓ DE L’EXPEDIENT I ARXIU 

DE LES ACTUACIONS. 
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 Sense imposició de costes. 
 
Fermesa :  Aquesta resolució no  és ferma i contra ella no s’hi pot 

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

i conforme.  
  
   
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 96/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 90/2022, DE 17 DE MARÇ DE 2022, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 4 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT 371/2021 A INTERPOSAT PER PLUS ULTRA SEGUROS 
GENERALES Y VIDA, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS (EXP. 49/2019/ESJ).  
DECLARACIÓ DE TERMINACIÓ EXPEDIENT PER ACORD EXTRAPROCESSAL I 
ARXIU 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 4 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :   Abreujat 371/2021 A 
 
Núm. i data interlocutòria:     90/2022, de 17 de març de 2022 
  
Part actora  : Plus Ultra Seguros Generales y Vida, de Seguros y 

Reaseguros  
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                   Roberto Valls de Gispert 
 
Objecte del procediment :      Desestimació expressa de la reclamació patrimonial per 

danys per fuita d’aigua al carrer Ausiàs March, 6-8, 2-3, 
de Vilanova i la Geltrú.  Expedient 49/2019/esj. 

 
Decisió  :  DECLARACIÓ TERMINACIÓ DE L’EXPEDIENT PER 

ACORD EXTRAPROCESSAL I ARXIU DE LES 
ACTUACIONS. 

 

 Sense imposició de costes. 
 
Fermesa :  Aquesta resolució no  és ferma i contra ella no s’hi pot 

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

i conforme.  
 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 166/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
PÈRDUA PER REDUCCIÓ DE FACTURACIÓ PER ENFONSAMENT D’UN 
COL·LECTOR UNITARI D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS AL CARRER 
CODONYAT, 7, EL DIA 31 D’OCTUBRE DE 2019 
  
Per tot això, 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 
AXA AURORA IBÉRICA, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, amb NIF A60917978, 
contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 25/2021/eSJ. 
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DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA DEL FILL MENOR, QUAN CIRCULAVA EN PATINET PER LA 
CARRETERA, EL DIA 28 DE FEBRER DE 2021 
  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI 49880087 X, en representació del seu fill menor d’edat, amb DNI 
49900044 L, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
   
 
 
 
 
 
 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 27/2021/eSJ. 
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DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER VAPOR, 22-24, EL DIA 
11 DE JULIOL DE 2020 
  
Per tot això, 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'advocat JOSEP M. CARRIÓN SERRANO, en representació de SEGUROS 
CATALANA OCCIDENTE, SA, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 43/2021/eSJ. 
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DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER JOSEP COROLEU, 
97, EL DIA 17 D’OCTUBRE DE 2020 
  
 
Per tot això, 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'advocat Sr. JUAN LACABA ORCHAGA, en representació d’AXA SEGUROS 
GENERALES, SA, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
 
 
 
 
 
   
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 59/2021/eSJ. 
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DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL COSTAT DELS CONTENIDORS DE LA PLAÇA SOLER I 
CARBONELL, EL DIA 18 DE FEBRER DE 2021 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 0868084 L, representada per la seva filla, contra l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
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Número: 71/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA QUAN CIRCULAVA EN PATINET ENTRE EL CARRER 
PÀDUA I MERCADERS, EL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2021 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 45788481 N, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 89/2021/eSJ. 
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DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER RIU EBRE, 18, EL DIA 
7 D’ABRIL DE 2021 
  
Per tot això, 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'advocat SR. JOSEP MARIA GONZÁLEZ GARCIA, en representació del senyor amb 
DNI 46571185 A, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 244/2021/eUES. 
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APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 244/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23 SOBRE LES TAXES PER UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC, EN DATA 
29/03/2021. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 

ACORD 
 

PRIMER. DESESTIMAR totalment el recurs de reposició interposat per la persona 
titular del DNI ES052429234K, en representació de la societat amb CIF B67015107. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació corresponent. 
 
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret    
 
   
13. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 668/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 668/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER CAUSAR MOLÈSTIES ALS 
VEÏNS, SEGONS DENÚNCIA DE DATA 29/10/2021. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES047871075W la sanció de multa de 
tres-cents euros (300 €) per infracció de l’article 12.2 de l’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI ES047871075W, perquè faci efectiu el 
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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. 
 l’arxiu del present expedient sancionador.   
 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la 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.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 688/2021/eUES. 
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APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 688/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 19/10/2021. 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a l’establiment titular del CIF ESB65041030 la sanció de multa de 
quatre-cents cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 25.5 l’Ordenança de 
Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons 
consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR l’establiment titular del CIF ESB65041030, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.   També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
   
15. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 691/2021/eUES. 
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APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 691/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 18/11/2021. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES051809706K la sanció de multa de 
mil vuit-cents euros (1.800 €) per infracció de l’article 20.3 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 ES051809706K, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.        També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent  
 
16. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 700/2021/eUES. 
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APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 700/2021-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. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI ES047840515D. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES047840515D la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI ES047840515D, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
 
 
 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
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termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
   
17. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 701/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 701/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 21/10/2021. 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la societat titular del CIF ESB83727289 la sanció de multa de 
quatre-cents cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 25.5 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 societat titular del CIF ESB83727289, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
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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.  
 
   
18. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 727/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 727/2021-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 05/11/2021. 
 
