
 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 18 DE MAIG DE 2021 

  
 
 
Acta núm. 20 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9.30 hores del dia 18 de maig de 2021, sota la 
presidència de l’alcaldessa, Olga Arnau Sanabra es reuneixen a la videoconferència per 
Teams els senyors/es: 
 
 

Sra. Olga Arnau Sanabra  

Sra. M Blanca Alba Pujol 

Sra. Marta Jofra Sora 

Sr. Antoni Palacios Asensio   

Sr. Francesc Xavier Serra Albet    
 
Secretari General 
Sr. Isidre Marti Sarda       
 
Interventor Municipal 
Sr. Cesar Rodriguez Sola        

 
 
Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera convocatòria. 
 
 
Excusen la seva assistència el Sr. Enric Garriga Ubia, el Sr. Jordi Medina Alsina i la Sra. 
Adelaida Moya Taules  
 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixen també a la sessió el Sr.  Sr. Adrià Guevara 
Figueras, el Sr. Jaume Carnicer Mas i el Sr. Jaume Aliaga Huguet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 19/2021/eJGL. 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 19 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 11 DE MAIG DE 2021. 
 
2.Secretaria General 
Número: 54/2021/eSEC 
 
DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA MEMORIA DE LA 
SECRETARIA GENERAL. 
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 169/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA PLAÇA 
LLARGA, EL DIA 29 DE JUNY DE 2019 
 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 115/2020/eSJ. 
 
ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER JOSEP COLOREU, 135, 
CANTONADA CARRER JOSEP ANSELM CLAVÉ, EL DIA 8 D’ABRIL DE 2019. 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 3/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA A LA RONDA IBÈRICA, 169 AMB EL PASSATGE DE L’ORDI, 
EN DATA 2 D’OCTUBRE DE 2020 
 
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 25/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA EN PATINET, EL 
DIA 28 DE FEBRER DE 2021 
 
 



 

 

 

 

 

7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 377/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 377/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 04/12/2020. 
 
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 333/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 333/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 21/11/2020. 
 
9. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 164/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE 
LLICÈNCIES DEL PROGRAMA DE GESTIÓ DE TEMPS D’ESPERA I CITA PRÈVIA 
DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
10. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat. 
Número: 4/2021/eDES. 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS PER LA VENDA AL MERCAT 
D'ARTESANIA D'ESTIU 2021, AL PASSEIG DEL CARME DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
DEL 24 DE JUNY AL 29 D'AGOST. 
 
11. Acció Social i Dependència. 
Número: 415/2021/eAJT. 
 
APROVAR L’OPERACIÓ DE PAGAMENT A JUSTIFICAR DE 25.000€ DE 
L’APLICACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA  D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL DEL 
PRESSUPOST 2021. 
 
12. Habitatge.  
Número: 1093/2018/eAJT. 
 
APROVACIÓ DE LA SUBSCRIPCIÓ DE L'ADDENDA DE PRÒRROGA PER A L'ANY 
2021 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ RELATIU A L’OFICINA 
LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI. 



 

 

 

 

 

 
13. Habitatge.  
Número: 1095/2018/eAJT. 
 
APROVACIÓ DE LA SUBSCRIPCIÓ DE L'ADDENDA DE PRÒRROGA PER A L'ANY 
2021 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ RELATIU AL 
PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL D’AQUEST MUNICIPI. 
 
 
14. Llicències i Disciplina.  
Número: 143/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA LA SRA. AMB DNI 
NÚMERO: 36.987.058-E, PER A FER OBRES DE REFORMA I EL CANVI D’ÚS DE 
LOCAL A HABITATGE, AL C. MAJOR, 44 BX (EXP.000143/2021/eOBR). 
 
 
PRECS I PREGUNTES.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

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 dels punts de l’ordre del dia 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 19/2021/eJGL. 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 19 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 11 DE MAIG DE 2021. 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
2. Secretaria General.  
Número: 54/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA MEMORIA DE LA 
SECRETARIA GENERAL 
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada del següent: 

 
ACORD 

 
DONAR compte a l’organització municipal de la memòria de la Secretaria General 2020, 
desglossada per cada un dels seus Serveis i que s’adjunten a aquesta proposta com a 
annexos 
 

INDEX 
 
 

1. Servei de Fe Pública i Cartipàs     
 
0. Introducció  

 
1. Convocatòries de les sessions, tant de Junta de Govern Local com del Ple De 

L’ajuntament I Confecció De Les Actes Corresponents. 
 
1.1. Junta de Govern Local 
 
1.2. Ple 
 
1.2.1    Mocions 
 



 

 

 

 

 

2. Tramitació i gestió administrativa d’expedients administratius. 
 

3. Publicacions en els diaris oficials i e-tauler. 
 

4. Registre i control del registre d’interessos. 
 
 
2. Servei d’Assessoria Jurídica   
 
2.1. Defensa Judicial 
 
0. Introducció        
 
1. Dades procediments judicials. nombre de demandes judicials interposades contra 
ajuntament i ens sector públic municipal 
 

1.1 Procediments Judicials Any 2019 
1.2 Procediments Judicials Any 2020. 
1.3 Procediments Judicials Assumits Pels Lletrats Municipals 
1.4 Peticions Judicials 
1.5 Tipologia Resolucions. Grau d’Èxit en les Actuacions Procedimentals 

 
2. Divisió per matèries. 

- Jurisdicció contenciosa administrativa 
- Jurisdicció laboral. 
- Jurisdicció civil. 
- Jurisdicció penal. 

 
3. Classificació per matèries en la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
4. Organització actual. 

4.1 Contractes Actuals. 
4.2 Despatxos Advocats Actuals. 
4.3 Pòlissa Assegurança (Responsabilitat Patrimonial, Defensa Personal I 

Autoritats, Danys a Tercers...). 
 
5. Tipologia de les sentències o resolucions dictades. grau d’èxit en les actuacions 
procedimentals. 
 
6. Informació econòmica. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
7. Altres aspectes que creiem important destacar. 
 

7.1 Apel·lacions interposades 
7.2. Defensa dels treballadors municipals davant agressions externes. 
7.3. Facturació 
7.4. Remissió puntual dels expedients administratius als òrgans judicials 
7.5. Registre específic d’entrada documental i impuls en la tramitació 
7.6. Configuració dels procediments judicials (epac). 
7.7. Pòlisses d’assegurances 
7.8. Creació d’un programari informàtic de control de procediments judicials. 

 
 
2.2  Responsabilitat Patrimonial 
 
0. Introducció.        
 
1. Dades dels expedients de responsabilitat patrimonial de l’any 2020. 

1.1.- Situació de la tramitació dels expedients 
1.2.- Contenciosos administratius 
1.3.- Sentències rebudes 
1.4.- Tipologies de les reclamacions 

 
2. Gestió d’expedients  d’altres anys durant l’any 2020. 
 
3. Conclusions 
 
4.- Annex:  comparativa anys 2019 i 2020. 
 
Unitat d’Expedients Sancionadors 
 
1. Estructura interna dins l’organització 

 
2. Infraccions ordenances municipals, Tinença d’Animals i Llei d’Accessibilitat 

 
2.1. Tipus de sancions. 
2.2. Situació dels expedients. 
2.3. Mesures alternatives. 

 
3. Infraccions de circulació i zones blaves i verdes. 

 
4. Imports econòmics derivats. 

 
4.1. Ordenances municipals i Llei accessibilitat.  
4.2. Infraccions circulació.  



 

 

 

 

 

 
5. Conclusions. 
 
 
 
3. Servei de Contractació i Patrimoni  
 
1. Coda 

 
2. Introducció 
 
3. La Contractació Major 
 

a) Contractes en execució 
b) Contractes planificats 
c) Contractes planificats versus contractes no planificats 
d) Contractes no planificats 

 
4. Distribució per procediment 

 
5. Distribució per tipus 

 
6. Distribució per serveis 
 
7. Aproximació per valor estimat 
 
8. Licitacions Vs contractació menor 
 
9. Comparativa amb 2019 
 
 
4.  Servei  d’Assessorament Ens 

 
5.      Assessorament Jurídic Àrees Polítiques De Ciutadania I Promoció Econòmica 
 
0.  Estadístiques. 
 
1. Comissions informatives celebrades durant 2020. 

 
2. Expedients dictaminats per les comissions informatives durant a l’any 2020:  
 
3.  Signatura electrònica. 
 
4.  Redacció d’informes 
 



 

 

 

 

 

5.  Assessorament jurídic 
 
6. Expedients singulars 
 
 
 
 
1. SERVEI DE FE PÚBLICA I CARTIPÀS 
 
0.  INTRODUCCIÓ 
 
Es presenta la memòria corresponent a l’any 20, del servei de Fe Pública, inclosa dintre 
del Departament de Secretaria, en la qual es detalla a grans trets l’activitat 
desenvolupada per aquest servei.  
 
A continuació mostrem un breu llistat de les tasques que, de forma genèrica, 
desenvolupa el servei i que són: 
 

- Convocatòries de les sessions, tant de Junta de Govern Local com del Ple de 
l’Ajuntament i confecció de les actes corresponents. 

- Gestió de la plataforma de les vídeo-actes. 

- Tramitació i gestió administrativa d’expedients per aprovar en Junta de Govern o 
Ple. 

- Publicacions en els diaris oficials. 

- Tramesa a través de l’EACAT de les diferents peticions de tots els departaments 
de l’Ajuntament. 

- Registre i control del registre d’Interessos. 

- Assessorament legal als diferents serveis i departaments que el requereixen, en 
particular l’OAC i Servei d’Estadística.  

- Preparació i convocatòria de la Junta de Portaveus. 

- Tasques auxiliars relacionades amb les anteriors. 
 
El servei actua sota el control i supervisió del Secretari General de la Corporació, el Sr. 
Isidre Martí i Sardà. El servei de fe pública està composat actualment pel personal 
següent: per les administratives Núria Martí Jansà i Maria Guitart Ruiz  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

1. CONVOCATÒRIES DE LES SESSIONS, TANT DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 
COM DEL PLE DE L’AJUNTAMENT I CONFECCIÓ DE LES ACTES 
CORRESPONENTS. 
 
