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Identificació de l’expedient 
Núm.  Exp.: 33/2022/eJGL 
 
NÚM.:  33 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  4 d'octubre 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 4 d'octubre de 2022, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, Olga Arnau i Sanabra, es reuneixen en primera 
convocatòria, al Sala Pau Roig i Estradé, les persones següents: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Secretari General 

Sr. Isidre Marti Sarda       

 

Interventor Municipal 

Sr. Cesar Rodriguez Sola   

      

Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera 
convocatòria. 
 
Excusen la seva assistència el Sr. Francesc Xavier Serra i Albet 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixen també a la sessió el Sr. Jaume Carnicer i 
Mas, el Sr. Adrià Guevara Figueras i el Sr. Oriol Huguet Briva 
 
 
 

Olga Arnau Sanabra ERC 

M Blanca Alba Pujol JxC 

Antoni Palacios Asensio JxC 

Jordi Medina Alsina ERC 

Francesc Xavier Serra Albet ERC 

Conxi Martinez Sánchez ERC 
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ORDRE DEL DIA 

 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 32/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 32 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 27 DE SETEMBRE DE 2022 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 27/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET 152/2022, DE 21 DE SETEMBRE DE 2022, DEL 
JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM 17 DE BARCELONA QUE RESOL EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 501/2021 F2 INTERPOSAT PER ALTAMIRA 
SANTANDER REAL ESTATE, SA.  ARXIU PER ACORD EXTRAPROCESSAL 
 
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 77/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER 
CAPUTXINS, 2, EL DIA 8 DE GENER DE 2021 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 47/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER OLESA DE 
BONESVALLS, 9 
 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 53/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA EN PATINET AL CARRER DR. ZAMENHOF, 57, EL DIA 1 DE 
FEBRER DE 2022 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 234/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 234/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23, EN DATA 24/03/2022. 
 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 381/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 381/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 05/04/2022. 
 
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 391/2022/eUES. 
 
DECRET D'INCOACIÓ DE REGIDORA DELEGADA PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA 
A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 08/04/2022  
 
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 514/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 514/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, EN 
DATA 25/04/2022. 
 
10. Intervenció. 
Número: 89/2022/eINT. 
 
DONAR COMPTE DE L'INFORME 13/2022 DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 
CATALUNYA RESPECTE DEL COMPTE GENERAL DE LES CORPORACIONS 
LOCALS REFERENT A L'ANY 2020 
 
11. Intervenció. 
Número: 90/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
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12. Servei de Gestió del Talent i les Persones. 
Número: 1615/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE 
LES PROVES SELECTIVES PER A LA SELECCIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA DE 
CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ 
(CULTURA) A2, ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA. 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
13. Cultura. 
Número: 311/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LES GARANTIES DEFINITIVES DIPOSITADES PER 
PIROTECNIA IGUAL, S.A. EN RELACIÓ ALS CONTRACTES NÚM. EXP. 017/2018-
CONT I 255/2021/eCONT 
 
14. Cultura. 
Número: 590/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER L’ANY 2022 A 
L’ENTITAT CÍRCOL CATÒLIC 
 
15. Participació. 
Número: 161/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL DE LA CONCESSIÓ DE LES 
SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER 
L’ANY 2022. 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
16. Espai Públic. 
Número: 244/2022/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LES GARANTIES DEFINITIVES DIPOSITADES PER 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS (SECE) EN LES 
LICITACIONS NÚM. EXP. 52-CSE-0211-RH I 010/2018-CONT 
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17. Servei de Projectes i Obres. 
Número: 495/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA CERTIFICACIÓ D'OBRES NÚM. 1 A FAVOR DE GEOBRA 2020, SL 
PER LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LA IMPERMEABILITZACIÓ I L'AÏLLAMENT 
TÈRMIC DE LA COBERTA PLANA I DE L'ENVÀ PLUVIAL EN PARAMENT 
EXTERIOR DE L'EDIFICI ANNEX A LA CASA DE MARQUÉS DE CASTROFUERTE 
 
 
18. Urbanisme i Planejament. 
Número: 30/2019/eURB. 
 
SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ 
VOLUNTÀRIA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ 3 (PA-3) CARRER DE L’AMETLLER DE 
LA MPPGOU EN L’ÀMBIT DEL NUCLI ANTIC. 
 
