
 
Document electrònic 

Número de validació: 13523333103625043174 
 
 
 

 
  
   
 

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

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

 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 8 D E JUNY DE 2021 

 
 

Acta núm. 23 

 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9.30 hores del dia 8 de juny de 2021, sota 
la presidència de l’alcaldessa, Olga Arnau Sanabra es reuneixen a la 
videoconferència per Teams els senyors/es. 
 
 

Olga Arnau Sanabra 
Adelaida Moya Taules 
Marta Jofra Sora 
Enric Garriga Ubia 
M Blanca Alba Pujol 
Antoni Palacios Asensio 
Jordi Medina Alsina 
 
Vicesecretari 
Joan Manel Ferrera Izquierdo 
 
Interventor Municipal 
Cesar Rodriguez Sola 

 
 

Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera 
convocatòria. 
 
Excusa la seva assistència 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: 22/2021/eJGL. 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 22 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 01 DE JUNY DE 2021. 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 26/2019/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 250/2021, de 18 DE MAIG DE 2021 DICTADA 
PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 16 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT 167/2018 D INTERPOSAT PER DAVID JORQUERA MORIANA 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 49/2019/eSJ. 
 
ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ I DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE 
RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA 
D’AIGUA AL CARRER ÀUSIAS MARCH, 6-8, 2-3 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 14/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS A LA PORTELLA DEL GAS PER UNA REPARACIÓ D’UNA FUITA D’AIGUA, 
AL CARRER BAILÉN, 38, EL GENER DE 2020 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 46/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS A LA PORTELLA DEL GAS PER UNA REPARACIÓ D’UNA FUITA D’AIGUA, 
AL CARRER BAILÉN, 38, EL GENER DE 2020 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 96/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER ALBERT SALVANY I BERTRAN, EL DIA 22 DE 
JUNY DE 2020 
  
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 340/2020/eUES 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 340/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 26/11/2020. 
 
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 346/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 346/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 25/11/2020. 
 
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 358/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 358/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 25/11/2020. 
 
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 369/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 369/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 03/12/2020. 
 
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
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Número: 373/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 373/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 03/12/2020. 
 
12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 37/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 37/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 23/12/2020. 
 
 
13. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 61/2020/eCONT. 
 
MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEI DE CONTROLADORS D’ACCESSOS PEL 
MERCAT NO SEDENTARI DEL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
14. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 315/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A L’ACORD MARC DE L’ACM, DELS SERVES D’ASSEGURANCES DE 
RESPONSABILITAT CIVIL DELS ELECTES I FUNCIONARIS DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, MITJAÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC, 
DELS SERVEIS DE PÒLISSES D’ASSEGURANCES AMB DESTINACIÓ A LES 
ENTITATS LOCALS  DE  CATALUNYA (EXP. 2019.01, LOT 3) 
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15. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 135/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A L’ACORD MARC DE L’ACM, DELS SERVES D’ASSEGURANCES DE 
RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, MITJAÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC, DELS SERVEIS 
D’ASSEGURANCES  AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS  DE  
CATALUNYA (EXP. 2018.08, LOT 2) 
  
16. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 145/2021/eCONT. 
 
ADJUDICAR LES AUTORITZACIONS PER L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC 
MARÍTIMO-TERRESTRE I EXPLOTACIÓ DE LES ACTIVITATS A L’AIGUA A LES 
PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA 
TEMPORADA 2021 
  
17. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 225/2021/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL COMPLEMENTARI 
MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE SERVEIS I 
SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA (Exp. 2017.01) 
  
18. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 248/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC 
DE L’ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DEL PARC DE LA QUADRA D’ENVEJA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA SEVA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ 
  
19. Intervenció.  
Número: 52/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
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20. Cultura.  
Número: 511/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA REDUCCIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA L’ANY 2020 A 
L’ENTITAT ASSOCIACIÓ COLLA DE CASTELLERS ELS BORDEGASSOS DE 
VILANOVA 
  
21. Esports.  
Número: 500/2021/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, I 
L'EMPRESA AM EVENTS, SL PER A LA CELEBRACIÓ D'UNA MARXA 
CICLOTURÍSTICA 
  
22. Llicències i Disciplina.  
Número: 35/2020/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EN EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA, PER LA 
INSTAL.LACIÓ D'UNA CASETA DE FUSTA A UNA FINCA DEL SECTOR SANTA 
LLÚCIA, CARRER ESPARALL (lletra A) 
  
