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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DEL DIA 8 DE FEBRER DE 2022 
 
 

Acta núm. 5 

 

A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9.00 hores del dia 8 de febrer de 2022, sota 
la presidència de l’alcaldessa, Olga Arnau Sanabra es reuneixen a la 
videoconferència per Teams els senyors/es: 

 

Sra. Olga Arnau Sanabra  

Sra. Marta Jofra Sora 

Sr. Jordi Medina Alsina 

Sra. Conxi Martínez Sánchez 

Sr. Enric Garriga Ubia 

Sr. Antoni Palacios Asensio   

  
Sr. Isidre Martí Sardà 
Secretari General 
 
Sr. Nil Mestres Alba 
Interventor Accidental 

 

      

Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera 
convocatòria. 
 
Excusen la seva assistència la Sra. Blanca Albà Pujol i el Sr. Francesc Xavier Serra 
Albet 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixen també a la sessió el ,Sr. Jaume Carnicer 
Mas i el Sr. Jaume Aliaga Huguet 
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ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 4/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 4 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 01 DE FEBRER DE 2022 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 195/2018/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 271/2021, DE 13 D’OCTUBRE DE 2021, 
DICTAT PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 11 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT ORDINARI 368/2018 A, INTERPOSAT PER BENGUIN, SCP 
(EXP. 23/2018-DACT).  DESESTIMAR EL RECURS CONTENCIÓS 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 6/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 21/2022, DE 27 DE GENER DE 2022, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 3 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT ABREUJAT 376/2020 V INTERPOSAT PER CASER ( EXP. 
44/2020/ESJ).  TERMINACIÓ DEL PROCEDIMENT PER SATISFACCIÓ 
EXTRAPROCESSAL 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 7/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 4731, de 30 DE NOVEMBRE DE  2021, 
DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, EN EL 
RECURS D’APEL·LACIÓ 84/2018, INTERPOSAT PER ARQUITECTURA Y 
URBANISMO DEL ESTE, SL I AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  
ESTIMAR PARCIALMENT 
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5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 24/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET 5/2022, DE 25 DE GENER DE 2022, DICTAT PEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 17 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 19/2021 F1 INTERPOSAT PER GENERALI SEGUROS, 
SA (EXP. 3/2020/ESJ).  FINALITZAR EL PROCEDIMENT PER ACORD 
EXTRAPROCESSAL 
  
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 109/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS AL SEU VEHICLE BMW, MATRÍCULA 4067 BST, A CAUSA DE L’ACTUACIÓ 
DE LA GRUA, AL CARRER PROVIDÈNCIA, 66, EL DIA 21 D’ABRIL DE 2016 
  
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 119/2020/eSJ. 
 
RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONAIL PER DANYS AL VEHICLE 4726 JTL A CAUSA DE LA CAIGUDA 
D'UN ARBRE, AL CARRER VENTOSA I ROIG, EL DIA 4 DE MARÇ DE 2017 
  
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 52/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
OCUPACIÓ PER PART DE L’EMPRESA BETON CATALAN, SA, D’UNA PART 
D’UNA PARCEL·LA DE LA SEVA PROPIETAT 
  
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 90/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL PÀRQUING DE LA PLAÇA 
SOLER I CARBONELL 
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10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 93/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A L’AVINGUDA 
VILAFRANCA (JOAQUIM MIR), EL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2021 
  
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 95/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA 
PRINCIPAL, A L’ALÇADA DEL NÚMERO 85, EL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2021 
  
12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 69/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER PALLISSA, EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2020 
  
13. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 75/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA RONDA 
IBÈRICA CANTONADA AMB LA RAMBLA SANT JORDI, EL DIA 20 DE SETEMBRE 
DE 2021 
  
14. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 360/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 360/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 10/06/2021. 
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15. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 177/2021/Eues 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 177/2021-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE 
MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 19/02/2021. 
 
 
16. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 395/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 395/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 01/06/2021. 
 
17. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 402/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 402/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 11/07/2021. 
 
18. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 419/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000419/2021-UES PER INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA 
REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MOBILIARI 
D'ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE RESTAURACIÓ, SEGONS INFORME 
TÈCNIC DE DATA 16/07/2021. 
  



 
 
 
 
 
 

  
   
 

6 
 

 
19. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 511/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 511/2021-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 11/09/2021. 
 
20. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 514/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 514/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 15/09/2021. 
 
21. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 538/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 538/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 15/09/2021. 
 
22. Intervenció.  
Número: 8/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
 
23. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 527/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I L’OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTE DE SERVEIS POSTALS I 
NOTIFICACIONS ADMINISTRAVES DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
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24. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 10/2022/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 GESTIÓ DEL TALENT I DE LES PERSONES, 
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. Responsabilitat Social Corporativa.  
Número: 1/2021/eRSC. 
 
APROVAR L'INFORME RECOMANACIÓ 1/2021 DE LA COMISSIÓ D'ÈTICA I BON 
GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
26. Mercats Municipals.  
Número: 1/2022/eMER. 
 