 
 
Els següents punts s’hauran acordar en sessió Pública, per tractar-se de 
competències delegades del PLE a la Junta de Govern Local 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
19. Secretaria General Assessoria Jurídica 
Número: 630/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 630/2021-eUES PER INFRACCINS DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, EN 
DATA 01/09/2021. 
 
20. Secretaria General Assessoria Jurídica 
Número: 473/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU PER REALITZACIÓ FAVORABLE 
DE MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 473/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA. 
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21. Servei de Compres i Serveis Generals. 
Número: 320/2022/eCONT. 
 
SUBMINISTRAMENT DE DOS DESFIBRIL·LADORS EXTERNS AUTOMÀTICS 
(DEAS), SENSE INSTAL·LACIÓ I EN MODALITAT D’ARRENDAMENT, MITJANÇANT 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE L’ACM (EXPEDIENT 2021.01, LOT 3) 
 
 
22. Servei de Gestió del Talent i les Persones. 
Número: 1493/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA MUNICIPAL AMB 
L’ACTIVITAT PRIVADA DE PROFESSORA 
 
 
23. Policia Local. 
Número: 184/2022/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL SUBMINISTRAMENT D’UN CINEMÒMETRE LÀSER I QUATRE 
CABINES DE PAL PER AL CONTROL DE VELOCITATS DE LA CIUTAT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
 
 
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: 32/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 32 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 27 DE SETEMBRE DE 2022 
 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 27/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET 152/2022, DE 21 DE SETEMBRE DE 2022, DEL 
JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM 17 DE BARCELONA QUE RESOL EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 501/2021 F2 INTERPOSAT PER ALTAMIRA 
SANTANDER REAL ESTATE, SA.  ARXIU PER ACORD EXTRAPROCESSAL 
  
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada del decret recaigut en el següent 
procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 17 DE 

BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :  Abreujat núm. 501/2021 F2 
 
Núm. i data decret:         152/2022, 21 de setembre de 2022 
 
Part actora  : ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, SA  
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                            Matías Acebes Fernández 
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Objecte del procediment :  Desestimació recurs reposició presentat el 14 de setembre 
de 2020 sobre tributs (IIVTNU), per un import de 2401 €. 

 
Decisió  :  ACORD de donar per acabat el procediment per satisfacció 

extraprocessal i arxiu de les actuacions. 
  
 Sense condemna a costes. 
 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Es pot interposar recurs 

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

conforme. 
 
   
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 77/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER 
CAPUTXINS, 2, EL DIA 8 DE GENER DE 2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER.- DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat per la recurrent 
contra l’acord de Junta de Govern Local pel que s’acordava la inadmissió de la petició 
de reclamació de responsabilitat patrimonial. 
 
SEGON.- INCOAR l'expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial de 
l'Administració instat per l'advocada Sra ELISA ISABEL SERRANO SALAMANCA, en 
representació de la senyora amb DNI. 46791557 N. 
 
TERCER.- NOMENAR com a instructora de l'expedient la senyora Blanca Peribáñez 
Romagosa i, com a secretària, la senyora Gloria Soriano Fuentes (Telèfon 938140000, 
extensió 2569), ambdues funcionàries. Aquests nomenaments podran ser recusats per 
la persona o persones interessades d'acord amb el que preveu l'article 23 i 24 de la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
QUART.- COMUNICAR a la persona interessada que atesa la data de presentació de 
la sol·licitud a l'efecte del còmput dels terminis legals, el termini màxim de resolució 
expressa del procediment per part de l'Ajuntament és de SIS MESOS. El caràcter del 
silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de l'expedient en el 
termini establert NEGATIU. 
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CINQUE.- COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d'accés a l'expedient i a 
conèixer, en tot moment, l'estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels 
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los 
amb l'original, i la devolució d'aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a 
l'expedient. 
 
SISÈ.- DONAR trasllat del present acord a la part interessada. 
 
SETÈ.- CONCEDIR a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del 
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions, 
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves 
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos. 
 
VUITE.-  PEU DE RECURS. 
 