1.1 JUNTES DE GOVERN LOCAL 
 
Durant el 2020 s’han convocat 42 sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.  
 
En total, s’han tractat 821 punts, segons reflecteixen els corresponents ordres del dia, 
dels quals se'n van aprovar  805, 8 es van retirar de l’ordre del dia i 8 es van deixar sobre 
la taula. 
 
Dels 805 punts aprovats,17 es van aprovar en sessió pública al tractar-se de 
delegacions del Ple a la Junta de Govern Local, 8 van ser ratificacions de decrets i  53  
van ser punts que donaven compte de decrets d’alcaldia.   
 
Els 821 punts s’han presentat per part de les 4 àrees en que s’organitza la corporació, 
tal i com es reflexa en el següent quadre. 
 

Àrea Punts 

Serveis Centrals, Seguretat i Economia 536 
Polítiques de Ciutadania 98 
Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació 28 

Territori i Espai Urbà 159 

Total 821 
 
 

 



 

 

 

 

 

Comentar que des de l’àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Economia s’han presentat 
536 punts a Junta de Govern local, seguint la següent distribució. 
 
 
Àrea Serveis Centrals, Seguretat i 
Economia   

Regidories Punts 

Estadística 4 
Gestió tributària i Recaptació 28 
Intervenció 37 
Policia Local 2 
Recursos Humans 69 
Secretaria General  393 

Tecnologies de la Informació i la comunicació 3 

Total 536 
 
 

 
 
 
Cal destacar els 393 punts presentats per la Secretaria General que estan repartits 
en les seccions indicades en el quadre presentat a continuació. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

Secretaria    

Regidories Punts 

Assessoria Jurídica 29 
Contractació i Patrimoni 139 
Expedients Sancionadors 97 
Procediment judicial 32 
Responsabilitat Patrimonial 96 

Total 393 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

En aquests gràfics es poden apreciar la totalitat de punts presentats a Junta de 
Govern Local per part de les diferents àrees. 
 
 

Àrea de Polítiques de ciutadania   

Regidories Punts 

Acció Social 24 
Cultura  26 
Escoles Municipals  3 
Esports 8 
IMET 18 
Infància. Adolescència i Joventut 11 

Participació i Cooperació 8 

Total 98 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Àrea de Promoció Econòmica, Ocupació i 
Innovació   

Regidories Punts 

Mercats Municipals 8 

Promoció de Ciutat 20 

Total 28 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Àrea de Territori i Espai Urbà   

Regidories Punts 

Espai Públic 19 
Espai públic - cia Aigües 7 
Habitatge 10 
Llicències i Disciplina 108 
Medi Ambient 5 
Projectes i Obres 5 

Urbanisme i Planejament 5 

Total 159 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

1.2 PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Durant l’any 2020 s'han celebrat 12 sessions plenàries, 1 d'elles extraordinària, per 
donar compte de la Memòria de la Defensora de la Ciutadania. El tradicional Ple 
extraordinari d'aprovació del pressupost no es produirà fins al febrer del 2021, dintre 
d'un ple ordinari.   
 
El total de punts tractats en el global de l’any puja a 135, i s’inclouen tant els prèviament 
dictaminats per comissió informativa com les proposicions d’alcaldia, així com els temes 
de control dels òrgans de la corporació, segons reflecteixen els corresponents ordres 
del dia.  
 
La distribució dels temes, per àrees, és el següent: 
 

-   Serveis Centrals, Seguretat i Economia: 76 punts, dels quals 41 corresponen a 
Secretaria General. 

 
-   Polítiques de Ciutadania: 23 temes. 
 
-  Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació:  4 punts. 
 
-  Territori i Espai Urbà:  32 punts. 

 
En els gràfics següents es poden veure els percentatges per àrees durant l'any 2020: 
 
 

 
 
Dintre dels expedients tramitats dels del servei de Fe Pública s’hi inclou la confecció de 
les actes corresponents a les 12 sessions. 
 
D’aquests temes comptabilitzem un total de 31 expedients que no són dictàmens, sinó 
que formen part del control dels òrgans de la corporació. 



 

 

 

 

 

1.2.1 MOCIONS 
 

Els diferents grups municipals, durant l’any 2020, han presentat un total de 60 mocions, 
una xifra lleugerament superior a l'any 2019, en què se'n van presentar 53.   
 
Del total de les 60 mocions, només se n'ha retirada una. 
 
Del total de 59 que s’arriben a tractar, 17 queden desestimades després de la votació. 
 
D’aquestes 42 que s'aproven se n’han aprovat 6 amb transaccions. 
 
Les 42 mocions que tiren endavant representen, per tant, un 70% del total de mocions 
presentades. 
 

Grup 
municipal 

Presentades Aprovades Desestimade
s 

Retirades 

ERC 2 2 -- -- 
JxCAT 2 2 -- -- 
CUP 6 5 1 -- 
PSC 15 9 6 -- 
Cs 18 7 10 1 

Som VNG 9 9 -- -- 
Conjuntes 8 8 

 
-- -- 

 
 
En els gràfics podem veure la distribució de les mocions presentades per cada grup 
municipal: 
 

 



 

 

 

 

 

En els gràfics podem veure el resultat de les mocions presentades pels diferents grups 
municipals 
 
 

 
 
 
 

2. TRAMITACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA D’EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS. 
 
Els expedients administratius gestionats i tramitats des del Servei de Fe Pública durant 
l’any 2020 han estat els que s'indiquen a continuació. 
 
També s'han tramitat temes d'organització municipal i cartipàs que no es visualitzen 
perquè s'ha continuat la tramitació en els expedients originats a l'inici del darrer mandat, 
al mes de juny de 2019. 
 
Es pot comprovar que molts dels acords i resolucions estan relacionats amb la pandèmia 
de la COVID-19 (tramitacions d'emergència, sessions telemàtiques, etc.). 
 
 

  6/2020/eSEC 

Validar l’acord adoptat pel Consell Rector del Consorci 
d’Assistència Integral Social i Sanitària (AISSA – Mitjà propi), 
d’acomiadament del gerent organisme municipal.   

15/2020/eSEC Despeses inscripció dissolució CSP   
26/2020/eSEC Nomenament representants de l'Ajuntament Programa Hermes  

30/2020/eSEC 

Mesures excepcionals adreçades als òrgans col·legiats de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  i tot el seu sector públic local 
derivat del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, 
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la 
COVID-19. 

35/2020/eSEC Aplicació tramitació d'emergència per atendre necessitats 



 

 

 

 

 

derivades de la protecció de les persones, COVID-19. 
36/2020/eSEC Acord celebració sessions municipals per videoconferència. 

43/2020/eSEC 

Acordar i establir criteris excepcionals per a l’ús dels sistemes 
d’identificació i signatura electrònica en el decurs de la vigència de 
l’estat d’alarma decretat a causa de la pandèmia de la COVID-19. 

45/2020/eSEC 

Establir els criteris a seguir amb relació als procediments de 
subvencions i ajuts de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en 
aplicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19 

46/2020/eSEC 

Modificació del Reglament Orgànic Municipal per a la celebració 
de sessions telemàtiques dels òrgans col·legiats i ens del sector 
públic.  

69/2020/eSEC 
Modificació Estatuts Serveis d'Aparcaments de Vilanova i la 
Geltrú, SAM.  

75/2020/eSEC Petició d'informe a l'Autoritat Catalana Protecció Dades.   

84/2020/eSEC 

Aprovar l’actuació administrativa automatitzada (AAA) consistent 
en la signatura electrònica de diferents operacions de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú mitjançant la incorporació d’un 
Codi Segur de Verificació (CSV).  

85/2020/eSEC 
Acordar el nomenament del delegat de protecció de dades dels 
seus ens municipals.  

93/2020/eSEC Aprovar el calendari de plens 2021.  

95/2020/eSEC 

Aprovar la circular informativa en relació amb el procediment a 
seguir per a la publicació de l’anunci sobre l’aprovació definitiva 
d’una disposició de caràcter general i sobre el model a seguir 
per certificar el resultat d’un tràmit d’informació pública.   

103/2020/eSEC 

Aprovació expedient per regularització d’ordenances i reglaments 
no fiscals municipals i creació de les comissions per a la redacció i 
aprovació del pla anual normatiu de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 

104/2020/eSEC 

Establir un model unitari i conjunt de funcionament electrònic de 
l’Ajuntament i els diversos ens municipals i aprovació de les 
despeses a imputar als diversos ens municipals per la utilització 
de les eines informàtiques municipals.   

106/2020/eSEC Aprovar el calendari de la Junta de Govern Local per a l'any 2021. 

112/2020/eSEC 
Procediment d’accés a la informació dels regidors i regidores de 
la corporació.   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

3. PUBLICACIONS EN ELS DIARIS OFICIALS I E-TAULER. 
 
El servei ha continuat encarregant-se de fer les publicacions preceptives al Butlletí 
Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la 
Província i a l’e-tauler, en relació amb els expedients tramitats.  
 
També en matèria de publicacions s’han realitzat puntualment tasques d’auxili a altres 
departaments de l’Ajuntament que no disposaven dels privilegis informàtics per a poder-
los realitzar.   
 
4. REGISTRE I CONTROL DEL REGISTRE D’INTERESSOS. 
 
Una de les funcions pròpies del servei de Fe Pública és la gestió i custòdia del Registre 
d’Interessos dels membres electes i personal directiu. Durant l’any 2020 no s'ha produït 
cap canvi respecte l'any 2019, en què es van incorporar tots els regidors i regidores del 
nou mandat corporatiu. 
 
 
 
2. SERVEI D’ASSESSORIA JURÍDICA 
 
2.1. DEFENSA JUDICIAL 
 
 
INTRODUCCIÓ  
 
Segons el darrer decret d’organització de la Secretaria General, aquesta està integrada 
pels següents serveis: 
 
 
1.1. SERVEI DE FE PÚBLICA I CARTIPÀS 
Secretari general 
Vicesecretari general  
 
1.2. SERVEI D’ASSESSORIA JURÍDICA:  
Defensa contenciosa. 
Unitat de Responsabilitat Patrimonial. 
Unitat d’Expedients Sancionadors.  
 