APROVAR L'AUTORITZACIÓ PER A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DE LA PARADA NÚM. 49 DEL MERCAT DEL CENTRE 
  
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 
27. Cultura.  
Número: 895/2021/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ PEL PROJECTE 
DEL CIRCUIT ESTABLE DE CINEMA CATALÀ “CICLE GAUDÍ” 
  
28. Cultura.  
Número: 896/2021/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I PLANETA MED, SOTA LA DENOMINACIÓ DE 
DOCSBARCELONA, PER DUR A TERME LES PROJECCIONS DEL DOCS DEL MES 
  



 
 
 
 
 
 

  
   
 

8 
 

29. Acció Social i Dependència.  
Número: 68/2021/eAJT. 
 
APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS DE 
POBRESA ENERGÈTICA DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL 
  
30. Acció Social i Dependència.  
Número: 415/2021/eAJT. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ 
DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL DEL 
DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL 
 
31. Acció Social i Dependència.  
Número: 817/2021/eAJT. 
 
APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS 
D’URGÈNCIA SOCIAL DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL 
  
32. Acció Social i Dependència.  
Número: 991/2021/eAJT. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D’ACALDIA D’APROVACIÓ DE L’OPERACIÓ DE 
PAGAMENT A JUSTIFICAR DE 25.000€ DE L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL DEL PRESSUPOST 2022 
  
33. Acció Social i Dependència.  
Número: 992/2021/eAJT. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D’ACALDIA D’APROVACIÓ DE L’OPERACIÓ DE 
PAGAMENT A JUSTIFICAR DE 25.000€ DE L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
D’AJUTS D'HABITATGE I EXCLUSIÓ RESIDENCIAL DEL PRESSUPOST 2022 
  
 
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: 4/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 4 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 01 DE 
FEBRER 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: 195/2018/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 271/2021, DE 13 D’OCTUBRE DE 2021, 
DICTAT PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 11 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT ORDINARI 368/2018 A, INTERPOSAT PER BENGUIN, SCP 
(EXP. 23/2018-DACT).  DESESTIMAR 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 11 DE 
BARCELONA 

 
Núm. procediment  :  Ordinari 368/2018 A 
 
Núm. i data sentència:  271/2021, de 13 d’octubre de 2021 
  
Part actora  : Benguin,  SCP  
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                    Antoni Ferré i Mestre 
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Objecte del procediment :      Desestimació del recurs de reposició presentat el 5 

de juny de 2018 mitjançant el qual s’impugnava el 
Decret d’alcaldia de data 28 de maig de 2018 que 
acordava la mesura de reducció horària de 
funcionament d’activitats recreatives de pública 
concurrència situades al carrer Correu, 77. 

 
 
Decisió  :  DESESTIMAR el recurs contenciós administratiu. 
  
 DECLARAR conforme a dret el decret d’alcaldia de 

29 de juny de 2018 pel qual es desestimava el recurs 
de reposició contra la Resolució de l’alcaldia de 28 
de maig de 2018, per la qual s’acorda la reducció 
horària de funcionament de les activitats recreatives 
de pública concurrència situades al carrer Correu 77 i 
80, de Vilanova i la Geltrú, en l’expedient 23/2018 
DACT. 

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

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

assabentada i conforme. 
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3. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 6/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 21/2022, DE 27 DE GENER DE 2022, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 3 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT ABREUJAT 376/2020 V INTERPOSAT PER CASER ( EXP. 
44/2020/ESJ).  TERMINACIÓ DEL PROCEDIMENT PER SATISFACCIÓ 
EXTRAPROCESSAL 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 

Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 3 DE 
BARCELONA 

 
 
Núm. procediment  :  Abreujat 376/2020 V 
 
Núm. i data interlocutòria:    21/2022, de 27 de gener de 2022 
  
Part actora  : Caser  
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                  Roberto Valls de Gispert 
 
Objecte del procediment :      Desestimació expressa notificada el 15 d’octubre de 

2020, de la reclamació prèvia presentada el 26 de 
febrer de 2020.  Expedient de responsabilitat 
patrimonial 44/2020/esj 

 
Decisió  :  DECLARAR la terminació del procediment, per 

satisfacció extraprocessal. 
 ORDENAR l’arxiu de les actuacions.                         
  
  
Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma i contra ella es pot 

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

assabentada i conforme. 
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4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 7/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 4731, de 30 DE NOVEMBRE DE  2021, 
DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, EN EL 
RECURS D’APEL·LACIÓ 84/2018, INTERPOSAT PER ARQUITECTURA Y 
URBANISMO DEL ESTE, SL I AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  
ESTIMAR PARCIALMENT 
  
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 

Òrgan jurisdiccional  :  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 
CATALUNYA 

 
Núm. procediment  :  Recurs apel·lació 84/2018 
 
Núm. i data sentència:          4731, de 30 de novembre de 2021 
  
 
Part actora  : Arquitectura y Urbanismo de Ëste, SL i Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú  
 
Part demandada  :  Cemex España, SA 
 
Lletrat:                                   Carles Puigdomènech Cantó  
 
Objecte del procediment :      Sentència 277/2017, de 22 de novembre, que 

estimava recurs contenciós administratiu 366/2012, 
en referència a l’acord de l’Ajuntament del 24 de juliol 
de 2012 que desestima el recurs de reposició 
interposat contra l’acord de 13 de març de 2012 que 
aprova definitivament el Projecte de Reparcel·lació 
del sector Masia Barreres II. 
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Decisió  :  ESTIMAR parcialment el recurs d’apel·lació presentat 

per Arquitectura y Urbanismo del Este, SL i 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
 REVOCAR sentència originària.  S’estima el recurs 

interposat per M. Soledad Martínez Fournier, enfront 
l’acord de l’Ajuntament del 24 de juliol de 2012 que 
desestima el recurs de reposició interposat contra 
l’acord de 13 de març de 2012 que aprova 
definitivament el Projecte de Reparcel·lació del 
sector Masia Barreres II. 