Pel que fa a l’acord primer a la resolució del recurs potestatiu de reposició: 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de 
publicació. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
Pel que fa a l’acord segon en relació a l’acord d’incoació del procediment: 
L'acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre 
recurs ajustat a dret.  
 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 47/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER OLESA DE 
BONESVALLS, 9   
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
l'advocada Sra. APOLONIA BERTA FERRER MERCADAL, d’ARAG SERVICES, en 
representació de REALE SEGUROS, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
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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.  
 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 53/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA EN PATINET AL CARRER DR. ZAMENHOF, 57, EL DIA 1 DE 
FEBRER DE 2022 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 46574352 L, que representa la seva filla amb DNI 49503644 P, 
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: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
  
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 234/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 234/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23, EN DATA 24/03/2022. 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES046965875J la sanció de multa de 
cent vuitanta-nou euros (189 €) per infracció de infracció de l’ordenança Fiscal núm. 23 
sobre les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, 
segons consta a l’expedient. 
 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES046965875J, 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 
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QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
  
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la 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.  
 
 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 381/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 381/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 05/04/2022. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES045043438P la sanció de multa de 
quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 
d’octubre  d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES045043438P, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
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TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE 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.  
 
 
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 391/2022/eUES. 
 
DECRET D'INCOACIÓ DE REGIDORA DELEGADA PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA 
A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 08/04/2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES072824681B la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES072824681B, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
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La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
   
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 514/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 514/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, EN 
DATA 25/04/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI ES047897013L per haver quedat acreditats els fets objecte d’infracció.  
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES047897013L la sanció de multa de 
tres-cents euros (300 €) per infracció de l’article 19.1 de l’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
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TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI ES047897013L, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.  
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
  
10. Intervenció.  
Número: 89/2022/eINT. 
 
DONAR COMPTE DE L'INFORME 13/2022 DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 
CATALUNYA RESPECTE DEL COMPTE GENERAL DE LES CORPORACIONS 
LOCALS REFERENT A L'ANY 2020 
  
La Junta de Govern local es dona per assabentada de l'informe 13/2022 de la 
sindicatura de Comptes de Catalunya respecte del compte general de les corporacions 
locals referent a l'any 2020 
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PRIMER.- DONAR COMPTE de l’informe 13/2022 de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya respecte del Compte General de les Corporacions Locals referent a l’any 
2020, que s’adjunta a l’expedient i és accesible mitjançant el següent enllaç:  
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1416
4661551444535021 
 
 
SEGON.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
  
11. Intervenció.  
Número: 90/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
   

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la relació de factures número F/2022/32. 
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Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 
  

 
 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 
 

 
 
Resum Facturació 
 
 

 
 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2022/32. 
 
 
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. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
  
12. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1615/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE 
LES PROVES SELECTIVES PER A LA SELECCIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA DE 
CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ 
(CULTURA) A2, ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA. 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
 

ACORD 
 
 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria i les bases reguladores especifiques del 
concurs-oposició, d’una plaça de Tècnic/a de grau Mitjà (Cultura), funcionari/ària de 
carrera, de l’escala de l’administració especial, subescala tècnica mitjana. 
 
 
SEGON.-  PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB, al 
BOE, a l’etauler i al web municipal. 
 
 
TERCER.- VIABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: Les despeses de sou i seguretat social 
de la plaça nº4643 d’1 Tècnic/a de grau Mitjà (Cultura) estan consignades a les 
partides pressupostàries de sous i salaris del servei de Cultura (31.3300.12000 i 
31.3300.16000) del Pressupost municipal vigent. La plaça està ocupada interinament 
pel treballador M.A.G. 
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QUART.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els 
següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva 
notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la 
Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què rebí la seva 
notificació, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent a la què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
 
 
 
AREA DE POLÍTIQUES DE CITADANIA 
   
 
13. Cultura.  
Número: 311/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LES GARANTIES DEFINITIVES DIPOSITADES PER 
PIROTECNIA IGUAL, S.A. EN RELACIÓ ALS CONTRACTES NÚM. EXP. 017/2018-
CONT I 255/2021/eCONT 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la devolució de les garanties definitives a nom de PIROTECNIA 
IGUAL, S.A., NIF A08623928, per import de 29 € (VINT-I-NOU EUROS), referent al 
LOT 3 del contracte de serveis dels espectables pirotècnics de la Festa Major de 
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Vilanova i la Geltrú,  expedient núm. 017/2018-CONT, dipositada en data 5 de juliol de 
2018, número d’operació 320180004544, i per import de 1.025 € (MIL VINT-CINC 
EUROS), referent al contracte dels serveis per l’espectacle pirotècnic de la Festa 
Major de Vilanova i la Geltrú, expedient núm. 255/2021/eCONT, dipositada en data 5 
de juliol de 2021, número d’operació 3202100005257. 
 