 
1.3. SERVEI ASSESSORAMENT ENS MUNICIPALS   
Vicesecretari general 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
1.4. SERVEI DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI 
 
Tot i que dins del Servei d’Assessoria Jurídica s’integren la part encarregada de la 
Defensa Contenciosa, la Unitat de Responsabilitat Patrimonial i la Unitat d’Expedients 
Sancionadors, aquesta memòria tractarà la part del servei encarregada de la defensa 
Contenciosa de l’Ajuntament.  
 
Aquesta part del servei s’encarrega del control dels procediments judicials en els que 
intervé l’Ajuntament en qualsevol de les jurisdiccions, ja sigui en qualitat de part actora 
com de part demandada, centralitzant la gestió i el seu tràmit, i també d’aquells altres 
requeriments i/o peticions dels  diferents òrgans judicials efectuats a l’Ajuntament, pel  
seu compliment de forma immediata. 
 
A partir d’aquest 2020 ha estat quan el servei d’Assessoria Jurídica ha participat més 
activament en la tramitació dels procediments. Quan entra pel registre d’entrada el 
document judicial a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, i segons el protocol establert 
amb l’OAC, el document es registrat i passat directament a aquest departament  i és des 
d’aquí on es redirigeix al departament corresponent segons el seu objecte, especialitat 
o matèria. Estudiat l’objecte del recurs es demanen pressupostos d’honoraris a diferents 
despatxos segons l’establert legalment, i es procedeix a la designació del lletrat (extern 
o intern) que portarà la representació i la defensa del procediment judicial, gestionant i 
controlant l’execució i desenvolupament dels contractes menors derivats de la designa, 
la facturació corresponent, fins que es liciti el contracte de defensa jurídica.   
 
Derivat el document al departament corresponent,  Assessoria Jurídica s’encarrega del 
seu control, coordinació i seguiment, així com de totes les accions relacionades amb els 
mateixos.  
 
Recaiguda la sentència, de nou és aquest departament l’encarregat de fer el tràmit de 
donar compte de la mateixa a la Junta de Govern Local, excepte petites excepcions que 
per la complexitat de la sentència recaiguda fa necessària la col·laboració amb el 
departament corresponent.  
 
Arribat el final del procediment judicial, si procedeix, també es responsabilitza de la 
tramitació del pagament o reclamació de les costes judicials al jutjat, si és el cas, 
mitjançant la partida de Defensa Jurídica que tenim assignada, al igual que el seguiment 
dels actes derivats de l’execució de la resolució judicial (coordinat amb el departament 
responsable). 
 
El control de la partida de Defensa Jurídica assignada per al pagament de tota la 
facturació corresponent dels procediments, també és tasca d’aquest Servei.  
 
 



 

 

 

 

 

Igualment, és des d’aquest servei on es gestiona la defensa de la Corporació a través 
de les diferents pòlisses contractades en temes de Responsabilitat Patrimonial, pòlisses 
gestionades des del departament de Serveis Generals. 
 
En aquesta memòria de l’any 2020, no només presentarem les dades dels procediments 
2020, sinó que farem la majoria de vegades una comparativa respecte l’any anterior.  
 
 
 
1.- DADES PROCEDIMENTS JUDICIALS 2019-2020. 
 
Amb la finalitat d’analitzar millor les dades, dins d’aquesta memòria en alguns apartats 
es farà una comparativa amb l’any 2019 i d’aquesta manera podrem tenir una idea més 
clara si respecte l’any anterior han augmentat o disminuït el número de procediments 
interposats, quants han finalitzat, si les matèries reclamades continuen sent les 
mateixes. 
 
 
1.1 PROCEDIMENTS JUDICIALS ANY 2019.  
 
L’any 2019 vam rebre 39 procediments judicials. A data d’avui, 24 ja han finalitat  amb 
sentència ferma i 3 procediments més, tot i que han finalitzat en primera instància, s’ha 
acabat apel·lant, per part de l’actora o per part de l’ajuntament.  Aquests han estat dos 
recursos en matèria de Recursos Humans i un altre en matèria de Responsabilitat 
Patrimonial. 
 
Cal recordar que el recurs a destacar l’any 2019 va ser el núm.  58/2019, interposat per 
ENERGIA ELÉCTRICA EFICIENTE, SL, i el seu objecte era contra la resolució del 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic mitjançant el qual es resolia el recurs 
especial en matèria de contractació interposat contra l’acord de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú d’aprovació dels plecs de contracte de concessió de serveis d’eficiència 
energètica de l’enllumenat públic del municipi. Aquest procediment va finalitzat per 
decret del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declarant finalitzat el procediment 
per pèrdua sobrevinguda de l’objecte del recurs.   
 
En matèria urbanística el més significatiu va ser l’interposat per J. GARCIA CARRION, 
SA, i el seu objecte era contra el decret d’1 de març del 2019 desestimant el recurs de 
reposició interposat contra l'ordre de demolició d’una construcció de planta soterrada i 
plantes oficines. Aquest procediment encara està actiu.  El despatx professional 
encarregat de la defensa per part de l’Ajuntament és Bufete Berruezo. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

1.2 PROCEDIMENTS JUDICIALS ANY 2020 
 
Respecte l’any passat el número de recursos que s’han interposat contra l’ajuntament 
han sofert un lleuger descens, de 39 a 34. 
 
Del total de 34 procediments judicials que hem rebut aquest 2020, només 4 han finalitat. 
 
Finalitzats:      5 
Vius:              29 
 
Cal destacar el recurs 2265/2020 que va interposar l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra la resolució núm. 125/2020 
del Tribunal Català de Contractes, que estimava el recurs especial en matèria de 
contractació presentat pel Sr. G.F.M., en nom i representació de l’empresa SOCIEDAD 
ESPANYOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA., contra l’anunci i els plecs 
que regeixen el contracte de concessió de serveis d’eficiència energètica de l’enllumenat 
públic del municipi de Vilanova i la Geltrú, licitat per l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ (expedient número 010b/2018-CONT).   
 
Durant aquest any el número de demandes en matèria de recursos humans amb 
diferents objectes (reclamacions de quantitat per diferents conceptes: reclamació 
d’indemnització per incapacitat, falta de mesures de seguretat i higiene en el lloc de 
treball, contra l’oferta pública...), ha estat molt semblant a l’any anterior en quant al seu 
número. Però entre la majoria d’ells hi ha una causa comuna, les demandes en aquesta 
matèria han estats interposades per la mateixa part actora:  
 
Un total de 4 demandes s’han interposat per part de la CONFEDERACIÓ SINDICAL DE 
LA COMISSIÓ OBRERA DE CATALUNYA (CCOO) totes en matèria de personal, i contra 
objectes diferents: 
 

- Recurs 145/2020 Contra resolució de 25/2/2020 sobre qüestions de personal 
(pressupost) 

 
- Recurs 210/2020 contra l’oferta pública 

 
- Recurs 398/2020 contra la resolució de la JGL de 15-9-2020 en la qual s'acorda 

la reorganització i modificació parcial de llocs de treball del Departament 
d’Intervenció 

 
- Recurs 368/2020 contra la resolució de la JGL de 8-9-2020 en la qual es 

desestima les al.legacions contra modificació de llocs de treball del Departament 
d'Espai Públic. 

 
 
 



 

 

 

 

 

El número de reclamacions en matèria de tributs ha estat en el mateix percentatge que 
l’any anterior, 6 el 2019 i 6 el 2020.  Però cal dir que 3 dels recursos presentats  en 
aquesta matèria, tot i que han estat presentats per diferents parts, tots tres coincideixen 
en el seu objecte: “contra la desestimació per silenci administratiu de la  
sol.licitud de devolució d’ingressos indeguts més els seus interessos legals de data 4-6-
2020, en relació a l’ "excés aprofitament" dins del Projecte de Reparcel.lació del Pol. 1 
PP El Llimonet”. 
 
1.4. PROCEDIMENTS ASSUMITS PELS LLETRATS MUNICIPALS 
 
Novament un grup de lletrats de l’Ajuntament s’han fet càrrec de la defensa i 
representació jurídica d’una sèrie de procediment, el que ha suposat un estalvi per a les 
arques municipals sense fer ús de la contractació de serveis de representació i defensa 
jurídica.  
 
La representació per part dels lletrats municipals durant l’any 2019 va ser d’un 23% 
respecte del total de procediments de l’any.  Durant aquest 2020, 8 han estat els 
procediments defensats per un lletrat municipal, un 23,50%. El que significa que el 
número de procediments assumits pels nostres advocats ha sofert un lleuger ascens 
respecte l’any anterior. 
 
1.5. PETICIONS JUDICIALS. 

 
Continuem controlant les peticions judicials enviades a l’ajuntament. Som nosaltres, 
Assessoria Jurídica, qui una vegada vist el contingut del requeriment, l’adrecem al 
departament corresponent per a que atengui el requeriment de l’òrgan judicial.   
El número de requeriments judicials han baixat considerablement respecte l’any anterior, 
continuant la mateixa línia de descens des de 2017, i el seu número ha estat de 22. 
 
El detall del contingut de les peticions dels  òrgans judicials  és:  
 
 

NÚM.  
PROC 

Jutjat Dept. Objecte 

Exc. Títols 
judicials 

479/2016 

Jutjat 1a. Inst. 
Vila. RHU 

Deixar sense efecte retenció sou 

Judici verbal 
790/19 

Juzga. 1a. 
Inst. 33 

Barcelona 
MAM 

Demana informe en data 19 febrer 
sobre presencia gossos finca 

carrer Magnòlies s/n 

Desnonament 
159/2019 

Jutjat 1a. Inst. 
3 VNG 

ACCIÓ 
SOCIAL Desnonament  



 

 

 

 

 

Delictes lleus 
59/2020 P 

Jutjat 1a. Inst. 
6 VNG USM 

Demanen dades sobre Cia. 
Subministrament elèctric Rbla. 