 
 ANUL·LAR l’acte recorregut pel que fa a la valoració 

d’indemnització de la parcel·la propietat de l’actora. 
  
 CONDEMNAR a l’ajuntament a l’abonament en 

concepte d’indemnització de 958017.48 euros per la 
reparcel·lació realitzada, unida a l’interès legal des 
de la presentació dels escrits d’interposició dels 
recursos contenciosos-administratius. 

 
 REVOCAR I DEIXAR SENSE EFECTE la sentència 

recorreguda pel que fa a la declaració de nul·litat en 
totes les seves parts del projecte de reparcel·lació 
recorregut. 

  
 NO S’IMPOSAR costes a cap de les parts en 

l’apel·lació i es manté la condemna a un màxim de 
2000 euros a l’administració en la primera instància. 

 
 
Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma, contra ella es pot 

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

assabentada i conforme. 
 
 2. En data 25 de gener de 2019, en acta de 

compareixença, el compareixent assumeix 
expressament el COMPROMIÍS DE RENÚNCIA A LA 
RECLAMACIÓ ECONÒMICA formulada en la 
impugnació del projecte de reparcel·lació en les 
següents condicions: 

 
1. Es mantindrà la suspensió del procediment 

contenciós-administratiu seguit amb el 
número 84/2018 davant del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya fins que 
es produeixi la publicació en el DOGC de 
l’aprovació definitiva de la Modificació 
Puntual del PGOU en els àmbits de sòl 
urbà Masia d’en Barreres I – II, a efectes de 
la seva executivitat. 
 

2. En el termini de 15 dies a partir de dita 
publicació en el DOGC, l’empresa aquí 
compareixent presentarà davant el Tribunal 
Superior de Justícia i Jutjat Contenciós-
Administratiu competent, escrits 
transaccionals conjunts amb l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú en virtut dels quals 
es doni per acabada la controvèrsia 
existent, a l’empara de l’art. 19 de la LECivil 
i art. 77.3 de la LRJCA. 
 

 Aquest escrit comportarà el desistiment de la 
companyia CEL URBÀ, SL en les accions 
judicials existents i la renúncia expressa a la 
reclamació per qualsevol mitjà de l’import 
reclamat fins aleshores en via judicial.  Cada 
part assumirà les seves pròpies costes 
judicials. 

 
3.  La companyia CEL URBÀ, SL es compromet 

a no transmetre les accions judicials o els 
eventuals drets que se’n pugui derivar a 
tercers. 
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5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 24/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET 5/2022, DE 25 DE GENER DE 2022, DICTAT PEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 17 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 19/2021 F1 INTERPOSAT PER GENERALI SEGUROS, 
SA (EXP. 3/2020/ESJ).  FINALITZAR EL PROCEDIMENT PER ACORD 
EXTRAPROCESSAL 
  
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 

Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 17 DE 
BARCELONA 

 
Núm. procediment  :  Abreujat 19/2021 F1 
 
Núm. i data decret:  5/2022, de 25 de gener de 2022 
  
Part actora  : Generali Seguros, SA  
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                    Roberto Valls de Gispert 
 
Objecte del procediment :      Desestimació per silenci administratiu reclamació 

responsabilitat patrimonial danys soferts immoble 
carrer Ausiàs March, 6-8, 3-1, del dia 1 de juliol de 
2019 

 
Decisió  :  DONAR PER FINALITZAT EL PROCEDIMENT per 

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

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

assabentada i conforme. 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 109/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS AL SEU VEHICLE BMW, MATRÍCULA 4067 BST, A CAUSA DE L’ACTUACIÓ 
DE LA GRUA, AL CARRER PROVIDÈNCIA, 66, EL DIA 21 D’ABRIL DE 2016 
  
 
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 48024022 E, 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. 
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7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 119/2020/eSJ. 
 
RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONAIL PER DANYS AL VEHICLE 4726 JTL A CAUSA DE LA CAIGUDA D'UN 
ARBRE, AL CARRER VENTOSA I ROIG, EL DIA 4 DE MARÇ DE 2017 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
l’advocada Sra. MONTSERRAT PONS PRATDEPADUA, en representació de 
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, SA, amb NIF A28659423, contra 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un import de SET-CENTS DISSET EUROS 
AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO (717.58 €). 
 
SEGON. La quantitat de SET-CENTS EUROS (700 €) anirà a càrrec de la partida 
núm. 07.9203.2260401 “Responsabilitat patrimonial”. 
 
La resta, DISSET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (17.58 €), anirà a càrrec 
de ZURICH INSURANCE SCP. 
 