 
SEGON. NOTIFICAR a PIROTECNIA IGUAL, S.A. la present resolució. 
 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
 
14. Cultura.  
Número: 590/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER L’ANY 2022 A 
L’ENTITAT CÍRCOL CATÒLIC 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.- CONCEDIR una subvenció nominativa per import de 5.178,00 euros al 
Círcol Catòlic de Vilanova i la Geltrú, amb NIF G59167288, per col·laborar en el 
finançament de les despeses derivades de l’activitat presentada per l’entitat per l’any 
2022. 
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SEGON.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 5.178,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.3341.48912 (Subvenció Círcol Catòlic). 
 
El pagament es realitzarà de la següent manera: una bestreta del 50% en el moment 
de l’aprovació del present acord i el restant 50% tan bon punt s’hagi justificat 
favorablement l’import total de la subvenció, d’acord amb les condicions establertes al 
punt TERCER. 
 
 
TERCER.- APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 
 
El CÍRCOL CATÒLIC DE VILANOVA I LA GELTRÚ es compromet a:  
 

1. Realització d’una producció teatral, com a mínim, de la companyia de teatre 
amateur L’ESCOTILLÓ GT de l’entitat. 

2. L’ENTITAT es fa responsable de les remuneracions, cotitzacions socials i fiscals 
del seu personal contractat, i es compromet a sol·licitar a les autoritats 
competents, en el termini oportú, les autoritzacions per a la contractació de 
menors o d’artistes estrangers en cas que sigui necessari. 

3. L’ENTITAT es compromet a acreditar documentalment en qualsevol moment en 
que ho sol·liciti l’Ajuntament, que està al corrent de totes les seves obligacions 
fiscals, així com al compliment de les obligacions que la legislació vigent.  Així 
com que està al corrent de la tramitació i obtenció dels drets d’autor amb l’entitat 
de gestió dels drets d’autor pertinent, per a la representació de les seves obres 
de teatre. 

4. Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 

5. Posar el local social de l’entitat a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per desenvolupar actes culturals (xerrades, exposicions...), sempre sota 
l’acord previ amb l’entitat i previst amb suficient antelació. 

6. Controlar que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament no superi el 
cost total dels projectes desenvolupats per l’entitat. 

7. Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

8. Fer constar de forma específica, en tota la seva difusió, la col·laboració de 
l’Ajuntament, amb el text següent: “amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú” conjuntament amb el seu logotip, seguint el llibre d’estil. 

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

10. Procurar que la seva activitat sociocultural sigui d’integració en el barri en què 
està establerta. 
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11. Mantenir el recull i catalogació de l’arxiu de l’entitat. 

12. Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció.  Tenir 
arxivats i a disposició de l’Ajuntament, tots els documents originals justificatius de 
les obligacions referides. 

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

 
Sense perjudici de les obligacions anteriorment mencionades, el beneficiari també 
haurà de complir les condicions establertes en la Llei 38/2003, General de 
Subvencions, així com en l’Ordenança General Reguladora de la concessió de 
subvencions d’aquest Ajuntament. 
 
La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 
 

• 50% del total de la subvenció concedida: un cop redactada la resolució i 
aprovada per la Junta de Govern Local 

 

• 50% restant de la subvenció: es farà efectiva un cop l’entitat hagi justificat 
correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció. 

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

 
Justificació del compliment de l’activitat subvencionada. 
 
Per percebre la totalitat de la subvenció atorgada, caldrà justificar que la subvenció 
s’ha invertit en la finalitat per a la qual fou concedida mitjançant la presentació, en el 
termini de 3 mesos després de la finalització de l’activitat i fins a 31 de gener de 
l’exercici següent al de la convocatòria, com a màxim, de la documentació següent: 
 

• SOL·LICITUD DE PAGAMENT de l’import justificat, signada per la persona que 
ostenti la representació de l’entitat. 
 

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

• MEMÒRIA ECONÒMICA: relació de justificants econòmics en un full resum, que 
s’acompanyarà de l’original o la còpia compulsada de les factures o documents de 
valor probatori de les despeses efectuades amb motiu de l’activitat objecte de 
subvenció, per un import mínim de la subvenció concedida.  
Aquests documents hauran de tenir les característiques següents: 
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- La data haurà de correspondre a la temporada en què s’ha dut a terme l’activitat 

subvencionada. 