 
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 9.30 h seguint  
l’ordre del dia. 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 22/2021/eJGL. 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 22 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 01 DE JUNY DE 2021. 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 26/2019/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 250/2021, de 18 DE MAIG DE 2021 DICTADA 
PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 16 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT 167/2018 D  
 
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATU Nº 16 DE 

BARCELONA 
 
 
Núm. procediment  :   Recurs abreujat 167/2018  D 
 
 
Núm. i data sentència:           250/2021, de 18 de maig de 2021 
  
 
Part actora  :  D. J. M.   
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Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat: Jaume Meseguer Linares 
 
Procurador:                                 
Objecte del procediment :      Desestimació de recurs de reposició contra la sanció per 

infracció de circulació (3946000094016718).  La quantia 
del procediment és de 300 € més els interessos legals. 

 
 
Decisió  :  DESESTIMAR íntegrament el recurs contenciós 

administratiu contra la desestimació presumpta del recurs 
de reposició interposat contra la resolució de 12 de 
desembre de 2017 de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, en l’expedient 000488/2017 UES per la qual 
s’imposa a David Jorquera Moriana una sanció de 300 
euros. 

 
 No procedeix efectuar expressa condemna en costes.  

Cada part ha d’abonar les generades a la seva instància i 
les comuns per meitat. 

 
Fermesa :  Contra aquesta resolució no s’hi pot interposar cap recurs 

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

i conforme. 
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3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 49/2019/eSJ. 
 
ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ I DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE 
RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA 
D’AIGUA AL CARRER ÀUSIAS MARCH, 6-8, 2-3 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent  
 

ACORD 
 
PRIMER.  ESTIMAR el recurs de reposició presentat per la part reclamant, que al·lega 
errades en el contingut i notificació de la resolució. 
 
SEGON.  ANUL·LAR l’acord de Junta de Govern Local de data 27 d’abril de 2021. 
 
TERCER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
l’advocat Sr. JORDI FOTNDECABA MAYOL, en representació de PLUS ULTRA 
SEGUROS GENERALES Y VIDA, SA, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
QUART. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
 
Contra l’acord PRIMER I SEGON: 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent 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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Contra l’acord TERCER: 
 
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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4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 14/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS A LA PORTELLA DEL GAS PER UNA REPARACIÓ D’UNA FUITA D’AIGUA, 
AL CARRER BAILÉN, 38, EL GENER 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 pel 
senyor amb DNI 46320214 P, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523333103625043174 
 
 
 

 
  
   
 

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

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

 

5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 46/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS A LA PORTELLA DEL GAS PER UNA REPARACIÓ D’UNA FUITA D’AIGUA, 
AL CARRER BAILÉN, 38, EL GENER 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 pel 
senyor amb DNI 46320214 P, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
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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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 96/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER ALBERT SALVANY I BERTRAN, EL DIA 22 DE 
JUNY 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 la 
senyora amb DNI 37673885T, 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: 340/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 340/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 26/11/2020. 
 

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

 
ACORD 

 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per l’establiment titular del 
CIF B60009511. 
 

SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador. 
 

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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8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 346/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 346/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 25/11/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 
   

ACORD 
 

PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI 24555973T . 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador. 
 
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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9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 358/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 358/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 25/11/2020.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la societat titular del 
CIF B63892483. 
 

SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador. 
 

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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10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 369/2020/eUES. 
 

APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 369/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 03/12/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 
   

ACORD 
 

PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI 46340818G, per la manca d’entitat dels perjudicis causats que comporta la no 
procedencia d’atribució de responsabilitat en els fets. 
 

SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 

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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11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 373/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 373/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 03/12/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 
   

ACORD 
 

PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI 77630509N. 
 

SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador. 
 

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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12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 37/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 37/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 23/12/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 
   

ACORD 
 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI 36564991M. 
 

SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 

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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13. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 61/2020/eCONT. 
 
MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEI DE CONTROLADORS D’ACCESSOS PEL 
MERCAT NO SEDENTARI DEL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 
   

ACORD 
 
PRIMER. MODIFICAR el contracte del servei de controladors d’accessos pel Mercat 
no sedentari del Centre del terme municipal de Vilanova i la Geltrú amb l’empresa 
WAKEFUL, SL, amb NIF B66322421, en el sentit següent: 

 
- Augmentar el nombre anual d’hores dels controladors/es en 805 hores anuals 

més (de 1.120 hores anuals passaran a 1.925 hores anuals) que comporta un 
augment del preu del contracte de 10.948,00 €, més 2.299,08 € que 
corresponent al 21 % d’IVA, que fa un total de 13.247,08 € (TRETZE MIL DOS-
CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS D’EURO). 