Per tot això, 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 77266037-K, en representació de la persona titular del DNI ES047630007C. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador a la persona titular del DNI 
ES047630007C, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:  
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
   
19. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 6/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 6/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 10/11/2021.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE ESY4391192T la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del NIE ESY4391192T, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
 
 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
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o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
   
20. Intervenció.  
Número: 35/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. APROVAR la relació de factures número F/2022/13. 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de 
document 

Import 
total 

Tercer Nom 

01 F/2022/1116 01/03/2022 2022- 0013 968,00 F61231023 CASERCO - 
CATERING I 
SERVEIS A 
COL.LECTIVITAT
S, S.C.C.L. 

Total 01    968,00   

02 F/2022/1654 29/03/2022 S 2022/S/1357 4,56 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACI
O, S.A. 

02 F/2022/1639 28/03/2022 22023183 5,64 B62724562 SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE, 
S.L. 

02 F/2022/1636 28/03/2022 22023180 11,94 B62724562 SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE, 
S.L. 

02 F/2022/1653 29/03/2022 S 2022/S/1356 12,44 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACI
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O, S.A. 

02 F/2022/1644 29/03/2022 FV2022 21519 12,54 B37522448 ECOTISA UNA 
TINTA DE 
IMPRESION SLU 

02 F/2022/1640 28/03/2022 22023184 14,86 B62724562 SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE, 
S.L. 

02 F/2022/1633 28/03/2022 22023177 26,79 B62724562 SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE, 
S.L. 

02 F/2022/1652 29/03/2022 S 2022/S/1355 28,46 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACI
O, S.A. 

02 F/2022/1657 29/03/2022 S 2022/S/1360 30,38 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACI
O, S.A. 

02 F/2022/1518 14/03/2022 47 472200778 30,86 B66303934 PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA 
INCENDIOS 
S.L.U. 

02 F/2022/1655 29/03/2022 S 2022/S/1358 31,33 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACI
O, S.A. 

02 F/2022/1651 29/03/2022 S 2022/S/1354 35,57 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACI
O, S.A. 

02 F/2022/1634 28/03/2022 22023178 36,25 B62724562 SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE, 
S.L. 

02 F/2022/1650 29/03/2022 S 2022/S/1378 81,24 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACI
O, S.A. 

02 F/2022/1658 29/03/2022 S 2022/S/1361 85,84 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACI
O, S.A. 

02 F/2022/1656 29/03/2022 S 2022/S/1359 86,90 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACI
O, S.A. 

02 F/2022/1750 31/03/2022 221169 139,39 B64614381 DISTRIGRAF 
DIGITAL S.L. 

02 F/2022/1587 22/03/2022 220578 166,38 B64614381 DISTRIGRAF 
DIGITAL S.L. 

02 F/2022/1637 28/03/2022 22023181 180,85 B62724562 SISTEMAS 
DIGITALES 
CORPORATE, 
S.L. 

02 F/2022/1604 23/03/2022 A 
2022/A/420237
2 

259,84 B97883755 DELEX 
REPROMEDIA 

02 F/2022/1641 29/03/2022 F22- 1377 376,79 A58707340 SET- PRAT 
PAPER 
DISTRIBUCIONS, 
S.A. 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512772677771572 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

29 
 

02 F/2022/1619 25/03/2022 220915 836,10 B64614381 DISTRIGRAF 
DIGITAL S.L. 

02 F/2022/1614 24/03/2022 220907 1.289,57 B64614381 DISTRIGRAF 
DIGITAL S.L. 

02 F/2022/1617 25/03/2022 220627 1.295,91 B43850544 ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L. 

02 F/2022/1740 31/03/2022 2200216 4.232,60 P0800354C MANCOMUNITAT 
TEGAR DEL 
GARRAF 

Total 02    9.313,03   

03 F/2022/1801 01/04/2022 22/0124 423,50 B64053770 GARRAF NEWS 
MEDIA, S.L. 

03 F/2022/806 08/02/2022 2022-019 665,50 52427776N ANTONI AYENSA 
FORGAS 

03 F/2022/1774 31/03/2022 22/0119 822,80 B64053770 GARRAF NEWS 
MEDIA, S.L. 

03 F/2022/1595 23/03/2022 202200444 1.187,01 B62144704 PADISGRAF, 
S.L.L. 

Total 03    3.098,81   

04 F/2022/1488 14/03/2022 A-
2022/00023988 

28,68 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

04 F/2022/1489 14/03/2022 A-
2022/00024359 

28,68 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

04 F/2022/1555 17/03/2022 A/20220002536 220,60 S5800004C EADOP 
GENERALITAT 
DE CATALUNYA 

04 F/2022/1336 07/03/2022 GFE19-038GB 369,05 B63560833 GLOBAL 
FORMACION 
EMPRESARIAL 

04 F/2022/1542 16/03/2022 GFE19-044GB 805,86 B63560833 GLOBAL 
FORMACION 
EMPRESARIAL 

04 F/2022/1590 23/03/2022 F22-164708 1.578,50 B43887629 PREVENACTIVA, 
SLU 

04 F/2022/1420 10/03/2022 F22-164062 1.845,25 B43887629 PREVENACTIVA, 
SLU 

Total 04    4.876,62   

07 F/2022/560 26/01/2022 18 361,06 44018685C ADRIANA 
FLORES ROMEU 

Total 07    361,06   

08 F/2022/1671 29/03/2022 S 2022/S/1374 10,84 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACI
O, S.A. 

08 F/2022/1757 31/03/2022 TS22/1138 105,27 J62639430 TRESSAT 
SEGURETAT, 
S.C.P. 

08 F/2022/1629 28/03/2022 00086 230,36 46748395K MIREIA PERAU 
CAMPOS 

08 F/2022/1951 05/04/2022 001/22 422,40 52215587K MARIA 
FRANCISCA 
FORT BERNETE 

08 F/2022/1719 30/03/2022 743 686,64 37280016Y ELISABETH 
DOMENECH 
PONS 

08 F/2022/1901 05/04/2022 738 686,64 37280016Y ELISABETH 
DOMENECH 
PONS 
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08 F/2022/1738 31/03/2022 37/2022 2.159,33 G5821987
4 