Països Catalans, en relació 
diligències policials 460773/2020  

Exc. Títols 
judicials 

8825/2018 

Servei comú 
processal 

Cerdanyola 
INT Ofici de 15 juny 2020 retenció 

crèdits i drets a xxx 

Exec. Títols 
judicials 
13/20 

Jutjat 1a. Inst. 
7 VNG 

ACCIÓ 
SOCIAL Ofici 7-7-2020 demanant informes 

sobre situació de la Sra. XXX 
execució 

títols judicials 
160/2018 

Juzgado 1a. 
Instà. I inst. 8 

vng 
RHU Retenció sou a XXX 

Prèvies 
198/2020 

Jutjat Instr. 5 
VNG 

ACCIÓ 
SOCIAL 

Ofici 1 de setembre per a que 
s'adoptin les mesures part 

d'autolesions continues de XXX 

Exec. Títols 
judicials 
118/2015 

Juzg. 1a. Inst. 
4 vng RHU Ofici notificació interesses i costes 

al treballador XXX 

587/2015 
exec. Hipot. 

jutjat 1a. Inst. 
Vng GTR 

DO 24-9-2020 execució 
hipotecaria. Ajuntament com a 

creditor. 

Prèvies 
306/2020 

Jutjat Inst. 5 
VNG Acció Social 

Ofici 28-9-2020 per a que s'adoptin 
mesures en relació a aquesta 

persona. 

Delictes lleus 
11/20 

Jutjat Inst. 4 
VNG Acció Social 

Ofici informatiu procediment 
delictes lleus contra els ocupants 

finca carrer XXX 

936/2018-C JS 23 ESP 
Ofici 23-9-2020 sobre les 

subvencions atorgades a CLUB 
DE FUTBOL VILANOVA 

Exc. Títols 
352/2002 

Jutjat 1a. 
Instà. 3 RHU Ofici 2 octubre 2020 retenció sou 

XXX 
exc. Títols 
474/2019 

Jutjat 1a. 
Instà. 3 RHU Ofici 13 octubre 2020 retenció sou 

XXX 

Judici verbal 
570/2017 

Jutjat 1a. 
Instà. E Inst. 2 

VNG 
Acció Social Ofici demanant informe situació 

família de XXX 

Exec. 
Forçosa 
330/2012 

Jutjat 1a. Inst. 
7 VNG Espai Públic 

Ofici 26-10-2020 deixar sense 
efecte retenció llicència adma. De 

taxi 



 

 

 

 

 

Exc. Títols 
judicials 
118/2015 

Jutjat 1a. Ins. 
4 VNG RHU Ofici 24-11-2020 deixar sense 

efecte retenció sou XXX 

Dilig. Prèvi. 
226/2019 

Juzgado Inst. 
2 VNG Espai Públic 

Ofici demanant dades autorització 
ocupació via pública 17/4/2019 

davant XXX 

Proc. Abre. 
53/2020 Juzg. Inst. 1 ACT Ofici 3-12-2020 demanant còpia 

exp. 000011/2018-ACT 
Ex. Títols 
judicials 
118/2015 

Juzg. 1a. Inst. 
4 vng RHU 

Ofici 22-1-2021 retorn imports 
ingressats de més a favor del 

treballador XXX 
Exc. 
582/2008 

JP 3 Vng GTR DO 2-10-2020 sobre patrimoni  

 
 
El següent gràfic mostra que aquest any la majoria de peticions que ens han adreçat els 
diferents òrgans judicials s’han concentrat en temes relacionats amb el departament de 
Recursos Humans, i concretament en sol.licituds de retenció de sou a treballadors per 
diverses qüestions, seguides de peticions en matèria de Serveis Socials, degudes 
segurament a la situació actual de vulnerabilitat en la que es troba part de la població. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

2. DIVISIÓ PER MATÈRIES 
 

En aquest any la totalitat dels recursos han estat interposat davant dels diferents Jutjats 
contenciosos de Barcelona i només un davant del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. 
 
3. CLASSIFICACIÓ PER MATÈRIES EN LA JURISDICCIÓ CONTENCIOSA 

ADMINISTRATIVA 
 

Analitzarem novament l’any 2019 i l’any que ens ocupa per a veure l’evolució dels 
recursos interposats, però aquesta vegada en relació a les matèries. 
A continuació analitzarem amb dades i en detall en gràfics la tipologia dels procediments 
contenciosos designats durant l’any 2019 i 2020,  
 
ANY 2019 
 
Cal destacar que les matèries reclamades han estat molt repartides.  
 

Les demandes en temes de responsabilitat patrimonial han estat per damunt de totes la 
matèria més reclamada. Seguides de les demandes reclamades en matèries de 
recursos humans, gestió tributària i llicències i disciplina i en una proporció menor 
reclamacions relatives a expedients de la Unitat d’Expedients Sancionadors, del Servei 
de contractació, Urbanisme i d’Alcaldia.   
 

- Responsabilitat Patrimonial.........  15 
- Gestió Tributària..........................   6 
- Circulació/ordenances municipals  2 
- Urbanisme....................................  1 
- Alcaldia.........................................  1 
- Llicències i Disciplina....................  5 
- Recursos Humans......................... 8 
- Contractació..................................  1 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

Any 2020 
 
Una vegada més les demandes en temes de responsabilitat patrimonial han estat per 
damunt de totes la matèria més reclamada, un 39% del total. Seguides de les demandes 
reclamades en matèries de recursos humans, gestió tributària i Urbanisme. 
   

- Responsabilitat Patrimonial.........  12 
- Estadística..................................... 1 
- Serveis Socials.............................. 1 
- Gestió Tributària..........................   6 
- Urbanisme....................................  3 
- Llicències i Disciplina.................... 2 
- Recursos Humans......................... 8 
- Contractació..................................  1 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

4. ORGANITZACIÓ ACTUAL. 
 
4.1 CONTRACTES ACTUALS. 
 
A dia d’avui no existeix cap contracte de defensa i representació jurídica de la 
Corporació, els seus organismes autònoms i societats municipals. Però està en procés 
de licitar-se, a espera de sentència que resolgui el recurs presentat contra els plecs del 
contracte. És necessària aquesta licitació ja que el nombre de demandes que arriben és 
molt elevat i el número de juristes existents en l’organització és molt reduït.   
 

Sí que existeixen pòlisses contractades d’assegurances corresponents als serveis de 
defensa jurídica i reclamació de danys i la pòlissa de responsabilitat civil general, per a 
les reclamacions de responsabilitat patrimonial. 
 

Recordem que el procediment actual que se segueix a l’espera de poder licitar aquest 
contracte de defensa i representació jurídica,  és que quan arriba un nou procediment 
judicial i una vegada entrat pel registre,  seguint la normativa, es demanen tres 
pressupostos a diferents firmes professionals, segons la matèria de la qual es tracti.  El 
Secretari General valora els mateixos i en funció dels honoraris pressupostats, es fa la 
corresponent designa. 
 
4.2 DESPATXOS ADVOCATS ACTUALS. 
 
Continuem treballant amb la firma professional MILÀ ADVOCATS SLP. Aquest 2020  li  
hem  assignats un total de 5 procediments, tots ells en matèria d’Urbanisme i de 
Llicències i Disciplina, que és la seva especialitat, a través de decrets de designa, davant 
dels diversos jutjats contenciosos administratius de Barcelona, i encara queden 
procediments antics per a resoldre. L’advocat  de referència d’aquest despatx és Miquel 
Àngel Pigem de las Heras. 
 

En temes de Recursos Humans, hem contractar a ANDERSEN LEGAL, en quatre 
procediments, lletrat de referència (Carlos Morales); al BUFETE BERRUEZO 
ABOGADOS, en 1 procediment, amb el lletrat de referència (Carlos Belloque); finalment 
hem contractar a ARC, DESPATX D’ADVOCATS I CONSULTORS, S.L.P., per a 3 
procediments, el  lletrat de referència Santiago Saenz Hernaiz. 
 

BEL-ADVOCATS, ha estat la firma professional que ens ha representat en el recurs 
interposat per l’Ajuntament contra la resolució del Tribunal Català de Contractes que 
estimava el recurs especial en matèria de contractació presentat per SECE contra 
l’anunci i els plecs del contracte per a la concessió de serveis energia elèctrica. El lletrat 
de referència ha estat Antonio Sala. 
 
La companyia asseguradora amb la qual l’ajuntament té contractada la pòlissa, continua 
sent  ZURICH INSURANCE PLC EN ESPAÑA, encarregada de defendre els interessos 
municipals en el recursos que s’han presentat aquest any en matèria de Responsabilitat 
Patrimonial. 



 

 

 

 

 

 
 
 
4. ELABORACIÓ D’INFORMES JURÍDICS 

 
Aquest any s’han sol.licitat a la Secretaria General un número aproximat de 12 informes 
Jurídics: 
 

- Informe en relació a les al.legacions presentades al pressupost.  (exp. 
18/2020/esec). Signat pel Secretari, l’Interventor i el Director de Recursos 
Humans. 

 
- Informe jurídic sobre els efectes sobre els expedients de contractació en 

tramitació i contractació en l'execució de les mesures adoptades pel Govern i les 
entitats del sector públic en els contractes públics vigents. (exp. 34/2020/esec). 
Conjunt Secretari- Interventor. 

 
- Informe jurídic en relació a la Configuració legal de la negociació col·lectiva dels 

funcionaris públics. (exp. 39/2020/esec). Conjunt: Secretari general, Interventor 
i Director de RHU. 

 
- Informe jurídic en relació a la Resolució  del TCCSP NÚM.125/2020, 

CONCESSIÓ DE SERVEIS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ENLLUMENAT 
PÚBLIC. (exp. 40/2020/esec). Informe conjunt del Secretari General, el Director 
Serveis Jurídics de Recursos Humans i Contractació i la Tècnica d’Administració 
General del Servei de Contractació i Patrimoni de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 

 
- Informe jurídic sobre les quotes bressol en el context de les limitacions derivades 

de les condicions, criteris, requisits i mesures de protecció i prevenció que ha 
establert el Departament d’Educació.  (exp. 50/2020/ecom). Informe conjunt 
Secretari- Interventor. 