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

- Hauran d’estar efectivament pagades. 

 
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini de 15 
dies per a la seva esmena.  L’incompliment en termini de l’obligació de justificació o la 
justificació insuficient comportarà el desistiment per part del beneficiari de la subvenció 
concedida o el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda.  
 
Aquesta subvenció serà incompatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions, ens públics o privats.  Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions 
conjuntament amb els ingressos que s’obtinguin i el dels recursos propis que es 
destinaran a l’activitat, no podrà superar el cost total de l’activitat que es desenvolupi.  
Si se supera aquest cost, s’exigirà la devolució de l’excés en la part proporcional. 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació de la subvenció atorgada.  
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat Círcol Catòlic de Vilanova i la Geltrú, 
informant-los que s’entendrà acceptada la subvenció si en el termini de 10 dies des de 
la data de la notificació de la present resolució el beneficiari no ha manifestat 
expressament les seves objeccions. 
 
CINQUÈ.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.   
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15. Participació.  
Número: 161/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL DE LA CONCESSIÓ DE LES 
SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER 
L’ANY 2022 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER.- RECTIFICAR L’ERROR MATERIAL detectat  en l’acord de Junta de Govern 
de 20 de setembre de 2022 sobre la concessió de les subvencions destinades a 
entitats de Vilanova i la Geltrú per l’any 2022. 
 
On diu: 
 
SEGON.- DESESTIMAR les sol·licituds següents per no arribar a la puntuació mínima 
exigida a la convocatòria. 
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Hauria de dir: 
 
SEGON.- DESESTIMAR les sol·licituds següents per no arribar a la puntuació mínima 
exigida a la convocatòria. 
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SEGON.- COMUNICAR el present acord als interessats als efectes oportuns.  
 
 
TERCER.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs.  
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ÁREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
   
16. Espai Públic.  
Número: 244/2022/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LES GARANTIES DEFINITIVES DIPOSITADES PER 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS (SECE) EN LES 
LICITACIONS  NÚM. EXP. 52-CSE-0211-RH I  010/2018-CONT 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la devolució de les garanties definitives a nom SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. (SECE), amb CIF 
A08001182, per import de 8.050,85€ (VUIT MIL CINQUANTA EUROS AMB 
VUITANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO), referent a l’expedient 52-CSE-0211-RH, 
contracte del servei de manteniment i conservació de la xarxa d'enllumenat públic del 
terme municipal de Vilanova i la Geltrú, número   320110008929, i per import de 
26.168,26€. (VINT-I-SIS MIL CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS 
CÈNTIMS D’EURO), referent a l’expedient 010/2018-CONT, licitació de serveis 
d'eficiència energètica de l'enllumenat públic, número d’operació 320190000657. 
 
 
SEGON. NOTIFICAR a SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS, S.A. (SECE), la present resolució. 
 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
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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.  
 
  
17. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 495/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA CERTIFICACIÓ D'OBRES NÚM. 1 A FAVOR DE GEOBRA 2020, SL 
PER LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LA IMPERMEABILITZACIÓ I L'AÏLLAMENT 
TÈRMIC DE LA COBERTA PLANA I DE L'ENVÀ PLUVIAL EN PARAMENT 
EXTERIOR DE L'EDIFICI ANNEX A LA CASA DE MARQUÉS DE CASTROFUERTE 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 
   

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la certificació d’obres núm. 1 a favor de l’empresa GEOBRA 
2020,S.L amb CIF B67440701 de les obres del projecte de “Substitució de la 
impermeabilització i l’aïllament tèrmic de la coberta plana i de la realització de l’envà 
pluvial en parament exterior de l’edifici annex a la Casa Marquès de Castrofuerte”, 
corresponent a treballs efectuats els mesos de juliol i agost de 2022, d’acord amb la 
Direcció facultativa de les obres i que es correspon amb la factura numero G-
22/000061 de data de registre 2 de setembre de 2022, per import de vint-i-dos mil 
quaranta euros amb seixanta sis cèntims 22.040,66 € (18.215,42 € més 3.825,24 € del 
21 per cent de l’IVA). 
 
 
SEGON. Aquest import es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
50.3330.63904 (Millores edifici Castrofuerte) del Pressupost d’Inversions. 
 