ATRA 
ASSOCIACIO 

08 F/2022/1796 01/04/2022 AJ/2022/066 2.422,44 F61826053 ACTUA, S.C.C.L. 

08 F/2022/1795 01/04/2022 AJ/2022/065 3.958,17 F61826053 ACTUA, S.C.C.L. 

Total 08    10.682,09   

10 F/2022/1710 11/03/2022 22/2922 127,11 B62553078 SUMINISTROS 
LARI, S.L. -  
BIGMAT 

10 F/2022/1620 25/03/2022 2022 128 298,25 B61558078 ELECTRICITAT 
J.C. VILANOVA, 
S.L. 

10 F/2022/1733 31/03/2022 22/2022 463,97 G6041763
1 

PLATAFORMA 
PER A LA 
LLENGUA 

10 F/2022/1715 30/03/2022 FC22 
FC2200439 

531,57 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

10 F/2022/1642 29/03/2022 F220289 845,43 B60462637 GRAFIQUES 
FERPALA, S.L. 

10 F/2022/1625 28/03/2022 G-22/000022 1.219,84 B67440701 GEOBRA 2020, 
S.L. (ANTIC 
OBRES I 
CONSTRUCCION
S GARRAF, S.L.) 

10 F/2022/1099 28/02/2022 0028-22 5.445,00 B64306160 BUENRITMO 
PRODUCCIONES
, S.L. 

Total 10    8.931,17   

21 F/2022/1358 08/03/2022 A/20220002030 220,60 S5800004
C 

EADOP 
GENERALITAT 
DE CATALUNYA 

21 F/2022/1748 31/03/2022 22/0388 858,01 B60696721 IMPALA 
NETWORK 
SOLUTIONS 

21 F/2022/1722 31/03/2022 FAV-22100-
001404 

1.346,13 B41632332 AYTOS 
SOLUCIONES 
INFORMATICAS, 
SLU 

21 F/2022/1721 31/03/2022 FAV-22100-
001405 

5.591,41 B41632332 AYTOS 
SOLUCIONES 
INFORMATICAS, 
SLU 

21 F/2022/1828 01/04/2022 90NJUT0B0010 8.107,00 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES 
ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

Total 21    16.123,15   

31 F/2022/1594 23/03/2022 65543948 94,60 B82080177 RICOH ESPAÑA, 
SLU 

31 F/2022/1586 22/03/2022 21 242,00 G6586278
1 

ASSOCIACIO 
MUSICAL 
ZEBRASS 

31 F/2022/1588 22/03/2022 FC20220000 57 306,95 B65012726 CASI NADA SL 

31 F/2022/1567 21/03/2022 20220409 375,10 B61292660 COFRELEC 
DISTRIBUNOVA 
INDUSTRIAL, S.L. 

31 F/2022/1577 21/03/2022 22- 6151 421,08 46321482B JOAN RAICH 
JOVE 

31 F/2022/1568 21/03/2022 20220410 461,16 B61292660 COFRELEC 
DISTRIBUNOVA 
INDUSTRIAL, S.L. 
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31 F/2022/1714 29/03/2022 ViG-1 529,41 72135235J MARCOS JOSE 
PEREDA 
HERRERA 

31 F/2022/1576 21/03/2022 220610 553,94 B43850544 ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L. 

31 F/2022/1592 23/03/2022 01/2022 682,30 14250942
G 

M VICTORIA 
ORTIZ 
IZQUIERDO 

31 F/2022/1704 29/03/2022 Rect-Emit- 7 700,00 G6710800
1 

ASSOCIACIO 
SITGES MUSIC 
FEST 

31 F/2022/1713 30/03/2022 1 720,00 47836638L CARLOS  RUIZ 
SANCHEZ 

31 F/2022/1648 29/03/2022 A 1 1.500,00 G6188732
9 

AGRUPACIO 
MUSICAL DE 
CERDANYOLA 
DEL VALLES 

31 F/2022/1578 21/03/2022 2022 23 3.717,12 E97013924 SB 
MANAGEMENT, 
C.B. 

31 F/2022/1612 24/03/2022 08000-2022-03-
6356-N 

7.397,60 Q2866001
G 

CREU ROJA 
(ASSEMBLEA 
LOCAL) 

31 F/2022/1391 08/03/2022 002-2022 8.846,31 F02855963 PERPALINA 
SCCL 

Total 31    26.547,57   

33 F/2022/1664 29/03/2022 S 2022/S/1367 24,01 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACI
O, S.A. 

33 F/2022/1724 31/03/2022 22SM1807/100
0160 

59,87 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

33 F/2022/1735 31/03/2022 0002 
0000220334 

121,00 B66164930 CARDIOSOS 
GLOBAL 
PROTECTION, 
S.L. 

33 F/2022/1627 28/03/2022 E2022 582 216,93 B64837719 OH DESAIGÜES 
2003 SL 

33 F/2022/1771 31/03/2022 TS22/1124 239,58 J62639430 TRESSAT 
SEGURETAT, 
S.C.P. 

33 F/2022/1765 31/03/2022 TS22/1126 386,23 J62639430 TRESSAT 
SEGURETAT, 
S.C.P. 

33 F/2022/1607 23/03/2022 461 434,75 B65348906 AMBUMEDIC 
SERVICE, SL 

33 F/2022/1624 28/03/2022 A  2022053 484,00 B66686130 DEID, S.L. 

33 F/2022/1584 21/03/2022 FC22 
FC2200430 

497,98 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

33 F/2022/1643 29/03/2022 22- 6158 508,20 46321482B JOAN RAICH 
JOVE 

33 F/2022/1561 18/03/2022 1 000101 514,25 B61278982 DISSENY TEA 3, 
S.L. 

33 F/2022/1519 14/03/2022 458 695,00 B65348906 AMBUMEDIC 
SERVICE, SL 

33 F/2022/1747 31/03/2022 22F113 1.265,96 B55687966 CONTROL DE 
ACCESOS 
DELON 1961 SL 

33 F/2022/1553 17/03/2022 22020134 / 2 2.706,14 B66322421 WAKEFUL, S.L. 

33 F/2022/1849 03/04/2022 22020194 6.502,53 B66322421 WAKEFUL, S.L. 

Total 33    14.656,43   
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34 F/2022/1570 21/03/2022 20220411 49,27 B61292660 COFRELEC 
DISTRIBUNOVA 
INDUSTRIAL, S.L. 