L’ingrés s’ha de fer efectiu al compte 0081 5626 85 CCC1110320 del Banc Sabadell 
Atlántico. 
 
TERCER. COMUNICAR aquest acord a la part interessada, i als departaments 
d’Intervenció i Tresoreria. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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. 
 
 
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 52/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
OCUPACIÓ PER PART DE L’EMPRESA BETON CATALAN, SA, D’UNA PART D’UNA 
PARCEL·LA DE LA SEVA PROPIETAT 
  
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 CARLES BALLESTER BURGUET, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
tant pels motius de fons, com atesa l’extemporaneïtat de la pròpia reclamació, atès 
que, ha transcorregut amb escreix el termini d’un any, des de que suposadament es va 
produir el fet o l’acte administratiu que es pogués considerar per l’interessat com a 
motivador de la hipotètica reclamació d’indemnització, o de manifestar-se el seu efecte 
lesiu.  
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada. 
 
TERCER.- PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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. 
 
    
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 90/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL PÀRQUING DE LA PLAÇA 
SOLER I CARBONELL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la COM. PROP. PARQUING CAN MARQUES, amb NIF H59021055, 
representats per la Sra. Laia Garcia Aliaga  contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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.” 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
  
   
 
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 93/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A L’AVINGUDA 
VILAFRANCA (JOAQUIM MIR), EL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI 38397820 X, representada per la seva filla contra 
aquest Ajuntament. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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. 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
  
  
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 95/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA 
PRINCIPAL, A L’ALÇADA DEL NÚMERO 85, EL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI 77076985 Y contra aquest Ajuntament. 
 

SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 

TERCER. PEU DE RECURS 
 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 

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

Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
  
 
12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 69/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER PALLISSA, EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2020 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per  
l'advocat SR. ÁNGEL LAJARA HERNÁNDEZ, en representació de la senyora amb DNI 
38078347 F, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.   També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu 
procedent. 
  
  
13. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 75/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA RONDA 
IBÈRICA CANTONADA AMB LA RAMBLA SANT JORDI, EL DIA 20 DE SETEMBRE 
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 presentat per la part 
recurrent en data 20 de gener de 2022 contra l’acord de Junta de Govern local de data 
30 de novembre de 2021, mitjançant el qual es va declarar el desistiment de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial per danys per caiguda a la ronda Ibèrica 
cantonada rambla Sant Jordi, el dia 20 de setembre de 2021. 
 
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 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. 
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14. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 360/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 360/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 10/06/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES046052429N 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 ES046052429N, 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 al 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. 
 
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. 
 
   
15. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 177/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 177/2021-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE 
MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 19/02/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 48022988T la sanció 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. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI 48022988T per haver-ne realitzat la part infractora la mesura 
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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. 
 
  
16. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 395/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 395/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 01/06/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES043564404N la sanció de multa de 
quatre-cents cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 25.4 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 ES043564404N, 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 notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
   
17. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 402/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 402/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 11/07/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES047840576R la sanció de multa de 
quatre-cents cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 49 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 ES047840576R, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
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TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
18. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 419/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000419/2021-UES PER INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA 
REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MOBILIARI 
D'ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE RESTAURACIÓ, SEGONS INFORME 
TÈCNIC DE DATA 16/07/2021. 
 
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 ES024157752R, en representació de la societat amb NIF ESB67575589, per 
haver quedat acreditat que la responsable no disposava de llicència d’activitats i per 
tant, tampoc de llicència per la instal·lació de la terrassa. 
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SEGON. IMPOSAR a la societat titular del CIF ESB67575589 la sanció de mil cent 
euros (1.100 €) per infracció de l’article 22 de l’Ordenança reguladora de l’ocupació de 
la via pública amb mobiliari d’establiments comercials i de restauració., segons consta 
a l’expedient. 
 
TERCER. IMPOSAR a la societat titular del CIF ESB67575589 la sanció de sis-cents 
euros (600 €) per infracció de l’article 20.a) de l’Ordenança reguladora de l’ocupació de 
la via pública amb mobiliari d’establiments comercials i de restauració., segons consta 
a l’expedient. 
 
En conseqüència, l’import total de les sancions proposades és de mil set-cents euros 
(1.700 €). 
 
QUART. REQUERIR la societat amb NIF ESB67575589, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
SISÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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19. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 511/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 511/2021-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 11/09/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052622667R 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 ES052622667R, 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 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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20. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 514/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 514/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 15/09/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES048184803X 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 ES048184803X, 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 al 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. 
 
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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21. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 538/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 538/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 15/09/2021. 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la societat titular del CIF ESB25299314 la sanció de multa de 
quatre-cents cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 25.4A) 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 ESB25299314, 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 notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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22. Intervenció.  
Número: 8/2022/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 les relacions de factures número F/2021/38 i F/2022/2. 
 
RELACIÓ DE FACTURES F/2021/38 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
 

 
 
Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
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Factures superiors a 50.001€ 
 

     
Resum Facturació 
 

 
 
RELACIÓ DE FACTURES F/2022/2 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

 
 
Resum facturació 
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Resum total 
 

 
 
 
SEGON. COMPTABILITZAR les relacions de factures número F/2021/38 i F/2022/2.  
 