 
- Informe jurídic en relació a la valoració dels mèrits per experiència laboral al propi 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú respecte a d’altres administracions d’àmbit 
local. (exp. 72/2020/esec). Informe del secretari general 

 
- Informe jurídic sobre l'aprovació del Conveni Marc de Col·laboració entre el 

Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en matèria de 
Seguretat Viària.  (Exp. 79/2020-esec). Informe signat pel Secretari. 

 
- Informe jurídic sobre l’actuació administrativa digitalitzada. (exp. 81/2020/esec). 

Informe conjunt secretari-vicesecretari. 
 

- Informe jurídic sol.licitat a la vista de la proposta d’adjudicació i constitució directa 



 

 

 

 

 

d’un dret de superfície en terrenys qualificats de sistema d’habitatge dotacional 
públic. (exp. 86/2020/esec). Informe conjunt (lletrat urbanisme, interventor, 
secretari i vicesecretari. 

 
- Informe sobre la possibilitat jurídico-procedimental de l’alienació directa d’una 

finca que forma part del Patrimoni Municipal del Sòl, en favor d’una cooperativa 
d’habitatge. (exp. 89/2020/esec). Tres signadors: cap servei urbanisme, 
Secretari, i Vicesecretari 

 
- Informe en relació resolució recurs potestatiu de reposició interposat, contra les 

bases específiques reguladores concurs-oposició lliure de la convocatòria de 
proves selectives per a la provisió de dues places de funcionari/aria de carrera 
de tècnic/a superior d’administració general, grup A1, escala d’administració 
general subescala tècnica. (exp. 97/2020/esec). Informe dos signadors: 
Secretari-lletrat Serveis Jurídics 

 
- Informe Dret d’accés a la informació dels regidors i regidores (exp. 

107/2020/esec).  Aquest informe ha estat conjunt Secretari-Vicesecretari 
 
L’objecte dels informes demanats han estat molt divers: Recursos Humans, temes de 
Contractació, habitatge, patrimoni…  
 
També s’han encarregat informes Jurídics externs a altres professionals segons la 
matèria: 
 
A ARC, Despatx d’advocats i Consultors, SLP.: 
 

- Sol·licitud informe jurídic extern sobre l'obligació de subrogació del personal de 
consergeria dels equipaments i de les instal·lacions municipals en el 
d'internalització del Servei. (exp. 65/2020/esec).  
 

- Sol·licitud informe jurídic sobre l'obligació de subrogació del personal cas que 
s'acordi la gestió directa del servei de Mediació. (exp. 2212/2020/ecom). 
 

- Sol·licitud informe sobre la situació de segona activitat negociació. (Exp. 
265/2021/ecom).  
 

- Sol·licitud informe negociació o acordar bases processos selectius. (Exp. 
280/2021/ecom).  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
A Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 

- Petició Informe (exp. 75/2020/ecom) en relació a la sol·licitud d’accés de 
l’Ajuntament a dades d’una empresa concessionària.  (Exp. 75/2020/esec) 

 
 
Al Despatx Bel Advocats. 
 

- Sol·licitud d’Informe jurídic que analitzi la resolució del Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic de 25 de març de 2020, que estima en recurs 
especial en matèria de contractació interposar per la mercantil SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. contra l’anunci i els 
plecs que regeixen el contracte de concessió d’eficiència energètica de 
l’enllumenat públic del municipi de Vilanova i La Geltrú. 870/2020/ecom. - Petició 
Informe jurídic liquidació definitiva PPU sector industrial 2.16 Masia del Notari, al 
despatx Milà Advocats. (exp. 2422/2020/ecom) 

 
 
4.3 PÒLISSA ASSEGURANÇA (RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, DEFENSA 
PERSONAL I AUTORITATS, DANYS A TERCERS...). 
 
La Corporació te subscrites entre d’altres pòlisses  entre les que es troben les 
corresponents als serveis de defensa jurídica i reclamació de danys (DAS),  la pòlissa 
de responsabilitat civil general  (ZURICH INSURANCE PLC EN ESPAÑA),  la que 
contempla la responsabilitat d’autoritats i personal al servei de l’ajuntament (AIG 
EUROPE LIMITED-APAP). 
 
Des d’Assessoria Jurídica es gestiona i tramiten aquells supòsits en els que s’enquadra 
la intervenció de les companyies d’assegurances contractades per a la defensa dels 
interessos corporatius, tot i que el servei responsable de la contractació de les referides 
pòlisses continua sent el Servei de Compres de la corporació. 
 
Aquest  2020 s’han assignat 12 procediments a la companyia ZURICH INSURANCE en 
els que s’ha designat lletrats de la referida companyia en defensa dels interessos de la 
corporació, per reclamacions presentades per responsabilitat patrimonial. Els lletrats de 
referència han estat Robert Valls i Jordi Sellarés. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

5. TIPOLOGIA DE LES SENTÈNCIES O RESOLUCIONS DICTADES. GRAU D’ÉXIT 
EN LES ACTUACIONS PROCEDIMENTALS 
 
 
En aquest any, s’han resolt per part dels Jutjats 31 procediments, entre Sentències, 
Interlocutòries i actuacions de satisfacció extra processal.  
L’any 2019 es van resoldre el doble de procediment que aquest any.  Però cal recordar 
que 30 dels procediments resolts l’any passat van ser per satisfacció extraprocessal i 
provenien de la mateixa empresa RESIDENCIAL NOVA TORREDEMBARRA, que 
finalment s’han anat resolent en el mateix sentit. 
La tipologia de les sentències o resolucions dictades ha estat: 
 

12  sentències han estat favorables per a l’ajuntament 

 7  sentencies han estat desfavorables  

 6  sentències amb estimacions parcials 

 6 acords extrajudicials 
 
 
Gràficament es pot concloure que el grau d’èxit de les resolucions a favor dels interessos 
municipals ha estat major que les sentències on s’ha condemnat a l’Ajuntament, el que 
suposa un 39% del total de sentències dictades.   
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

S’han guanyat amb sentències favorables procediments de quanties importants com per 
exemple el recurs que es va interposar contra el decret de 6/2/2017 de desestimació de 
la sol·licitud de rectificació i devolució de impostos per un valor de 77.927,03 euros; o la 
sentència guanyada en el recurs que es va interposar contra la resolució del Decret 
Regidora d'Educació i Ocupació, Seguretat i RHU de data 16-1-2019 sobre sol.licitud 
abonament de gratificació per jubilació anticipada d’un treballador per un import de 
123.792,00 €. 
 
Aquesta vegada el número de procediments que s’han arxivat perquè s’ha arribat a un 
acord extra-processal, han estat en matèria de tributs i en reclamacions patrimonials.    
El percentatge de sentències amb estimació parcial ha estat només d’un 19,35%.  
 
D’aquests procediments tots han finalitzat amb la resolució dictada excepte un d’ells que 
s’han interposat recurs contra la sentència: 
 

- Recurs d’apel·lació interposat contra la Sentència dictada pel JCA 8 de 
Barcelona que desestima la demanda interposat contra la reclamació 
d’indemnització per danys i perjudicis soferts per la intervenció de l'ajuntament. 

  
Aquest 2020 ha posat fi a contenciosos tant antics com: 
 

- El recurs 277/2013-C interposat per EMPRESA PLANA, que va finalitzat amb la 
Sentència del tribunal Suprem de 14 d’abril de 2020 que estimava parcialment  
el recurs davant la resolució de la JGL, de 14-3-2006, en virtut del qual es va 
adjudicar el servei urbà a Transports Ciutat Comtal, S.A. així com el contracte 
administratiu de 17-3-2006, anul.lant dites Resolucions per no ser ajustades a 
dret, denegant a l'actora el dret a ser indemnitzada per danys i perjudicis soferts. 

 
- O la sentència de 2 de juliol de 2020 recaiguda en el recurs d’apel.lació 

128/2019, que dimanava del recurs 486/2012,  que finalment estimava el recurs 
interposar per MJG contra interlocutòria de 5-10-2017 del Jutjat, acordant que 
l'admo. procedeixi a una incoació de procediment de restauració de la legalitat 
urbanística. 

 
- Per la mateixa matèria però ara a favor de l’Ajuntament la sentència de 14 de 

juliol de 2020, recurs d’apel.lació 274/2017, que dimanava del procediment  
233/2014-Y, interposat per JMLL. 
 

Dels procediments resolts durant el 2020 amb sentències desfavorables o d’estimació 
parcial, només  en 4 ens han imposat costes processals.  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

5.1. CLASSIFICACIÓ PER JURISDICCIÓ 
 
Si aquestes sentències les classifiquem per jurisdicció, totes les sentències provenien 
de procediment interposats contra l’ajuntament davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa i només una provenia de la Jurisdicció Social, sentència recaiguda en un 
procediment en matèria de recursos humans.  
 
 
6. INFORMACIÓ ECONÒMICA. 
 
 
6.1 IMPORT TOTAL ABONAT PER ADVOCATS I PROCURADORS  EN TOTS ELS 

PROCEDIMENTS JUDICIALS. 
 

En quant a l’any 2020 les factures que s’han abonat als diferents  bufets queden 
reflectides en els quadres adjunts: 
 
Factures pagades el despatx Milà Advocats 
 

NÚM.  
PROC 

Jutjat Dept. PART 
CONTRÀRIA 

Lletrat  
Respons. 

factura Estat importe fra. 

106/15 
Apel. 

133/17 
JCA 11 DIS Manuel 

Ramírez 
 

T. Bonilla 114/19 

Costes 
imposad
es 
 

1.210 € 

235/17 TSJC DIS Salvador 
Torrente T. Bonilla 132/19 Oposi. 