Total 34    49,27   

35 F/2022/1779 01/04/2022 2500932080 5,67 A81069197 KONICA 
MINOLTA 
BUSINESS 
SOLUTIONS 
SPAIN, S.A. 

35 F/2022/1720 30/03/2022 744 305,19 37280016Y ELISABETH 
DOMENECH 
PONS 

35 F/2022/1767 31/03/2022 TS22/1130 368,08 J62639430 TRESSAT 
SEGURETAT, 
S.C.P. 

35 F/2022/1792 01/04/2022 S01 22452 1.364,00 B65994014 INVEROLD 2013, 
SL 

35 F/2022/1734 31/03/2022 A 2022/A/7211 1.679,30 G6072908
4 

ASSISTENCIA I 
GESTIO 
INTEGRAL 

35 F/2022/1628 28/03/2022 00085 1.887,02 46748395K MIREIA PERAU 
CAMPOS 

35 F/2022/1739 31/03/2022 38/2022 9.183,77 G5821987
4 

ATRA 
ASSOCIACIO 

Total 35    14.793,03   

MULTIAP
LICACIÓ 

F/2022/1675 29/03/2022 S 2022/S/1327 12,67 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACI
O, S.A. 

MULTIAP
LICACIÓ 

F/2022/1684 29/03/2022 S 2022/S/1335 22,39 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACI
O, S.A. 

MULTIAP
LICACIÓ 

F/2022/1676 29/03/2022 S 2022/S/1328 25,17 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACI
O, S.A. 

MULTIAP
LICACIÓ 

F/2022/1681 29/03/2022 S 2022/S/1331 29,15 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACI
O, S.A. 

MULTIAP
LICACIÓ 

F/2022/1677 29/03/2022 S 2022/S/1329 36,20 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACI
O, S.A. 

MULTIAP
LICACIÓ 

F/2022/1679 29/03/2022 S 2022/S/1330 38,45 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACI
O, S.A. 

MULTIAP
LICACIÓ 

F/2022/1744 31/03/2022 2022-03904 47,14 B17580804 GIROCOPI, SL 

MULTIAP
LICACIÓ 

F/2022/1615 24/03/2022 220908 280,38 B64614381 DISTRIGRAF 
DIGITAL S.L. 

Total 
MULTIAP
LICACIÓ 

   491,55   

Total 
general  

   110.891,78   

 
 
Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
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Orgànica N. d'entrada Data N. de 
document 

Import total Tercer Nom 

33 F/2022/1558 18/03/2022 MA2022 55 14.166,34 B60206703 INSTAL.LAC
IONS 
REQUEJO, 
S.L. 

Total 33    14.166,34   

Total general    14.166,34   

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

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

       

       

Total general    0,00   

 
Resum Facturació 
 
 Import Recompte 
Factures inferiors a 10.000€ 110.891,78 € 105 
Factures entre 10.001€ i 50.000€ 14.166,34 € 1 
Factures superiors a 50.001€ 0,00 € 0 
TOTAL 125.058,12 € 106 

 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2022/13. 
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 

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

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

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
   
21. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 292/2021/eCONT. 
 
MODIFICAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER SUBSCRIPCIÓ DE 
LLICÈNCIES DEL PROGRAMARI ADOBE PER ALGUNS SERVEIS DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER.  MODIFICAR el contracte de subministrament de llicències d’Adobe Acrobat 
tot incrementant-lo en 73,00€ més 15,33€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total 
de 88,33€, el que suposa un augment del 3,42% i fixant l’import anual del contracte en 
6.281,67€, IVA inclòs. 
 
SEGON. L’OBLIGACIÓ ECONÒMICA derivada aquesta modificació contractual es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31.3300.2200000 (Despeses 
d’oficina) 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: 
 

Any Base IVA TOTAL 
2022 73,00€ 15,33€ 88,33€ 

 
L’autorització i compromís de la resta de la despesa per als exercicis següents, se 
subordinarà al crèdit que pels esmentats exercicis es consigni en el pressupost 
corresponent. 
 
TERCER. NOTIFICAR la present resolució a la DISPROIN LEVANTE, SL, amb CIF 
B46589420. 
  
QUART. PUBLICAR la modificació del contracte al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
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Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
22. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 10/2022/eCONT. 
 
ESMENAR L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN EL CONTRACTE BASAT DEL 
SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT 
D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRAMITJANÇANT CONTRACTE BASAT 
EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE 
MULTIFUNCIÓ DE CATALUNYA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 
(EXPEDIENT 2014.2) 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. APROVAR l’esmena d’error material detectada en l’acord de la Junta de 
Govern Local de data 8 de febrer de 2022, de pròrroga del contracte de 
subministrament d’un equip multifunció, model HP LaserJet Managed M605dnm i 
referència CNDVK4M193, amb destinació al Servei de Gestió Tributària, en la 
modalitat d’arrendament sense opció a compra, tot substituïnt el NIF en ell indicat pel 
correcte, B17580804. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària, tot donant-li els efectes 
de publicitat que siguin preceptius. 
 
TERCER.- PUBLICAR el present acord amb allò previst en l’article 63 i 207 de la LCSP 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512772677771572 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

36 
 

 
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 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.  
 