 
Aquest increment d’hores suposa un augment del 47,71 % i l’import del contracte 
passa de 22.946,00 €, més 4.818,66 € que corresponen al 21% d’IVA, que fa un total 
de 27.764,66 € anuals a 33.894,00 €, més 7.117,74 que corresponen al 21% d’IVA, 
que fa un total de 41.011,74 € anuals. 
 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària  10.4312.2120201 Manteniment Mercadals del pressupost vigent. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat  i 
suficient. 
 
TERCER. APROVAR la minuta que consta com a annex del present acord. 
 
QUART. Notificar aquest acord a l’empresa WAKEFUL, SL. 
 
CINQUÈ.  La formalització de la modificació del contracte es produirà d’acord amb allò 
establert en l’article 153 de la LCSP. 
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SISÈ. PUBLICAR el present acord amb allò previst en l’article 63 i 207 de la LCSP. 
 
SETÈ.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 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. 
   
14. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 315/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A L’ACORD MARC DE L’ACM, DELS SERVES D’ASSEGURANCES DE 
RESPONSABILITAT CIVIL DELS ELECTES I FUNCIONARIS DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, MITJAÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC, 
DELS SERVEIS DE PÒLISSES D’ASSEGURANCES AMB DESTINACIÓ A LES 
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2019.01, LOT 3) 
  
   

ACORD 
 
PRIMER. PRORROGAR,  l’adhesió de l’Ajuntament de  Vilanova i la Geltrú a l’acord 
marc de l’ACM, del servei d’assegurances de responsabilitat civil dels electes i 
funcionaris de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, mitjançant contracte basat en 
l’acord marc, dels serveis de pòlisses d’assegurances amb destinació a les Entitats 
Locals de Catalunya (expedient 2019.01): 
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- Lot 3. Responsabilitat civil dels electes i funcionaris de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú, a favor de la mercantil AIG Europe Limited, amb CIF 
W0186206I, per un import anual de 11.025,79 euros, exempts d’IVA, i amb 
vigència des del 17 de juliol de 2021 al 16 de juliol de 2022. El pagament 
d’aquest contracte es farà contra les factures emeses amb aquest contingut 
per la corredoria d’assegurances FERRER&OJEDA ASOCIADOS, 
CORREDURÍA DE SEGUROS (S.L.), amb NIF B58265240, d’acord amb la 
clàusula 50 del PCAP. 

 
SEGON. APROVAR l'autorització i disposició de la despesa, a càrrec de l'aplicació 
pressupostària 02.9200.2240000 Assegurança general el pressupost de 2021. 
 
TERCER. 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.  
 
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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15. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 135/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A L’ACORD MARC DE L’ACM, DELS SERVES D’ASSEGURANCES DE 
RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, MITJAÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC, DELS SERVEIS 
D’ASSEGURANCES  AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS  DE  
CATALUNYA (EXP. 2018.08, LOT 2) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 
   

ACORD 
 
PRIMER. PRORROGAR, l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’acord 
marc de l’ACM, del servei d’assegurances de Responsabilitat Civil i Patrimonial de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, mitjançant contracte basat en l’acord marc, dels 
serveis d’assegurances amb destinació a les Entitats Locals de Catalunya (expedient 
2018.08): 
 
 

- Lot 2. Servei d’assegurances de Responsabilitat Civil  i  Patrimonial de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a favor de ZURICH INSURANCE PLC, 
sucursal en España, amb CIF W0072130H, per un import anual de 84.795,66 
euros, exempts d’IVA, per un any més. El pagament d’aquest contracte es farà 
contra les factures emeses amb aquest contingut per la corredoria 
d’assegurances FERRER&OJEDA ASOCIADOS, CORREDURÍA DE 
SEGUROS (S.L.), amb NIF B58265240, d’acord amb la clàusula 50 del PCAP. 

 
SEGON. APROVAR l'autorització i disposició de la despesa, s'imputarà dins del 
pressupost municipal de l'any 2021, a càrrec de la continuadora l'aplicació 
pressupostària 02.9200.2240000 Assegurança general el pressupost de 2021. 
 
TERCER. 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.  
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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. 
    
16. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 145/2021/eCONT. 
 