 
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. 
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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 la recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
  
18. Urbanisme i Planejament.  
Número: 30/2019/eURB. 
 
SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ 
VOLUNTÀRIA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ 3 (PA-3) CARRER DE L’AMETLLER DE 
LA MPPGOU EN L’ÀMBIT DEL NUCLI ANTIC. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 
   

ACORD 
 
PRIMER.- SOTMETRE a informació pública el projecte de reparcel·lació voluntària del 
Polígon d’Actuació 3 (PA-3) carrer de l’Ametller de la MPPGOU en l’àmbit del Nucli 
Antic, presentat en data 10 de juny de 2022 (núm. 2022024343) per SITGES QUALITY 
DEVELOPMENTS, S.L., segons consta protocol·litzat en l’escriptura notarial amb 
número de protocol 1642, pel Notari D. Emilio González Bou, amb data 31 de maig de 
2022, de conformitat amb l’informe favorable de l’arquitecta municipal del Servei 
d’Urbanisme incorporat a l’expedient.   
 
Aquesta informació pública s’estableix pel termini d’UN (1) MES, dins el qual s’ha de 
concedir simultàniament audiència a les persones interessades, amb citació personal, 
de conformitat amb el previst a l’article 164.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme 
(aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol).  
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona, en l’e-Tauler de la Corporació, en la web municipal i en un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal. 
 
A aquests efectes, l’expedient estarà a disposició de qualsevol interessat als Serveis 
Jurídics i Administratius d’Urbanisme, plaça de la Vila, 8, 2n, 08800 de Vilanova i la 
Geltrú, de dilluns a divendres, de 9:30 a 14:00 h. 
 
TERCER. NOTIFICAR el present acord a la societat SITGES QUALITY 
DEVELOPMENTS, S.L., concedint audiència per termini d’UN (1) MES, a comptar a 
partir de l’endemà de la recepció de la notificació. 
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D’acord amb les lletres d) i e) de l’article 119.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, la 
notificació de l’acord d’aprovació definitiva d’aquesta reparcel·lació voluntària s’haurà 
de produir en el termini de dos mesos des del finiment del termini d’informació pública.  
En cas contrari, s’entén que el projecte ha quedat aprovat definitivament per silenci 
administratiu positiu. Un cop aprovat definitivament o acreditat l’acte presumpte, 
segons el que estableix la legislació de procediment administratiu comú, l’administració 
n’ha d’ordenar la publicació i la notificació reglamentàries i, si escau, la formalització 
corresponent. 
 
QUART.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs.  
 
 
Els següents punts s’han acordat en sessió Pública, per tractar-se de 
competències delegades del PLE a la Junta de Govern Local 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
19. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 630/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 630/2021-eUES PER INFRACCINS DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, EN 
DATA 01/09/2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE ESX1959916V la sanció de mil cinc-
cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del NIE ESX1959916V la sanció de set cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals. 
 
TERCER. IMPOSAR a la persona titular del NIE ESX1959916V la sanció de set cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals. 
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En conseqüència, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de 
tres mil tres euros (3.003 €). 
 
QUART. REQUERIR la persona titular del NIE ESX1959916V, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.  
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
SISÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
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. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 473/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU PER REALITZACIÓ FAVORABLE 
DE MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 473/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA. 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 
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ACORD 
 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES049767089B la sanció de set-cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’ordenança municipal 
sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI ES049767089B per haver-ne realitzat la part infractora la 
mesura alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la 
sanció econòmica imposada. 
 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
 
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a la instructora i a la secretària de l’expedient, al Cap de la 
Policia Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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21. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 320/2022/eCONT. 
 
SUBMINISTRAMENT DE DOS DESFIBRIL·LADORS EXTERNS AUTOMÀTICS 
(DEAS), SENSE INSTAL·LACIÓ I EN MODALITAT D’ARRENDAMENT, MITJANÇANT 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE L’ACM (EXPEDIENT 2021.01, LOT 3) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 
 
   

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’Acord Marc 
de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de 
manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 
2021.01) i contractar el subministrament que a continuació s’indica:  
 

• Subministrament de dos desfibril·ladors externs automàtics (DEAs), sense 
instal·lació, en modalitat d’arrendament, a favor de TECHNOLOGY 2050, SL, amb CIF 
B66071143, per un import mensual per unitat de 30,25€ (IVA inclòs), durant quaranta-
vuit (48) mesos i sense possibilitat de pròrroga. El subministrament inclou: 
 
 

o Lloguer dels equips, mitjançant el pagament d’una quota fixa durant la vigència 
del rènting: 

 1 Desfibril·lador model Smarty Saver. 
o Bossa tapa dura. 
o Kit RCP. 
o Manteniment integral durant tot el període de contracte. 
o Formació INICIAL en Suport Vital Bàsic i ús del desfibril·lador. 
o Inscripció al Registre de desfibril·ladors fora de l'àmbit sanitari. 