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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23. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 527/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I L’OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTE DE SERVEIS POSTALS I 
NOTIFICACIONS ADMINISTRAVES DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER.- APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert, i el plec de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques particulars per a la contractació del serveis 
postals i notificacions administratives de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els seus 
organismes autònoms. 
 
SEGON.- CONVOCAR licitació per procediment obert simplificat i d’adjudicació segons 
diversos criteris, d’acord amb els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP, per 
un període d’un (1) any, prorrogable per un (1) any més, per preus unitaris i els 
següents pressupostos base de licitació  d’acord amb la distribució en dos lots: 
 
• Lot 1: cartes i targetes postals. 9.681,03€ més 2.033,02€ corresponents al 21% 

d’IVA, que fan un total de 11.714,05€ 
 
• Lot 2: notificacions. 45.186,33€ més 9.489,13€ corresponents al 21% d’IVA, 

que fan un total de 54.675,46€ 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a la partida 02.9200.2200100 Despeses servei postal del 
pressupost vigent. Preveient l’inici del contracte a primer d’abril de 2022, la distribució 
de la despesa serà: 

 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència 
de crèdit a cada exercici pressupostari. 
 
QUART.- PUBLICAR l’anunci de licitació al Perfil del Contractant. 
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CINQUÈ.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 44 i 45 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 especial en matèria de contractació, en el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en el perfil del 
contractant, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el 
recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  de la 
Llei 9/2017 de contractes del sector públic  - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 
dies a comptar del dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil del 
contractant. 
 
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 seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat 
amb els arts 8 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
 
   
24. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 10/2022/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 GESTIÓ DEL TALENT I DE LES PERSONES, 
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) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 

 
PRIMER. PRORROGAR amb l’empresa GIROCOPI, SL, amb NIF B66069014, el 
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.  
 
• Rènting equip: 19,58 euros mensuals, IVA exclòs. 
• Accessori: segona safata  d’alimentació, 6,81 euros mensuals, IVA exclòs. 
• Impressions: atenent a la previsió de 1.000 fotocòpies mensuals en blanc i negre 

(preu unitat 0,00599€), la despesa mensual serà de 5,99€ IVA exclòs. 
• Durada: 1 abril 2022 a 31 de març de 2023 
 
En conseqüència, la despesa màxima durant la primera pròrroga del contracte serà de 
388,56 euros més 81,60 euros corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
470,16€. 
  
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:  
 

 
 
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. La responsable del contracte serà el 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. 
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SISÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en  
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL 
(preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o 
per correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius.  
 
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. 
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25. Responsabilitat Social Corporativa.  
Número: 1/2021/eRSC. 
 
APROVAR L'INFORME RECOMANACIÓ 1/2021 DE LA COMISSIÓ D'ÈTICA I BON 
GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’Informe-Recomanació 1/2021 de la Comissió d’Ètica i Bon 
Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que s’adjunta a aquesta proposta. 
 
SEGON. ENCARREGAR a la unitat de Transparència, Govern Obert i Responsabilitat 
Social Corporativa que iniciï l’estudi recull de totes les enquestes de satisfacció 
ciutadana que actualment es realitzen a l’Ajuntament i a que creï un grup de treball 
transversal per a revisar i homogeneïtzar-ne el contingut així com a promoure’n la 
creació a tots els departaments municipals que especialment prestin serveis a la 
ciutadania.  
 
TERCER. Tanmateix, DEMANAR al grup de treball abans esmentat que estudiï i 
proposi un sistema de publicació dels resultats dels diferents mecanismes d’avaluació 
dels serveis al web municipal. 
 
QUART. REITERAR el deure d’aquest ajuntament de redactar i aprovar les cartes de 
serveis dels diferents serveis municipals i adquirir el compromís d’aprovar les primeres 
cartes durant el primer trimestre de 2022. 
 
CINQUÈ. COMUNICAR aquest acord a tota l’organització. 
 
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 
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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. 
 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1352
1322056733043670   
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
26. Mercats Municipals.  
Número: 1/2022/eMER. 
 
APROVAR L'AUTORITZACIÓ PER A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DE LA PARADA NÚM. 49 DEL MERCAT DEL CENTRE 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. RENUNCIAR a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de 
l’Ajuntament, establerts a l’article 35 del Reglament del mercats municipals, sobre la 
transmissió de la parada núm. 49 del Mercat del Centre. 
 
SEGON. AUTORITZAR la cessió de la concessió administrativa de la parada núm. 49 
del Mercat del Centre a favor de l’empresa ICELAND BACALLANERIA ECOLÒGICA 
S.L., amb les mateixes condicions que l’anterior adjudicatari, i continuant amb la 
mateixa activitat de pesca salada, reconeguda pel Reglament de Mercats, art. 2, ap. a) 
de l’Annex 1 en relació als Articles de venda, i per la durada establerta en l’article 15, 
ap.c) del Reglament de mercats municipals; en aquest cas, la data de finalització de la 
concessió, serà fins al 4 de maig de 2065. 
 