ADJUDICAR LES AUTORITZACIONS PER L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC 
MARÍTIMO-TERRESTRE I EXPLOTACIÓ DE LES ACTIVITATS A L’AIGUA A LES 
PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA 
TEMPORADA 2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 
   

ACORD 
 
PRIMER. ADJUDICAR l’autorització per l’ocupació del domini públic marítimo-terrestre 
i explotació de les activitats a l’aigua de les platges del terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú per a la temporada 2021 corresponent a la Platja d’Adarró (Lot 1 de la present 
licitació) a PLATJA GRILLS, SL, pel període corresponent a la temporada d’estiu 2021, 
improrrogable, amb un cànon de 1.650,00€ (MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS) 
sobre el que no s’aplica l’IVA. 
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SEGON. ADJUDICAR l’autorització per l’ocupació del domini públic marítimo-terrestre i 
explotació de les activitats a l’aigua de les platges del terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú per a la temporada 2021 corresponent a la Platja de sant Cristòfol (Lot 2 de la 
present licitació) a COTA ZERO EXPERIENCES OUTDOOR, SL, pel període 
corresponent a la temporada d’estiu 2021, improrrogable, amb un cànon de 6.250,00€ 
(SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS) sobre el que no s’aplica l’IVA. 
 
TERCER. NOTIFICAR l’adjudicació a totes les empreses licitadores. 
 
QUART. PUBLICAR l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant.. 
  
CINQUÈ. NOMENAR responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 23 
del Plec de Clàusules Administratives i Prescripcions Tècniques Particulars, el Cap 
d’Espai Públic.  
 
SISÈ. APROVAR la minuta de la corresponent autorització que s’adjunta com a Annex. 
 
SETÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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17. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 225/2021/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL COMPLEMENTARI 
MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE SERVEIS I 
SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA (Exp. 2017.01) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 
   

ACORD 
 
PRIMER. CONTRACTAR, mitjançant l’Acord marc de serveis i subministrament 
d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2017.01), l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS, SA, amb CIF 
A08523094, adjudicatària del Lot 3, per un preu total de 4.272,50 €, més 897,23 € 
corresponent al 21% de l’IVA, que fa un total de 5.169,73€, el subministrament dels 
elements relacionats a continuació: 
 

- Substitució de punt de llum topat a C Estornells, 2: 
- Substitució punt de llum obsolet a C Josep verdú, 2: 
- Substitució llumeneres trencades a l’Av. Ferrocarril: 
- Substitució columna podrida a C Josep Francesc Ràfols: 
- Substitució columna podrida a C Doctor Zamenhof,1 

 
 SEGON. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 52.1650.22799 Contracte Manteniment Enllumenat Públic del 
pressupost vigent. L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència 
de crèdit en cada exercici pressupostari. 
 
TERCER. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat 
públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01), així com en la 
resolució d’adjudicació. 
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QUART. D’acord amb la clàusula 58 del PCAP, les llumeneres tindran una garantia 
tècnica de deu anys i seran aportades per l’empresa en la data del seu lliurament en 
nom del fabricant. El termini de lliurament serà de trenta dies a comptar des de la 
formalització de l’acceptació de l’adjudicació per part de l’empresa adjudicatària. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en  
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius d’acord amb la LCSP. 
 
SISÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 
d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
  
SETÈ. El responsable del contracte serà el Cap de Servei d’Espai Públic, Sr. Abel 
Lora.  
 
VUITÈ. PUBLICAR el contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya i al Perfil del Contractant.  
 
NOVÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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18. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 248/2021/eCONT. 
 

APROVAR L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC 
DE L’ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DEL PARC DE LA QUADRA D’ENVEJA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA SEVA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 
   

ACORD 
 

PRIMER. APROVAR l’inici d’un procediment per la licitació de la concessió de domini 
públic de l’ús privatiu del quiosc del Parc de la Quadra d’Enveja de Vilanova i la Geltrú 
per la seva gestió i explotació. 
 

SEGON. APROVAR el plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives 
particular que regiran la concessió, que s’incorporen respectivament com a annex I i 
annex II  del present acord.  
 

TERCER. CONVOCAR licitació per procediment obert, pel període de 5 anys, 
prorrogable 2 anys més períodes anuals, amb un cànon mínim anual de 2.500 €/any 
(exempt d’IVA). 
 

QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 
 

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 
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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. 
 