Apel. 2.117,50€ 

183/15 TSJC PRO Pilar Llanas 
   144/19 Taxa 

costes 2.000 € 

362/18 JCA 6 LLIC I 
DIS BROSSNAN   148/19 Liquidac

ió 786,50 € 

111/17 TSJC SVI Teresa i Jose 
Plana   150/19 Liquidac

ió 1512,50 € 

214/14 
Cassaci
ó 

TSJC URB NEW 
LLIMONET 

T. Bonilla 1 
Provi. 2.420 € 

175/16 TSJC ACT Miguel Isturiz T. Bonilla 8   1.058,75€ 

455/19 JCA 10 LLIC I 
DIS 

Ruben 
Redondo   19 Provi. 1210€ 



 

 

 

 

 

18/20 JCA 7 LLIC I 
DIS Ismael Altes  T.Bonilla 20 Provi. 1.815€ 

329/19 JCA 5 LLIC I 
DIS RED GROUP   21 Provi. 1815€ 

8  2020 JCA  LLIC I 
DIS 

BUILDINGCE
NTER   23 TRAMIT

A. 4.235€ 

277/13 jca SVI Teresa i Jose 
Plana   

50 Liquidac
ió 5.203 € 

170/13 

  

URB Faldur Sol 

  

69 

Estudi 
recurs 
cassaci

ó 

726 € 

193/15   URB BETON 
CATALAN   

72 Liquidac
ió 847 € 

37/2020 JCA 11 URB FLOCH 
  

86 TRAMIT
A. 1.815€ 

71/2020 JCA  URB RENTICONT
RATAS   94 TRAMIT

A. 2.420 € 

 
 
 
Factures pagades a altres despatxos professionals. 
 
 

NÚM.  
PROC 

Jutjat Dept. PART 
CONTRÀRIA 

Advocat 
director 

factura total 
Fac.   

802/201
8 

Jutjat 
1a. 
Ins 

URB Xalet de la Sal Guillermo 
Mrtnez. 

4 1.210 € 
  

263/201
9-AS JS 6 RHU Esther 

Gonzalez Berruezo 18 907,50 € 
   

411/201
9-AT JS 6 RHU Marta Agudo Berruezo 29 1.936 € 

  

282/201
9 JCA 5 RHU Jordi Huguet 

Castells ARC  1 2.964,50 
€ 

2020377 1.210,00 
€ 



 

 

 

 

 

103/201
9 

JCA 4 RHU José Pastor 
Chaparro ARC  2020334 2.964,50 

€   

368/201
9-B 

JCA 3 RHU Sergio Zabal 
Castro ARC  2020333 2.964,50 

€   

325/201
9-f 

13 RHU CCOO ARC  2020336 2.964,50 
€   

  
    

Informe 
subrogació 

consergeries 
ARC  2020326 1.452,00 

€   

  TSJC LLIC   BELA 
ADVOCATS 

73 4.235,00 
€   

  TCCS
P SVI 

Sociedad 
Española 
Energia E. 

BELA 
ADVOCATS 

86 3.025,00 
€   

125/202
0 TSJC SVI 

Sociedad 
Española 
Energia E. 

BELA 
ADVOCATS 

140 3.025,00 
€   

145/202
0 

JCA 
17 RHU CCOO ANDERSEN 

v3004/20
20 2.723 € 

  

15/2019 JCA RHU Concepción 
Ortega ANDERSEN 

v2406/20
20 1.071 € 

  

40/2020   RHU Manuel Garcia ANDERSEN 
V3634/20

20 3.025 € 
  

760/201
9 JS28 RHU Manuel Garcia ANDERSEN V3390-

2020 1.071 € 
  

13/2019 JCA 
16 URB Faldur CROWE 149 1.815 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Procuradors 
 
Hem treballat al llarg de l’any amb diferents procuradors segons la matèria o advocat 
designat. 
 
Les quantitats abonades a procuradors han estat: 
 
PROCED. ACTORA JUTJAT Lletrat  PROC. 0BJECTE FACTURA QUANTIA 

512/2006 
Teresa y 

Jose 
Plana 

TSJC Pigem Raner
a Exec. Sentència 19 N43337 2895,55 + 

597,56€ 

17/2018 Gas 
Natural 

JCA 17 i 
TSJC 

Jaume 
Marfà 

Laura 
de 

Manue
l 

Recurs+mesures+
apel. 

30 

339,65 + 
68,27 IVA+ 

48,77 IRPF= 
359,15 

182/2013 BETON 
CATALAN TSJC 

Carles 
Puigdomen

ech 

Laura 
de 

Manue
l 

Recurs apel.la. 32 

320,16+ 
67,23 iva + 

48,02 IRPF= 
339,27€ 

230/12 TENASA JCA 1 i 
TSJC 

Carles 
Puigdomen

ech 

Laura 
de 

Manue
l 

  31 

4.808,14 + 
1007,67 + 

719,77 IRPF 
= 5.066,04 

apel.l 
144/2016 

DELEGA
CIÓ DEL 
GOVERN 

TSJC Jordi 
Salbanyà 

Laura 
de 

Manue
l 

  29 

161,01 + 
32,77 + 23,41 

IRPF = 
170,37 

241/08 
M. JOSÉ 
SÁNCHE
Z CANO 

JCA 17 

Joan Vall 
Costa 
(APDE 
SCP) 

Laura 
de 

Manue
l 

  46 

650,20 + 
136,54 Iva + 
97,53 IRPF = 

689,21 

96/19 
Apel. FALDUR JCA 5 Matias 

Acebes 
Raner

a   20 

726,76 + 
152,62 + 
109,01 = 
770,37 

213/2014 New 
Llimonet TSJC T. Bonilla Sorrib

es Cassació 233/20 
7.025,66 + 

1.475,39 Iva= 
8.501,05 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

6.2 IMPORT DESGLOSSAT PER APARTATS ADMINISTRATIUS. 
 
L’import d’aquestes despeses judicials en defensa jurídica queda reflectit en aquest 
gràfic però ara per apartats administratius. 
 
 

 
 
 
Novament el departament que ha tingut més despeses en concepte de representació i 
defensa dels contenciosos que han imposat a l’ajuntament, ha estat els departaments 
d’Urbanisme i Llicències i Disciplina, seguit pel departament de RHU. El departament de 
Gestió Tributària ocupa el tercer lloc. 
 

 
Imports 
 

Gestió Tributària 5.066,04 € 

Promoció Ciutat 2.000 € 

RHU 22.591,50 € 

Contractació   359,15 € 

Patrimoni 2.420 € 

Serveis Viaris 13.363,06 € 

Urbanisme/Llic. I Discip. 37.366,07 € 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

6.3 IMPORT DE SENTENCIES DESFAVORABLES AJUNTAMENTS ORDENAT PER 
JURISDICCIONS I SECCIONS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS. 

 
 
La majoria d’aquestes sentències desfavorables ha comportat que l’ajuntament pagui 
una indemnització en els procediments interposats per reclamacions patrimonial. 
Aquestes son algunes de les sentències desfavorables:  
 
 

- Recurs 392/2018 C, interposat per NMA, davant del JCA 8 de Barcelona, contra 
la imposició de sanció contra les ordenances municipals: ha suposat la retirada 
de la sanció imposada. Amb costes per a l’ajuntament. 

 
- Recurs 144/19, interposat per FIAT, RP i ALTRE, per desestimació reclamació 

patrimonial: ha suposat el pagament d’una indemnització de 8.579,18 €. Amb 
costes. 

 
- Recurs 365/2019, interposat per MAH i JS, novament per una reclamació 

patrimonial, s’ha condemnat a l’Ajuntament a pagar una indemnització de 
2.011,26 € més els interessos legals. Costes per a l’Ajuntament. 

 
- Recurs apel.lació 128/2019, que dimana del recurs 486/2012 interposat MJGM. 

S’estima el recurs interposar acordant que per part de l'admo. es procedeixi a 
una incoació de procediment de restauració de la legalitat urbanística para 
subjectar a la legalitat urbanística el que procedeixi. Sense costes. 

 
- Recurs 158/2019, interposat SEGUROS CATALANA DE OCCIDENTE, per una 

reclamació patrimonial, s’ha condemnat a l’Ajuntament a pagar una 
indemnització de 707.77 euros més interessos meritats dels del 20/9/2019. 
Sense costes. 

 
- Recurs 263/19, interposat per EG, condemna a l’ajuntament a 2431,04 + 

interessos. Sense costes.  
 

- Recurs 384/2019, interposat per ALS, per reclamació patrimonial, es condemna 
a l’Ajuntament a pagar 936€. Sense costes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
6.4 IMPORT DE CONDEMNA EN COSTES MUNICIPALS. 
 
Durant aquest any 2020 s’han pagat en concepte de costes judicials, un total 2.205,39 
Euros. Es tracten en la seva majoria de procediments antics.  
 
En el següent quadre es resumeix els imports pagats. 
 
PROCEDIMENT JUTJAT PART ACTORA COSTES 
392/2018 JCA 8 NM 200€ 
112/2018 JCA 9 ALLIANZ SEGUROS 400€ 
41/2014 JCA 16 JMG 363 
2/2015 TSJC Terrenys i Estatges 1.000€ 
805/2015 JS 30 JS i altres 242,39€ 

 
A dia d’avui estem al corrent del pagament de totes les costes requerides.  
 
 
 
6.5 SENTÈNCIES PENDENTS EXECUTAR I IMPORT PENDENT D’ABONAR.  
 
En quant a les sentències desfavorables d’aquest 2020 hi ha algunes encara pendents 
d’executar, o de pagar.  Aquesta és la situació:  
 
 
PROCEDIME
NT 

JUTJAT PART ACTORA Situació A pagar per 

128/2019 
Apel.la 

TSJC MJGM Procediment 
Restauració realitat 
urbanística 

Ajuntament 

158/2019 17 Seguros 
Catalana 
Occidente 

Indemnizar per un 
import de 707.77€ + 
interessos meritats 
des del 20/9/2019.  