TERCER. REQUERIR als actuals concessionaris FRANCISCO HERNÁNDEZ 
ZAMORA I ENRIQUETA HERNÁNDEZ ZAMORA, d’acord amb el que es disposa a 
l’Ordenança fiscal núm. 17 de la Taxa per prestació de serveis de mercats, art.7è, punt 
2, apartat a): 145,00€ per metre lineal de parada (8,25 m/l), dels quals el 50% està 
exclòs per tractar-se de la part proporcional de participació en la nova societat d’un 
dels anteriors titulars (FRANCISCO HERNÁNDEZ ZAMORA), i l’altre 50% és cònjuge 
d’aquest. En total, doncs, haurà de satisfer un total de 598,13€ (cinc-cents noranta-vuit 
euros amb tretze cèntims). 
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QUART. REQUERIR al nou concessionari, ICELAND BACALLANERIA ECOLÒGICA 
S.L., d’acord amb el que es disposa a l’Ordenança fiscal núm. 17 de la Taxa per 
prestació de serveis de mercats, art.7è, punt 1, un únic pagament en concepte de 
Permís de venda de 100,00€ per metre lineal (8,25 m/l), ascendint l’import total a 
825,00€ (vuit cents vint-i-cinc euros) així com acceptar complir amb les normes del 
Reglament dels Mercats Municipals i les disposicions de l’Ajuntament que siguin 
aplicables. 
 
CINQUÈ. COMUNICAR al cedent que disposa d’un mes, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord, per justificar el pagament dels drets establerts en 
l’ordenança fiscal sobre la cessió i altres que corresponguin a la Hisenda Pública. De 
no produir-se la justificació en aquest termini, s’entendrà per no produïda la cessió. 
 
SISÈ. REQUERIR a la cessionària, perquè en el termini a 15 dies amb posterioritat a 
la notificació del present acord, acrediti el compliment dels requisits establerts a 
l’article 21 del Reglament de Mercats. L’acreditació del compliment d’aquests requisits 
donarà dret a l’exercici de l’activitat de venda. 
 
SETÈ. NOTIFICAR aquest acord als interessats, així com al Departament de Gestió 
Tributària i Intervenció. 
 
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. 
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ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
   
27. Cultura.  
Número: 895/2021/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ PEL PROJECTE 
DEL CIRCUIT ESTABLE DE CINEMA CATALÀ “CICLE GAUDÍ” 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’Acadèmia del Cinema Català pel projecte de circuit estable de cinema català 
“Cicle Gaudí”, amb el text que consta a l’annex. 
 
SEGON.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de DOS MIL NOU-CENTS QUATRE 
EUROS (2.904,00€) per les actuacions que assumeix en la distribució del Cicle Gaudí 
a nom de l’Acadèmia del Cinema Català, amb CIF G64816515. Aquesta despesa es 
liquidarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31.3340.2260901 Suport a la Creació 
per cadascun dels exercicis en els quals el present conveni sigui vigent, segons 
quadre adjunt.  Aquests AD se subordinaran a l’existència de crèdit adequat i suficient 
per cada exercici.  
 
EXERCICI  2022  2023  2024  2025         
 
AD   2.904,00€ 2.904,00€ 2.904,00€ 2.904,00€ 
 
TERCER.- FACULTAR l’alcaldessa per a la signatura de tota la documentació que 
sigui necessària per a la formalització del present acord. 
 
QUART.- DISPOSAR la publicació del conveni al BOPB i també la inscripció al 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat i a l’Espai de 
Transparència municipal. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a l’Acadèmia del Cinema Català. 
 



 
 
 
 
 
 

  
   
 

45 
 

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. 
  
28. Cultura.  
Número: 896/2021/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I PLANETA MED, SOTA LA DENOMINACIÓ DE 
DOCSBARCELONA, PER DUR A TERME LES PROJECCIONS DEL DOCS DEL MES 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i Planeta Med SLU sota la marca comercial de Docsbarcelona per dur a terme 
l’acció anomenada DOCS DEL MES, amb el text que consta a l’annex. 
 
SEGON.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de QUATRE MIL CINC-CENTS 
CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (4.514,51€) per les actuacions 
que assumeix en l’acció anomenada DOCS DEL MES a nom de Planeta Med SLU 
sota la marca comercial de Docsbarcelona, amb CIF B-61008587. Aquesta despesa es 
liquidarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31.3340.2260901 Suport a la Creació 
per cadascun dels exercicis en els quals el present conveni sigui vigent, segons 



 
 
 
 
 
 

  
   
 

46 
 

quadre adjunt.  Aquests AD se subordinaran a l’existència de crèdit adequat i suficient 
per cada exercici. 
 

 
 
TERCER.- FACULTAR l’alcaldessa per a la signatura de tota la documentació que 
sigui necessària per a la formalització del present acord. 
 
QUART.- DISPOSAR la publicació del conveni al BOPB i també la inscripció al 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat i a l’Espai de 
Transparència municipal. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a Planet Med SLU. 
 
SISÈ.- PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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29. Acció Social i Dependència.  
Número: 68/2021/eAJT. 
 
APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS DE 
POBRESA ENERGÈTICA DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER.- APROVAR la justificació del pagament a justificar de la regidoria d’ACCIÓ 
SOCIAL I DEPENDÈNCIA per un import de 19.123,56 € (import gastat) a nom de 
l’habilitada municipal de la Regidoria d’Acció social i dependència amb número de NIF 
44185320C. 
 
SEGON.- APROVAR el compte justificatiu 220210027886 del pagament a justificar de 
la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL I DEPENDÈNCIA. 
 
TERCER.- APROVAR la devolució de l’import 5.476,44 € no justificat del pagament a 
justificar de la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL I DEPENDÈNCIA mitjançant transferència 
bancària al compte corrent ES3700810050170001267035.  
 
QUART.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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30. Acció Social i Dependència.  
Número: 415/2021/eAJT. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ 
DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL DEL 
DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada del decret d’alcaldia que es 
reprodueix literalment a continuació: 
 
“ 

1.  Atès que es va sol·licitar un pagament a justificar de la regidoria d’ACCIÓ 
SOCIAL I DEPENDÈNCIA per un import de 25.000 €. 

2.  Atès que no s’ha disposat d’aquest pagament a justificar degut al retard en la 
posada a disposició de l’efectiu i les targetes vinculades. 

3.  Atès que ja ha estat tancada la darrera comissió de l’any de la Comissió d’Ajuts 
Econòmics. 

4.  Atès que no es disposa d’una relació del compte justificatiu per no haver fet ús 
del pagament a justificar. 

5.  Vist l’informe de fiscalització favorable de l’interventor. 

 
Fonaments de dret 
 

I.  Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals (aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març). 

II.  Vist allò que disposa les Bases d’Execució del pressupost municipal. 

III.  En aplicació de l’article 10 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del 
Sector Públic i l’article 116 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
entitats locals, ambdós preceptes relatius a l’avocació. 

 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER.- AVOCAR la competència, de manera puntual per aquest acord, per 
autoritzar Pagaments a Justificar. La competència va ser delegada a la Junta de 
Govern Local per decret de l’alcaldia de data 29 de juliol de 2019 publicat al BOP en 
data 9 d’agost de 2019. 
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SEGON.- APROVAR la justificació del pagament a justificar de la regidoria d’ACCIÓ 
SOCIAL I DEPENDÈNCIA per un import de 0 € (import gastat) a nom de MARTA 
ROVIRA BORRELL amb número de NIF 77110600H. 
 
TERCER.- APROVAR la devolució de l’import 25.000 € no justificat del pagament a 
justificar de la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL I DEPENDÈNCIA mitjançant transferència 
bancària al compte corrent ES3700810050170001267035.  
 
QUART.- DONAR COMPTE del present acord a la Junta de Govern Local. 
 
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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31. Acció Social i Dependència.  
Número: 817/2021/eAJT. 
 
APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS 
D’URGÈNCIA SOCIAL DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la justificació del pagament a justificar de la regidoria d’ACCIÓ 
SOCIAL I DEPENDÈNCIA per un import de 24.997,34 € (import gastat) a nom de 
l’habilitada municipal de la Regidoria d’Acció social i dependència amb número de NIF 
44185320C. 
 
SEGON.- APROVAR el compte justificatiu 220210027879 del pagament a justificar de 
la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL I DEPENDÈNCIA. 
 
TERCER.- APROVAR la devolució de l’import 2,66 € no justificat del pagament a 
justificar de la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL I DEPENDÈNCIA mitjançant transferència 
bancària al compte corrent ES3700810050170001267035.  
 
QUART.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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32. Acció Social i Dependència.  
Número: 991/2021/eAJT. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D’ACALDIA D’APROVACIÓ DE L’OPERACIÓ DE 
PAGAMENT A JUSTIFICAR DE 25.000€ DE L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL DEL PRESSUPOST 2022 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada del decret d’alcaldia que es 
reprodueix literalment a continuació: 
 
“Les prestacions econòmiques d’urgència social tenen per objecte ajudar persones o 
famílies que es troben en una situació d’urgent necessitat. Es tracta d’una prestació 
inclosa a la cartera de serveis socials que té per finalitat atendre situacions de 
necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència i es financen amb càrrec als 
pressupostos de les entitats locals, d’acord amb les competències que tenen en l’àmbit 
dels serveis socials bàsics, segons la legislació aplicable. 
 
La consignació pressupostària corresponent està inclosa a les partides següents: 
 
- 35.2313.48003 - Ajuts urgència social.  
- 35.2313.48004 - Ajuts pobresa energètica.  
- 35.2313.48005 – Ajuts habitatge i exclusió residencial 
- 35.2313.2269900 – Accions socials.  
 
La despesa de la partida Accions socials correspon al subministrament de productes 
subministrats per proveïdors (títols de transport, medicaments, etc.) 
 
- D’acord amb l’informe de la  cap de servei, aquestes prestacions es tramiten des 

dels Serveis Socials municipals i per a una major fluïdesa en la gestió del 
pagament es considera convenien-t gestionar els pagaments a les persones o 
famílies des de la Regidoria d’Acció Social, en forma de pagaments a justificar. 