19. Intervenció.  
Número: 52/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent  
   

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la relació de factures número F/2021/9 
 
Factures menors de 10.000€ 
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Resum total facturació 
 
 

  
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2021/9 
 
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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20. Cultura.  
Número: 511/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA REDUCCIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA L’ANY 2020 A 
L’ENTITAT ASSOCIACIÓ COLLA DE CASTELLERS ELS BORDEGASSOS DE 
VILANOVA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 
   

ACORD 
 

PRIMER. REDUÏR la subvenció concedida a l’entitat ASSOCIACIO COLLA DE 
CASTELLERS ELS BORDEGASSOS DE VILANOVA amb CIF G5913756-2 pel 
Projecte de Convivència i Equitat de la Colla dels Bordegassos 2020, fixant-la en un 
import de 600,00€.  
 

SEGON. COMPENSAR l’import a reintegrar a l’ajuntament per l’entitat ASSOCIACIO 
COLLA DE CASTELLERS ELS BORDEGASSOS DE VILANOVA (84,00€) amb l’import 
que té pendent de cobrar la mateixa entitat (323,60€) per la subvenció justificada de 
l’àmbit d’Infància i Joventut del projecte “Vols tocar el cel amb els Bordegassos”, de 
manera que la quantitat a abonar per part de l’Ajuntament sigui de 239,60€.  
 

TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats perquè en un termini de 15 
dies, a comptar a partir del dia següent a la notificació de la present, pugui presentar 
al·legacions o els documents que consideri oportuns.  
 

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.  
   
21. Esports.  
Número: 500/2021/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, I 
L'EMPRESA AM EVENTS, SL PER A LA CELEBRACIÓ D'UNA MARXA 
CICLOTURÍSTICA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 
   

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR el conveni de col·laboració amb l’empresa AM EVENTS, SL amb 
CIF B-66475641, el qual s’adjunta i figura com annex al present acord.  
 
SEGON. DISPOSAR la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat , d’acord amb el que estableixen els arts. 
14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon 
govern a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya  i d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
TERCER. AUTORITZAR a la Sra. Olga Arnau Sanabra, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú,  la signatura del present conveni.  
 
QUART. NOTIFICAR aquest acord als interessats. 
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CINQUÈ. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
   
22. Llicències i Disciplina.  
Número: 35/2020/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EN EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA, PER LA 
INSTAL.LACIÓ D'UNA CASETA DE FUSTA A UNA FINCA DEL SECTOR SANTA 
LLÚCIA, CARRER ESPARALL (lletra A) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR als senyors amb DNI núm. 39705665Y i 46143033L, 
respetivamente la sanció de multa de DOS MIL DOS CENTS EUROS (2.200 €) de 
forma solidària en relació a l’expedient sancionador número 35/2020 eDIS de 
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conformitat amb la proposta de resolución del instructor de l’expedient de data 13 
d’abril de 2021 resenyada a la part expositiva de la present resolución. 
 
“Cal informar que d’acord amb l’article 142 del Reglament de la Llei d’urbanisme, en 
relació amb l’article 217 de la Llei d’Urbanisme determina el següent: 
 
“ Art. 142 Reducció de la multa per restauració i indemnització voluntàries 142.1 En 
qualsevol moment anterior a l’execució forçosa de la multa corresponent, les persones 
que assumeixin l’obligació de restaurar la realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat 
i d’indemnitzar els danys i perjudicis causats per la comissió de la infracció 
corresponent, tenen dret a la reducció de la multa que els pertocari d’acord amb els 
articles precedents en les condicions següents: 
 
a) Del 80% si porten a terme voluntàriament l’execució i la indemnització 
corresponents abans que la resolució sancionadora sigui ferma en via administrativa. 
 
b) Del 60% si porten a terme voluntàriament l’execució i la indemnització 
corresponents després que la resolució sancionadora sigui ferma en via sanció. 142.2 
 
En el cas que la restauració i la indemnització voluntàries siguin només parcials, la 
reducció de la multa a què fa referència l’apartat 1 és proporcional al grau de 
restauració i indemnització assolit. 142.3 Les persones interessades a acollir-se als 
beneficis d’aquest article han de presentar la sol·licitud corresponent i el programa de 
restauració voluntària, per a la seva aprovació en els termes regulats a l’article 123, 
davant l’òrgan competent per executar forçosament les mesures de restauració de què 
es tracti. Això no obstant, tot i que les persones interessades no hagin sol·licitat 
expressament els beneficis esmentats, aquest òrgan pot aplicar-los d’ofici quan 
constati que, voluntàriament, han executat les mesures de restauració i han 
indemnitzat els danys i perjudicis causats.  
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolución als interessats a l’expedient i al Servei de 
Recaptació. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
Precs i Preguntes 
 
Sense precs i pregurnes 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.40 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el vicesecretari. 
 
 