Manca el 
pagament 
dels 
interessos 

170/2013 TSJC FALDUR Incident execució 
sentència de 
15/6/2020. Devolució 
quota urbanística 

ajuntament 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

6.6 IMPORTS PENDENTS D’ABONAR A ADVOCATS I PROCURADORS. 
 
Al començament de 2021 estem al dia dels pagaments pendents als advocats que van 
presentat les factures corresponents a l’any 2020. 
Resta pagar al procurador Ranera les factures pendents . 
 
 
7. ALTRES ASPECTES QUE CREIEM IMPORTANT DESTACAR.  
 
 
7.1  APEL.LACIONS INTERPOSADES. 
 
Al 2020 s’interposat per part del Sr. OM, recurs d’apel·lació davant la sentència 
recaiguda del JCA 8 de Barcelona, que desestimava la demanda interposada per la part 
actora, que reclamava una indemnització de 102.238 euros pels danys i perjudicis 
soferts per la intervenció de l’Ajuntament.  L’advocat encarregat de la defensa d’aquest 
recurs per part de la nostra asseguradora és Roberto Valls. 
 
 
7.2 DEFENSA DELS TREBALLADORS MUNICIPALS DAVANT AGRESSIONS 
EXTERNES. 
 
A l’any 2020 novament em tingut que recórrer a un advocat extern per a la defensa en 
un delicte lleu de dues treballadores que van patir  amenaces. El Jutjat de Primera 
Instància va dictar sentència favorable a les treballadores municipals.  
 
 
7.3 FACTURACIÓ  
 
És necessari, i en base a les dades econòmiques proporcionades  augmentar la partida 
de Defensa Jurídica. La novetat de cara l’any vinent és que en el pressupost les dues 
partides assignades a defensa jurídica (defensa jurídica i defensa jurídica urbanisme), 
es refondran en una sola Defensa jurídica.  
 
Es reitera el mateix que es va comentar en la memòria del 2019: la millor opció per a 
tenir un major control dels preus dels encàrrecs seria comptar de nou amb un contracte 
de defensa jurídica,  per a tenir establerts els preus dels honoraris des d’un inici.  Ens 
trobem que quan demanem els pressupostos per a adjudicar la designa, hi ha una gran 
davallada de preus en els honoraris entre els diferents despatxos professionals per a un 
mateix procediment, sobre tot en temes urbanístics o en temes de contractació. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

7.4 REMISSIÓ PUNTUAL DELS EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS ALS ÒRGANS 
JUDICIALS. 
 
S’ha intentat complir amb puntualitat les reclamacions dels òrgans judicials, tant en 
l’enviament dels expedients administratius a les seus judicials, dins dels terminis 
acordats, o de les diferents peticions judicials que ens ha arribat, recordant al 
departament corresponent el seu compliment. S’està implementant la remissió de 
l’expedient administratiu digital als òrgans judicials, evitant en la mesura de les 
possibilitats els tràmits en suport paper. Encara a data d’avui hi ha òrgans judicials que 
ens requereixen que l’expedient administratiu sigui enviat en suport paper. 
 
 
7.5 REGISTRE ESPECIFIC D’ENTRADA DOCUMENTAL I IMPULS EN LA 
TRAMITACIÓ. 
 
El protocol seguit quan entra una demanda o un escrit a través de l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana, ha facilitat al nostre Servei un major control de tots els procediments judicials, 
demandes dels diferents jutjats, etc. Tots els escrits primerament passen a Serveis 
Jurídics i és des d’aquí on es deriven al departament corresponent, i si es veu necessari 
s’avança  per correu electrònic immediat al departament interessat. 
 
Aquest protocol facilita en gran mesura i de manera positiva la ràpida tramesa als 
departaments corresponents dels escrits judicials registrats i la corresponent demanda 
de pressupostos a diferents professionals, per a la defensa dels interessos municipals. 
 
 
7.6 CONFIGURACIÓ DEL PROCEDIMENTS JUDICIAL (EPAC). 
 
Des de TIC ja van solventar les necessitats que es tenien en els procediments judicials.  
Ja des del procediment judicial de l’Epac es poden fer totes les actuacions necessàries 
dintre del procediment sense necessitat d’anar relacionant amb d’altres procediments.  
que els expedients que s’estan instruint via EPAC, estan incomplerts, és a dir, no 
contemplen totes les actuacions necessàries per a que dintre d’un mateix procediment 
judicial s’englobin totes les actuacions relacionades (decret de designa, donar compte 
de la sentència a Junta de Govern Local, pagament a lletrats encarregats de la defensa 
els seus honoraris, pagaments de les costes judicials que ens han imposat...).  No és 
pràctic tenir que obrir més d’un expedient per al mateix procediment judicials, ja que 
dificulta el seu control. 
 
Ja s’ha parlat amb el departament de TIC  per a revisar el procediment pas a pas i 
estudiar les possibles mancances i d’aquesta manera trobar una solució. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

7.7 POLISSES D’ASSEGURANCES 
 
Continuen els problemes amb les asseguradores de les nostres pòlisses contractades 
per a la defensa dels interessos municipals en les reclamacions presentades, en tant 
que totes les demandes que cursa a aquestes asseguradores, triguen molt de temps en 
ser contestades, el que ocasiona que molts dels expedients de REC oberts es demorin 
en el temps, endarrerint molt la seva resolució. 
Caldria una revisió de totes les pòlisses existents i estudiar si procedeix o no el canvi de 
companyia asseguradora.  
 
 
7.8 CONTRACTAR UN PROGRAMA INFORMÀTIC DE CONTROL DE 
PROCEDIMENTS JUDICIALS. 
 
Aquesta sol·licitud ja es contemplava en memòries d’anys anteriors. 
 
El augment de procediments judicials fa necessari comptar amb un programa de gestió 
de despatx professional que garanteixi el seu control, guardant tot l’historial del 
procediment, ja que actualment el seu control s’efectua mitjançant un full d’Excel global 
on s’indiquen les dades bàsiques dels procediments (número procediments, 
matèria/servei, part actora, jutjat, objecte recurs, lletrat designat, lletrat director servei, 
situació procés).  
 
 
 
2.2 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
 
 
INTRODUCCIÓ  
 
La institució de la responsabilitat patrimonial de l'Administració, regulada en la Llei 
39/2015 d’1 d’Octubre de procediment administratiu comú i la Llei 40/2015 d’1 d’Octubre 
del Sector Públic, té el seu fonament constitucional en l'article 106.2 de la Constitució 
espanyola, en relació als articles 159.5 de l’EAC i l’article 81 en relació als articles 84 i 
següents de la Llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya que disposa que els particulars tenen dret a ser 
indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol de llurs béns o drets, llevat 
dels casos de força major, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament 
normal o anormal dels serveis públics. Per tant, ens trobem davant d’una responsabilitat 
de caràcter directe (respon l’administració pública) i objectiva (és igual si l’actuació va 
ser culposa, dolosa, negligent o cap de les anteriors). 
 
Així doncs, quan es produeix aquest dany o lesió, ja sigui en l’esfera personal, corporal 
o patrimonial del particular, com a conseqüència del funcionament normal o anormal 
dels serveis públics (prèvia acreditació de la relació de causalitat) o de les seves 



 

 

 

 

 

empreses concessionàries, sorgeix aquest dret a reclamar a l’administració pública, en 
el nostre cas concret, a l’ens local, en virtut d’allò que disposa l’article 174 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMRLC). Aquests particulars, des de la producció del dany 
o lesió, disposen del termini d’un any per poder efectuar la reclamació. Transcorregut 
aquest termini d’un any, es produiria la prescripció de l’acció. 
 
En aquest sentit l’article 67.1 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions publiques, els interessats només poden 
sol·licitar l'inici d'un procediment de responsabilitat patrimonial quan no hagi prescrit el 
seu dret a reclamar. En cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini 
comença a computar des de la cura o la determinació de l'abast de les seqüeles. 
 
Des del departament de Responsabilitat Patrimonial, integrat dins la Secretaria General, 
tramitem, assessorem i donem resposta, canalitzant totes aquestes reclamacions dels 
ciutadans i ciutadanes. 
 
Els procediments administratius per responsabilitat patrimonial, tenen una duració o 
termini legalment establert. És a dir, des de la data d’incoació fins la notificació de la 
resolució, s’han de tramitar en un termini màxim de 6 mesos (excepte es produeixi una 
causa justificada de dilació del mateix com podria ser actuacions de tercers interessats), 
tal com disposa l’article 21 en relació a l’article 91.2 i 3 de la Llei 39/2015 d’1 d‘octubre. 
Com veurem, poden influir en aquesta tramitació, elements o tràmits (tant interns propis 
de l’Ajuntament, així com externs com podria ser actuacions del propi interessat/da o la 
intervenció d’altres subjectes interessats en el procediment com les empreses 
concessionàries del servei afectat o la mateixa asseguradora d’aquest Ajuntament), que 
poden arribar a justificar una dilació o duració superior d’aquests terminis de resolució 
establerts. 
 
Tornant al procediment administratiu i la seva incoació, el primer pas, un cop el particular 
presenta una instància posant en coneixement d’aquest ajuntament que ha sofert algun 
tipus de lesió o dany, des del departament de responsabilitat patrimonial incoem 
l’expedient administratiu, donant sortida a la tramitació del corresponent procediment 
administratiu.  
 
Examinem, per exemple en cas d’una caiguda a la via pública, quan ens arriba la 
reclamació el primer de tot és assegurar-nos que la mateixa compleix amb tots els 
requisits de identificació del reclamant (i si ha estat signada i si es troba legitimitat per 
exercir l’acció), concreció del lloc i fets, fonamentació a fi d’acreditar la relació de 
causalitat dels danys i la valoració econòmica dels mateixos. La reclamació, ha estat 
presentada i signada per la reclamant, i, en conseqüència, per la persona que té 
legitimació per a exercir l'acció. En cas de no complir amb alguns dels requisits, ens 
posem en contacte amb el reclamant, li informem de que cal esmenar i li notifiquem una 
resolució mitjançant al qual se li dona trasllat per un termini de 10 dies a fi d’aportar els 
documents necessaris per a poder continuar amb la tramitació. En cas contrari, i de no 



 

 

 

 

 

presentar-se dita documentació no es pot prosseguir amb la tramitació del procediment, 
i per tant, donem per desistida la reclamació inicial i arxivem, tot informant de que es 
disposa del termini d’un any per poder reclamar, sempre i quan es compleixi amb tots 
els requisits legalment establerts.     
 