 
Amb l’objecte de no endarrerir els pagaments dels ajuts d’urgència social, els de 
pobresa energètica, els d’habitatge i exclusió residencial i els d’accions socials, que no 
poden esperar a la celebració de la següent Junta de Govern local el proper dia 11 de 
gener de 2022, es recupera la competència puntualment per aquest acord.  
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Fonaments de dret 
 

1.  Llei 7/1985, de bases de règim local, el Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 

2.  Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.  

3.  El decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la cartera de serveis socials 
2010-2011.  

4.  Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.  

5.  En aplicació de l’article 10 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del 
Sector Públic i l’article 116 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
entitats locals, ambdós preceptes relatius a l’avocació. 

 
RESOLC: 
  
PRIMER.- AVOCAR la competència, de manera puntual per aquest acord, per 
autoritzar Pagaments a Justificar. La competència va ser delegada a la Junta de 
Govern Local per decret de l’alcaldia de data 29 de juliol de 2019 publicat al BOP en 
data 9 d’agost de 2019. 
 
SEGON.- ATORGAR un pagament a justificar a nom de l’habilitada municipal de la 
Regidoria d’Acció social i dependència amb número de NIF 44185320C, per import de 
25.000 €, en concepte de despeses a justificar referents a AJUTS D’URGÈNCIA 
SOCIAL.  
 
TERCER.- AUTORITZAR el càrrec de l’import de l’esmentat pagament a l’aplicació de 
despeses 35.2313.48003 Ajuts d’urgència social. 
 
L'habilitat del pagament a justificar s'obliga a justificar aquest en el termini màxim de 
tres mesos des de la data del seu atorgament. 
 
QUART.- DONAR COMPTE del present acord a la Junta de Govern Local. 
 
CINQUÈ.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
   
33. Acció Social i Dependència.  
Número: 992/2021/eAJT. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D’ACALDIA D’APROVACIÓ DE L’OPERACIÓ DE 
PAGAMENT A JUSTIFICAR DE 25.000€ DE L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
D’AJUTS D'HABITATGE I EXCLUSIÓ RESIDENCIAL DEL PRESSUPOST 2022 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada del decret d’alcaldia que es 
reprodueix literalment a continuació: 
 
 
“Les prestacions econòmiques d’urgència social tenen per objecte ajudar persones o 
famílies que es troben en una situació d’urgent necessitat. Es tracta d’una prestació 
inclosa a la cartera de serveis socials que té per finalitat atendre situacions de 
necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència i es financen amb càrrec als 
pressupostos de les entitats locals, d’acord amb les competències que tenen en l’àmbit 
dels serveis socials bàsics, segons la legislació aplicable. 
 
La consignació pressupostària corresponent està inclosa a les partides següents: 
 
- 35.2313.48003 - Ajuts urgència social.  
- 35.2313.48004 - Ajuts pobresa energètica.  
- 35.2313.48005 – Ajuts habitatge i exclusió residencial 
- 35.2313.2269900 – Accions socials.  
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La despesa de la partida Accions socials correspon al subministrament de productes 
subministrats per proveïdors (títols de transport, medicaments, etc.) 
 
- D’acord amb l’informe de la  cap de servei, aquestes prestacions es tramiten des 

dels Serveis Socials municipals i per a una major fluïdesa en la gestió del 
pagament es considera convenien-t gestionar els pagaments a les persones o 
famílies des de la Regidoria d’Acció Social, en forma de pagaments a justificar. 

 
Amb l’objecte de no endarrerir els pagaments dels ajuts d’urgència social, els de 
pobresa energètica, els d’habitatge i exclusió residencial i els d’accions socials, que no 
poden esperar a la celebració de la següent Junta de Govern local el proper dia 11 de 
gener de 2022, es recupera la competència puntualment per aquest acord.  
  
Fonaments de dret 
 

1.  Llei 7/1985, de bases de règim local, el Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 

2.  Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.  

3.  El decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la cartera de serveis socials 
2010-2011.  

4.  Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.  

5.  En aplicació de l’article 10 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del 
Sector Públic i l’article 116 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
entitats locals, ambdós preceptes relatius a l’avocació. 
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RESOLC: 
  
PRIMER.- AVOCAR la competència, de manera puntual per aquest acord, per 
autoritzar Pagaments a Justificar. La competència va ser delegada a la Junta de 
Govern Local per decret de l’alcaldia de data 29 de juliol de 2019 publicat al BOP en 
data 9 d’agost de 2019. 
 
SEGON.- ATORGAR un pagament a justificar a nom de l’habilitada municipal de la 
Regidoria d’Acció social i dependència amb número de NIF 44185320C, per import de 
25.000 €, en concepte de despeses a justificar referents a AJUTS D’HABITATGE I 
EXCLUSIO RESIDENCIAL.  
 
TERCER.- AUTORITZAR el càrrec de l’import de l’esmentat pagament a l’aplicació de 
despeses 35.2313.48005 Ajuts d’habitatge i exclusió residencial. 
L'habilitat del pagament a justificar s'obliga a justificar aquest en el termini màxim de 
tres mesos des de la data del seu atorgament. 
 
QUART.- DONAR COMPTE del present acord a la Junta de Govern Local. 
 
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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Precs i preguntes  
 
No se’n formulen 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les  hores, de la que s’estén 
acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