 

• Els següents recanvis, no previstos en el manteniment: 
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SEGON. APROVAR l'autorització i disposició de la despesa, que s’imputarà a la 
partida pressupostària 02.9200.2030000 (arrendament de maquinària, instal·lacions i 
utillatge) del pressupost  i a les aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis 
econòmics que afectin la durada del contracte, amb la següent distribució amb previsió 
d’inici del contracte el mes de novembre: 
  

 
 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 
 
 
TERCER.  NOTIFICAR l’adopció del present acord a l’ACM, el CCDL  i l’empresa 
adjudicatària, així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de 
publicitat que siguin preceptius. 
 
QUART. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regulen l’Acord 
Marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de 
manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 
2021.01) 
 
 
CINQUÈ.  El responsable del contracte serà la tècnica responsable de Serveis 
Generals i Compres, o la persona en qui delegui. 
  
 
SISÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 
d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
 
SETÈ. PUBLICAR el contracte 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 contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al que es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
 
22. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1493/2022/eRH. 
 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA MUNICIPAL AMB 
L’ACTIVITAT PRIVADA DE PROFESSORA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 
   

ACORD 
 
 
PRIMER. DECLARAR, de conformitat amb els articles 1.3, 2 c), 3.1, 4, 7, 12 i 13 de la 
Llei 53/84, la compatibilitat a la Sra. amb DNI 36519339-P, per a l’exercici privat de 
professora de l’assignatura “Customer relationship management” a màsters de l’Escola 
Superior de Comerç Internacional, amb una durada aproximada de 25 hores per curs, 
els divendres de 18:45 a 21:30 i els dissabtes de 12:00 a 14:45, i un sou de 100€ bruts 
per hora. 
 
Amb una dedicació màxima total de 37,5 hores setmanals, i amb les limitacions en 
quant a sou contingudes a l’article 5 de la Llei 21/1987, d’incompatibilitats del personal 
al servei de l’Administració de la Generalitat. 
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En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part de la treballadora i dels 
horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu. 
 
 
SEGON. COMUNICAR el present acord a les persones interessades. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació 
o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu  davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al que es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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23. Policia Local.  
Número: 184/2022/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL SUBMINISTRAMENT D’UN CINEMÒMETRE LÀSER I QUATRE 
CABINES DE PAL PER AL CONTROL DE VELOCITATS DE LA CIUTAT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 
  

ACORD 
 
PRIMER. ADJUDICAR a TRADESEGUR, S.A., amb NIF A80015506, el contracte del 
subministrament d’un cinemòmetre làser i quatre cabines de pal per al control de 
velocitats de la ciutat de Vilanova i la Geltrú, pel període de cinc anys, improrrogables i 
per la quantitat de 49.281,00€, més 10.349,01€ corresponents al 21% d’IVA, que fan 
un total de 59.630,01€ (CINQUANTA-NOU MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS I UN 
CÈNTIM D’EURO). 
 
D’acord amb l’anterior, la quota mensual serà de 821,35€ més 172,48€ corresponents 
al 21% d’IVA, que fan un total de 993,83€. 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec de l’aplicació pressupostària 05.1320.2219900 (Manteniment i 
Subministraments) del pressupost vigent. En previsió d’inici en data a primer de 
novembre de 2022, la distribució serà tal com segueix: 
 

 
 
L’autorització o realització del contracte se subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
TERCER. NOTIFICAR la present resolució a totes les empreses licitadores i publicar-
la al Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya. 
  
QUART. Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula vint-i-
tresena del Plec de Clàusules Administratives particulars, el cap de la Policia Local. 
 
CINQUÈ. ASSENYALAR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part dels contractistes de la resolució d’adjudicació. 
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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 contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al que es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
 
PRECS I PREGUNTES  
No se’n formulen 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:07 hores, de la que 
s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