   
 
23. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 104/2022/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE BASAT DE SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP 
MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, 
AMB DESTINACIÓ AL SERVEI D’ESPAI PÚBLIC, MITJANÇANT CONTRACTE 
BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE 
MULTIFUNCIÓ DE CATALUNYA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 
(EXPEDIENT 2014.2) 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. PRORROGAR amb l’empresa SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL 
amb NIF B62724562, el contracte de subministrament d’un equip multifunció amb 
destinació al Servei d’Espai Públic de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en la 
modalitat d’arrendament sense opció a compra, i en les condicions que segueixen: 
 

 Equip MP301SP 

 Rènting: 21,15 euros mensuals, IVA exclòs. 

 Impressions: atenent a la previsió de 1.000 fotocòpies mensuals en blanc i 
negre, a 0,0067€/unitat, la despesa mensual serà de 6,70 euros mensuals, IVA 
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exclòs. 

 En conseqüència, la despesa màxima durant la primera pròrroga del contracte 
serà de 334,20 euros més 70,18 euros corresponents al 21% d’IVA, que fan un 
total de 404,38 euros. 

 
SEGON. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.9200.2200003 (Manteniment impressores) del pressupost vigent, i a 
la que s’habiliti com a continuadora en els exercicis econòmics que afectin a la durada 
del contracte, segons la distribució següent i en atenció a l’inici de la pròrroga el juny 
de 2022: 
 

 Total 
rèntings 

IVA Fotocòpies IVA TOTAL IVA 
INCLÒS 

2022 126,90 € 26,65€ 40,20€ 8,44€ 202,19€ 
2023 126,90 € 26,65€ 40,20€ 8,44€ 202,19€ 

TOTAL 404,38€ 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
 
TERCER. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2014.02). 
 
 
QUART. Els responsables del contracte seran el Cap d’Espai Públic i la Cap Tècnic 
Responsable de Compres i Serveis Generals. 
 
 
CINQUÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 
d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
 

SISÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en 
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL i 
l’Associació Catalana de Municipis.  
 
 
SETÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
 
VUITÈ. PEU DE RECURS 
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Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
   
24. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 107/2022/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE BASAT DE SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP 
MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, 
AMB DESTINACIÓ A L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY, MITJANÇANT 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS 
D’IMPRESSIÓ I DE MULTIFUNCIÓ DE CATALUNYA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE MUNICIPIS (EXPEDIENT 2014.2) 
   
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. PRORROGAR amb l’empresa SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL 
amb NIF B62724562, el contracte de subministrament d’un equip multifunció amb 
destinació a l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú, en la modalitat 
d’arrendament sense opció a compra, i en les condicions que segueixen: 
 

 Equip MP 4055SP 

 Rènting: 76,04 euros mensuals, IVA exclòs. 

 Impressions: atenent a la previsió de 3.181 fotocòpies mensuals en blanc i 
negre, a 0,0054€/unitat, la despesa mensual serà de 17,17 euros mensuals, 
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IVA exclòs. 

 En conseqüència, la despesa màxima durant la primera pròrroga del contracte 
serà de 1.118,58 euros més 234,90 euros corresponents al 21% d’IVA, que fan 
un total de 1.353,48 €. 

 
SEGON. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.9200.2200003 (Manteniment impressores) del pressupost vigent, i a 
la que s’habiliti com a continuadora en els exercicis econòmics que afectin a la durada 
del contracte, segons la distribució següent i en atenció a l’inici de la pròrroga el juliol 
de 2022: 
 

 Total 
rèntings 

IVA Fotocòpies IVA TOTAL IVA 
INCLÒS 

2022 532,28 € 111,78€ 120,22€ 25,25€ 789,53€ 
2023 380,20 € 79,84€ 85,87€ 18,03€ 563,95€ 

TOTAL 1.353,48€ 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
 
TERCER. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2014.02). 
 
 
QUART. Els responsables del contracte seran la Cap del Servei d’Escoles Municipals i 
la Cap Tècnic Responsable de Compres i Serveis Generals. 
 
 
CINQUÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 
d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
 

SISÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en  
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL i 
l’Associació Catalana de Municipis.  
 
 
SETÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
VUITÈ. PEU DE RECURS 
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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. 
  
   
25. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 109/2022/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE BASAT DE SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP 
MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, 
AMB DESTINACIÓ AL SERVEI DE PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, MITJANÇANT 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS 
D’IMPRESSIÓ I DE MULTIFUNCIÓ DE CATALUNYA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE MUNICIPIS (EXPEDIENT 2014.2) 
 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 
 

ACORD 
 
 

PRIMER. PRORROGAR amb l’empresa SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL 
amb NIF B62724562, el contracte de subministrament d’un equip multifunció amb 
destinació l Servei de Participació i Cooperació, en la modalitat d’arrendament sense 
opció a compra, i en les condicions que segueixen: 
 
 

 Equip MP2553SP 
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 Rènting: 42,69 euros mensuals, IVA exclòs. 

 Impressions: atenent a la previsió de 1.500 fotocòpies mensuals en blanc i 
negre, a 0,0066€/unitat, la despesa mensual serà de 9,90€ IVA exclòs. 

 En conseqüència, la despesa màxima durant la primera pròrroga del contracte 
serà de 631,08€ més 132,53€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
763,60€. 

 
SEGON. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.9200.2200003 (Manteniment impressores) del pressupost vigent, i a 
la que s’habiliti com a continuadora en els exercicis econòmics que afectin a la durada 
del contracte, segons la distribució següent i en atenció a l’inici de la pròrroga el juliol 
de 2022: 
 

 Total 
rèntings 

IVA Fotocòpies IVA TOTAL IVA 
INCLÒS 

2022 256,14 € 53,79€ 59,40€ 12,47€ 381,80€ 
2023 256,14 € 53,79€ 59,40€ 12,47€ 381,80€ 

TOTAL 763,60€ 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
 
TERCER. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2014.02). 
 
 
QUART. Els responsables del contracte seran la Cap del Servei de Participació i 
Cooperació i la Cap Tècnic Responsable de Compres i Serveis Generals. 
 
 
CINQUÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 
d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
 

SISÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en 
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL i 
l’Associació Catalana de Municipis.  
 

 

 

SETÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
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VUITÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
26. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 111/2022/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE BASAT DE SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP 
MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, 
AMB DESTINACIÓ A L’OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR, 
MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT 
D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE MULTIFUNCIÓ DE CATALUNYA DE L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE MUNICIPIS (EXPEDIENT 2014.2) 
  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 
 

PRIMER. PRORROGAR amb l’empresa SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL 
amb NIF B62724562, el contracte de subministrament d’un equip multifunció amb 
destinació a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de Vilanova i la Geltrú, en 
la modalitat d’arrendament sense opció a compra, i en les condicions que segueixen: 
 

 Equip MP2553SP 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512772677771572 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

43 
 

 Rènting: 42,69 euros mensuals, IVA exclòs. 

 Impressions: atenent a la previsió de 1.500 fotocòpies mensuals en blanc i 
negre, a 0,0066€/unitat, la despesa mensual serà de 9,90 euros mensuals, IVA 
exclòs. 

 En conseqüència, la despesa màxima durant la primera pròrroga del contracte 
serà de 631,08€ més 132,53€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
763,60€. 

 
SEGON. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.9200.2200003 (Manteniment impressores) del pressupost vigent, i a 
la que s’habiliti com a continuadora en els exercicis econòmics que afectin a la durada 
del contracte, segons la distribució següent i en atenció a l’inici de la pròrroga el juliol 
de 2022: 
 

 Total 
rèntings 

IVA Fotocòpies IVA TOTAL IVA 
INCLÒS 

2022 256,14 € 53,79€ 59,40€ 12,47€ 381,80€ 
2023 256,14 € 53,79€ 59,40€ 12,47€ 381,80€ 

TOTAL 763,60€ 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
 
TERCER. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2014.02). 
 
 
QUART. Els responsables del contracte seran la Cap de Servei de Promoció 
Econòmica i la Cap Tècnic Responsable de Compres i Serveis Generals. 
 
 
CINQUÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 
d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
 

SISÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en 
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL i 
l’Associació Catalana de Municipis.  
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SETÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 

 
VUITÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
   
27. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 114/2022/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE BASAT DE SUBMINISTRAMENT DE DOS EQUIPS 
MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, 
AMB DESTINACIÓ AL SERVEI DE REPROGRAFIA, MITJANÇANT CONTRACTE 
BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE 
MULTIFUNCIÓ DE CATALUNYA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 
(EXPEDIENT 2014.2) 
  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. PRORROGAR amb l’empresa SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL 
amb NIF B62724562, el contracte de subministrament d’un equip multifunció amb 
destinació al Servei de Reprografia de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en la 
modalitat d’arrendament sense opció a compra, i en les condicions que segueixen: 
 

 Equip RICOH PRO C5200S 
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 Rènting: 723,49 euros mensuals, IVA exclòs. 

 Impressions: atenent a la previsió de 12.000 fotocòpies mensuals en blanc i 
negre, a 0,0075€/unitat, i de 14.000 fotocòpies mensuals en color, a 
0,0294€/unitat, i tenint en compte que del cost de les còpies, l’empres 
adjudicatària Sistemas Digitales Corporate, S.L., abonarà a l’Ajuntament, un 
cop transcorregut l’any de contracte, l’import del 5% de les còpies anuals en 
concepte de ràpel, la despesa mensual serà de 477,71€ IVA exclòs. 

 En conseqüència, la despesa màxima durant la primera pròrroga del contracte 
serà de 14.414,40 euros més 3.027,02 euros corresponents al 21% d’IVA, que 
fan un total de 17.441,42€. 

 
SEGON. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.9200.2279902 (Serveis de Reprografia) del pressupost vigent, i a la 
que s’habiliti com a continuadora en els exercicis econòmics que afectin a la durada 
del contracte, segons la distribució següent i en atenció a l’inici de la pròrroga el juny 
de 2022: 
 

 Total 
rèntings 

IVA Fotocòpies IVA TOTAL IVA 
INCLÒS 

202
2 

5.064,43 € 1.063,53€ 3.343,97€ 702,23€ 10.174,16€ 

202
3 

3.617,45€ 759,66€ 2.388,55€ 501,60€ 7.267,26€ 

TOTAL 17.441,42€ 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
 
TERCER. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2014.02). 
 
QUART. Els responsables del contracte serà la Cap Tècnic Responsable de Compres i 
Serveis Generals. 
 
CINQUÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 
d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 

SISÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en 
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL i 
l’Associació Catalana de Municipis.  
 
SETÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
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VUITÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
   
28. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 329/2022/eRH. 
 
RESOLUCIO EXPEDIENT SANCIONADOR A L’AGENT 1878 DE LA POLICIA LOCAL 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a l’agent 1878, en relació al incident ocorregut a les 
dependències de la Policia Local el dia 12 de febrer de 2022, la sanció d’1 dia de 
suspensió sense treball i sou, com autor d’una falta de caràcter lleu per “Lleugera 
incorrecció envers el públic, els companys o els subordinats”. 
 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a l’agent 1878. 
 
 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
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podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.   
 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
   
 
29. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 429/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER 
PLANNING GENERAL D'ESPECTACLES SL, EN RELACIÓ AL LOT 4 DEL 
CONTRACTE DELS DIFERENTS SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS PEL 
MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LA FIRA DE NOVEMBRE DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
  
Per tot això, 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 PLANNING 
GENERAL D'ESPECTACLES SL, amb CIF B59144824, per import de 718,24€ (SET-
CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS D’EURO), referent a la 
contractació del lot 4 del contracte pels diferents subministraments i serveis pel muntatge 
i desmuntatge de la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú, dipositada en data 7 
d’octubre de 2021  i consignada a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb la clau 
d’operació 820, referència 20210004776 i número d’operació 320210008697.  
 
SEGON. NOTIFICAR PLANNING GENERAL D'ESPECTACLES, SL, la present 
resolució. 
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TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
 
ÀREA DE POLITIQUES DE CIUTADANIA 
 
   
30. Convivència i equitat.  
Número: 390/2020/eCONT. 
 
RESOLDRE DE MUTÚ ACORD EL CONTRACTE DELS SERVEIS D’ATENCIÓ 
PSICOLÒGICA DEL SIAD I EL SAI AL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. RESOLDRE el contracte dels serveis d’atenció psicològica del SIAD i el SAI al 
municipi de Vilanova i la Geltrú, exp.360/2020/eCONT, amb la Sra. amb NIF 77120099H, 
per mutu acord, i amb efectes des del 21 de febrer de 2022. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE en les operacions previstes per a l’anualitat de 2022 
la part proporcional de la pròrroga corresponent al període resolt, de 22 de febrer al 31 de 
desembre, per import de 16.686,00€ i identificada amb el número AD-220219/155. 
 
 
 
TERCER. NOTIFICAR aquest acord a la Sra. amb NIF 77120099H i publicar el present 
acord al perfil del contractant de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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QUART. PUBLICAR la present resolució al Perfil del Contractant i al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de 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. 
  
   
 
31. Infància i Joventut.  
Número: 62/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A INFANTS, ADOLESCENTS I 
JOVES DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA PARTICIPACIÓ I INCLUSIÓ EN 
ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE A L'ESTIU 2022 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions en 
règim de concurrència competitiva destinades a infants, adolescents i joves de 
Vilanova i la Geltrú per a la seva participació i inclusió en activitats d’educació en el 
lleure a l’estiu 2022, en el marc de les Bases reguladores aprovades provisionalment 
pel Ple en data 14 de febrer de 2022 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
data 3 de març de 2022, segons el text sencer que consta a l’annex I. 
 
SEGON. AUTORITZAR l’import màxim destinat a la concessió de les subvencions 
previstes en aquesta convocatòria: Cent tres mil sis cents seixanta euros 
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(103.660,00€) amb càrrec a la partida núm. 09.3278.48204 Ajuts infància de 
l’exercici 2022. 
 
L’eficàcia d’aquest acord en relació a la disponibilitat pressupostària per l’exercici 2022 
restarà condicionat a l’existència de la corresponent dotació pressupostària 
09.3278.48204. 
 
TERCER. ESTABLIR com a termini per a la presentació de sol·licituds del 25 
d’abril al 8 de maig de 2022 ambdós inclosos. 
 
QUART. APROVAR l’extracte de la present convocatòria per tal de publicar-la en la 
Base de Datos Nacional de subvenciones (BDNS) amb el text que consta a l’annex II: 
 
CINQUÈ. TRASLLADAR a la Intervenció municipal l’acord d’aprovació de la 
convocatòria en text complert i també l’extracte de la convocatòria en dues versions: 
original en català i la versió traduïda al castellà, annexada a aquest acord, per a que 
procedeixi a la introducció de les dades a la Plataforma de la Base de Dades Nacional 
de Subvencions. 
 
SISÈ. PUBLICAR aquesta convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament i en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
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 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. 
   
 
 
 
32. Medi ambient.  
Número: 417/2020/eCONT. 
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APROVAR LA PRIMERA PRÓRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIÓ 
DEL PROJECTE AGENDA 21 DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 
 

PRIMER. PRORROGAR per mutu acord de les parts el contacte del servei de gestió del 
projecte Agenda 21 de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un període d’1 any més, 
amb l’empresa SM SISTEMAS MEDIAMBIENTALES, SL, amb NIF B61461810, per 
import anual de 24.028,39€, més 5.045,96€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un 
total de 29.074,35€. 

 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostària 42.1722.2279900 Acció de Medi Ambient del 
pressupost vigent i, a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis 
econòmics que afectin a la durada del contracte.  

 
La despesa prevista, desglossada anualment és: 
 

 
 

 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 

 
 
TERCER. NOTIFICAR l’acord a l’empresa licitadora i publicar la pròrroga del contracte 
al Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
 

QUART. APROVAR la minuta de pròrroga del contracte que s’adjunta com a Annex. 
 

 
CINQUÈ. FACULTAR a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 

 
SISÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 

ANY BASE 21% IVA TOTAL 
2022 18.021,29 3.784,47 21.805,76 
2023 6.007,10 1.261,49 7.268,59 
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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. 
 
AREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 
33. Espai Públic.  
Número: 420/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DELS 5 LOTS DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE 
TRANSPORT I GESTIÓ DELS DIFERENTS RESIDUS DE LA DEIXALLERIA DEL 
PUNT NET I DELS RESIDUS AMB BASE DE FIBROCIMENT DEL TERME DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte dels serveis de 
transport i gestió dels diferents residus de la Deixalleria del Punt Net i dels residus amb 
base de fibrociment del terme de Vilanova i la Geltrú, per un període d’un any més, 
distribuït per lots, de la següent manera: 
 

-     Lot 1. Fracció de residus assimilables de la deixalleria del Punt Net a 
l’empresa Centre de Gestió Mediambiental S.L., amb NIF B60916533, per 
un preu anual de 13.920,00 euros, més 1.392,00 euros corresponents el 10% 
d’IVA, que fan un total de 15.312,00 euros. 

-     Lot 2. Fracció de runes de la deixalleria del Punt Net a l’empresa ROCA 
GOMEZ S.L., amb NIF B08593543, per un preu anual de 25.750,00 euros, 
més 2.575,00 euros corresponents al 10% d’IVA, que fan un total de 
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28.325,00 euros. 

-    Lot 3. Fracció de restes vegetals de la deixalleria del Punt Net a l’empresa 
NORDVERT, SL, amb NIF B43540285, per un preu anual de 8.990,00 euros, 
més 899,00 euros corresponents al el 10% d’IVA, que fan un total de 
9.889,00 euros. 

-    Lot 4. Servei de transport i gestió dels residus de fusta i matalassos de la 
deixalleria del Punt Net a l’empresa CONTENIDORS PENEDES S.L, amb 
NIF B43880079, per un preu anual de 41.980,00 euros, més 4.198,00 euros 
corresponents al 10% IVA, que fan un total de 46.178,00 euros. 

-    Lot 5. Servei de recollida, transport i gestió dels residus amb base de 
fibrociment del terme municipal de Vilanova i la Geltrú a l’empresa 
CONTENIDORS PENEDES S.L, amb NIF B43880079, per un preu anual de 
19.000,00 euros, més 1.900,00 euros corresponents al 10% IVA, que fan un 
total de 20.900,00 euros. 

 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà   
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 53.1622.2270000 Punt Net del pressupost 
vigent. La despesa prevista per als anys 2022 i 2023 serà: 
 

Lot 2022 (IVA 
inclòs) 

2023 (IVA 
inclòs) 

Total 

1 10.208,00€ 5.104,00€ 15.312,00
€ 

2 18.883,33€ 9.441,67€ 28.325,00
€ 

3 6.592,67€ 3.296,33€ 9.889,00€ 
4 30.785,33€ 15.392,67€ 46.178,00

€ 
5 13.933,33€ 6.966,67€ 20.900,00

€ 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 
 
TERCER. NOTIFICAR la pròrroga a totes les empreses adjudicatàries i publicar-la al 
Perfil del contractant i el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 

QUART. APROVAR les minutes de la pròrroga del contracte que s’adjunten com a 
Annex. 

 

CINQUÈ. FACULTAR a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
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SISÈ. PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
   
34. Llicències i Disciplina.  
Número: 18/2020/eDIS. 
 
APROVIACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA, PER LA 
CONSTRUCCIÓ D'UN COS EDIFICAT D'UNS 150 METRES FORMAT PER PLANTA 
BAIXA MÉS PIS A LA ZONA MÁS ROQUER, POLÍGON 46, 95 (A) NO 
LEGALITZABLES 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR als interessats S. S. C. i A. M. R. U., una sanció de multa de 
CINQUANTA-SIS MIL DOS-CENTS EUROS (56.200,00€), en relació l’expedient 
sancionador núm. 18/2020/eDIS, de conformitat amb els antecedents que consten 
transcrits a la part expositiva de la present resolució. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat i al Servei de Recaptació 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
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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.  
 
 
   
35. Llicències i Disciplina.  
Número: 52/2020/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU DE L'ACORD DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT 
SANCIONADOR NUM 52/2020/Edis PER CONSTRUIR UN VOLUM EDIFICAT, 
VULNERANT LA DISTÀNCIA DE SEPARACIÓ MÍNIMA ENTRE LLINDES. 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 
 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la interessada B. M. V., una sanció de multa de NOU-CENTS 
EUROS (900,00€), en relació l’expedient sancionador núm. 52/2020/eDIS, de 
conformitat amb els antecedents que consten transcrits a la part expositiva de la 
present resolució. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat i al Servei de Recaptació 
 
 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
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Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
   
 
 
 
PROPOSICIONS URGENTS 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte:  
 
 
El secretari fa constar, en relació amb aquest punt, que no ha pogut ser objecte 
d’estudi pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb el RD 128/2018, de 16 de març, i a l’efecte del que disposa l’article 
92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat dels casos en què porti incorporat 
l’informe jurídic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ  
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35. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 374/2022/eAJT. 
 
APORTACIÓ A LES ACTUACIONS MUNICIPALS DEL PROJECTE D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA DEL GARRAF  
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la despesa i efectuar el pagament al Consell Comarcal del Garraf 
de la quantitat de cinquanta-set mil cinc-cents seixanta-cinc euros amb trenta 
cèntims 57.565,30 € en concepte d’Aportació Projecte de calefacció, climatització i 
adequació de les fusteries de Can Pahissa, d’acord amb el que disposa el Conveni 
interadministratiu formalitzat entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell 
Comarcal del Garraf i aprovat pel Ple municipal el 5 d’octubre de 2020, amb càrrec a la 
partida 50.9430.76497 Aportació CCG Can Pahissa del pressupost municipal vigent. 

 

SEGON. APROVAR la despesa i efectuar el pagament al Consell Comarcal del Garraf 
de la quantitat de cinquanta-vuit mil cinc-cents quaranta-cinc euros 58.545 €, en 
concepte d’Aportació Projecte de tancament de l’Espai Víctor Rojas, d’acord amb el 
que disposa el Conveni interadministratiu formalitzat entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i el Consell Comarcal del Garraf i aprovat pel Ple municipal el 5 d’octubre de 
2020, amb càrrec a la partida 50.9430.76498 Aportació CCG Instal·lació Victor Rojas 
del pressupost municipal vigent. 

 
TERCER. APROVAR la despesa i efectuar el pagament al Consell Comarcal del 
Garraf de la quantitat de sis-cents divuit mil cent quaranta-nou euros amb trenta-dos 
cèntims 618.149,32 €, en concepte d’Aportació Projecte de substitució i millora 
energètica dels aparells de climatització del Museu Víctor Balaguer, d’acord amb el 
que disposa el Conveni interadministratiu formalitzat entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i el Consell Comarcal del Garraf i aprovat pel Ple municipal el 5 d’octubre de 
2020, amb càrrec a la partida 50.9430.76503 Aportació CCG BMV Balaguer del 
pressupost municipal vigent. 
 
 
QUART. NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Garraf. 
 
 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
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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 de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent  
 
 
PRECS I PREGUNTES  
 
No se’n formulen 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.11 hores, de la que 
s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el ViceSecretari 
 
 