Durant la tramitació de l’expedient és essencial complir amb els tràmits (fase 
al·legacions i audiència pública) a fi que la persona reclamant pugui consultar l’expedient 
administratiu, manifestar, al·legar, proposar prova i aportar tota la documentació, 
informes, fotografies que consideri i calguin per acreditar la possible relació de causalitat 
entre el dany o lesió i el funcionament normal o anormal del servei públic. Per tant, la 
naturalesa principal d’aquest procediment és de tipus contradictòria, és a dir, la persona 
reclamant ha d’acreditar per tots els mitjans de prova vàlids en dret, la relació de 
causalitat entre el dany o lesió i el funcionament del servei públic. Per altra banda 
l’administració, en base als principis de transparència, objectivitat i protecció de l’interès 
general, ha d’analitzar els fets, sol·licitar els informes tècnics i jurídics municipals 
corresponents, i en tot cas,  els informes o al·legacions de les empreses concessionàries 
del servei (si és el cas) i de la pròpia asseguradora d’aquest Ajuntament que també son 
part interessada en el mateix. 
 

En els procediments de responsabilitat patrimonial, la pràctica de la prova i l’emissió 
dels informes tècnics municipals corresponents i de la pròpia companyia asseguradora 
(com a part interessada), son part essencial del mateix a fi de poder dictar en el termini 
establert una resolució que doni resposta de forma motivada i fonamentada a les 
reclamacions de la persona interessada. 
 
Fruit d’aquesta pràctica de la prova, de la documentació aportada i dels informes tècnics 
municipals del servei afectat, hem de poder donar resposta mitjançant resolució als 
següents extrems: 
 

- Si s’ha produït o no l’efectiva producció d’un dany o perjudici avaluable econòmicament 
i individualitzat en relació a una persona o grup de persones. 
 

- Si aquest dany o lesió soferta ha estat conseqüència o no del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics en una relació de causa-efecte, sense intervenció estranya 
que pugui influir en el nexe causal. 
 

- Si en la producció del dany o perjudici ha pogut estar produït per causa de força major. 
 
És important treballar la coordinació entre el departament de responsabilitat patrimonial 
i els departaments o serveis afectats per la reclamació, amb la finalitat d’obtenir informes 
tècnics complerts i motivats, i escurçar els terminis de sol·licitud i confecció dels 
mateixos, tenint en consideració el termini de caducitat del procediment administratiu 
(sis mesos). També és important treballar a fi que la companyia asseguradora elabori 
els seus informes i informes pericials en el termini més breu, atès que actualment ens 
trobem en demores de dos i tres mesos des de la nostra sol·licitud, fet que paralitza la 
tramitació de l’expedient. 



 

 

 

 

 

Així doncs, mitjançant la present memòria analitzarem la gestió realitzada en els 
expedients durant l’exercici 2020. 
 
1.- DADES DELS EXPEDIENTS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ANY 
2020 
 
Durant l’any 2020 s’han obert 177 expedients de responsabilitat patrimonial derivades 
de reclamacions de particulars. 
 
A priori sembla que hi hagi hagut un gran increment de casos, però no és així. 
 
Aquest 2020 s’han reduït a 80 reclamacions.  Entenem que ha estat efecte directe de la 
pandèmia, el confinament i les restriccions que hem tingut. 
 
Per altra banda, els 97 restants provenen de sinistres ocorreguts durant altres anys, que 
es tramitaven amb el programa PAC.  Així doncs, han migrat de programa i per això el 
conjunt de tot l’any és més elevat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

1.1.- Situació de la tramitació dels expedients 
 
La tramitació d’aquests expedients actualment es fa amb el programa e-PAC. 
 
Fins a 31 de desembre de 2020, la situació de la tramitació d’expedients de reclamació 
és la següent. 
 
De tots els expedients que s’han pogut resoldre durant aquest any (175), els imports 
reclamats són els següents 
 

- Estimatoris       5964.93 € 

- Desestimatoris  480725.98 € 
 
 
La resta d’expedients estan en situació d’instrucció. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
1.2.- Contenciosos administratius 
 
Durant l’any 2020 ens han interposat 7 contenciosos per expedients de reclamacions 
patrimonials, dels anys 2015, 2018, 2019 i 2020. 
 
 
 
PROC. JUDICIAL EXP. RESPAT QUANTIA 

159/2020 87/19-REC // 105/2020/esj 2035.83 
 

11/2020 54/15-rec 4.317,27 
 

261/2020 2/2019/esj 6933.46 
79/2020 F 153/18-REC // 11/2020/esj 1055 

376/2020 V 44/2020/esj 704 
365/2020 BY 156/18-REC // 113/2020/esj 1344 

 85/2020 F2 34/19-REC // 126/2020/esj 732.57 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

1.3. Sentències rebudes 
 

PROC. 
JUDICIAL 

 

EXP. RESPAT SENTÈNCIA QUANTITAT 

144/2019 D 37/18-REC// 
108/2019/ESJ 

Estimar recurs + costes  

 

8579.1 + 400 de costes 

482/2019 F  46/2019-REC Satisfacció extraprocesal  

93/2017 BR 2/2019/esj Desistiment  part actora i arxiu   

 

365/2019 D  31/19-REC Estima recurs + interessos  2011.26 

 

6/2020  133/18-REC Estima parcialment  4901.2 + interessos + 
250 costes 

114/2019 A 55/18-REC Desestima recurs. Sense costes  

448/2019 V  63/19-REC Desestima recurs. Sense costes  

150/2019 F 15/16-REC Desestima recurs  

158/2019 F2 143/18-REC // 
144/2020/ESJ) 

 

Estima recurs 700.77 

180/2019 A 7/2017-REC // 
141/2020/ESJ) 

 

Estima parcialment. Sense 
costes 

10352.23 

241/2020 F1 75/2020/esj Estima parcialment. Sense 
costes 

933 + interessos 

384/2019 C 194/18-REC // 
137/2020/esj 

Estimar recurs. Sense costes 936 

196/2019 A 69/2020/esj Desestima recurs.  Hi ha 
apel·lació 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

1.4.- Tipologies de les reclamacions 
 
Pel que fa a les tipologies de les reclamacions patrimonials tenim les següents: 
 

Caigudes      28 

Aigua       22 

Grues       5 

Contenidors      0  

Arbres  (incouen esclafit)    9 

Altres (vehicles, correfocs, gossos, etc)  16 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
2.- GESTIÓ D’EXPEDIENTS  D’ALTRES ANYS DURANT L’ANY 2020 
 
Durant l’any 2020  s’han tramitat i resolt expedients del mateix any i d’altres exercicis 
anteriors.   
 
No s’ha fet un recompte específic dels expedients separats per anys, ja que aquest any 
s’ha fet el traspàs total al programari e-PAC, i tots els expedients han rebut nova 
numeració de 2020. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

3. -CONCLUSIONS 
 
De l’anàlisi dels anteriors podem concloure que durant aquest exercici 2020, s’ha revisat 
el procediment i els actes que integren el mateix, s’ha treballat amb els departaments 
afectats en cada cas per tal de millorar en la coordinació i confecció dels informes 
tècnics, així com incorporar en l’expedient les empreses concessionàries del servei a 
efectes de tenir-les com a part interessada i donar-los el tràmit corresponent 
d’al·legacions. S’està treballant a fi de reduir els terminis de resposta en el tràmit amb la 
companyia asseguradora. 
 
S’ha treballat i millorat en la confecció de la resolució, motivant i fonamentant la mateixa, 
incorporant-se la figura de l’informe jurídic, així com els informes tècnics municipals, 
d’empresa concessionària (si s’escau) i de la pròpia companyia asseguradora. L’objectiu 
és que, es produeixi una resolució estimatòria o no, volem oferir al ciutadà o ciutadana 
una resposta administrativa motivada, complerta que doni  
solució a cadascuna de les qüestions plantejades en la reclamació, analitzant els fets, 
circumstàncies, prestació del servei i relació de causalitat amb el dany produït. 
 
En relació als expedients per responsabilitat patrimonial, podem concloure que tot i la 
diversitat i diferents tipologies de casos per responsabilitat patrimonial, més de la meitat 
es produeixen per caigudes a la via pública. 
 
Durant aquest any 2020 s’han resolt i donat resposta a un total de 175 expedients.   
 
El valor econòmic dels expedients que han estat desestimats són de 480725.98 €. 
Segueix essent molt important la quantitat d’expedients arxivats per desistiment de la 
pròpia persona reclamant (29 expedients).  Essent en percentatge, un total del 30.52 % 
de les resolucions fetes. 
 
En relació als expedients estimatoris (5 expedients) han estat per un valor econòmic 
total de 5964.93 €. 
 
Cal destacar que s’ha aprofitat el teletreball per dur a terme la migració total dels 
expedients al programa e-PAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
4.- ANNEX:   COMPARATIVA ANYS 2019 I 2020 
 
 
 Any 2019 Any 2020 

Expedients oberts 126 80 reals 

177 si es compten els provinents 
del programa PAC (anys 17, 18 i 
19) 

Expedients resolts 118 

38 del 2019 

80 d’altres anys 

175 

14 del 2020 

161 d’altres anys 

 
 
 
 
PARTIDA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 07.9203.2260401 
 

 Any 2019 Any 2020 

Pressupostat 20000 € 30000 € 

Despesa 11333.64 € 4697 € 

Sobrant 8666.36 € 10303 € 

La diferència de 15000 € 
es traspassa de comptes 
per afrontar despeses 
Covid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

2.3. UNITAT EXPEDIENTS SANCIONADORS 
 
 
1. ESTRUCTURA INTERNA DINS DE L’ORGANITZACIÓ 
 
Segons el darrer decret referent a l’organització del departament de Secretaria General, 
la Unitat de Gestió d’Expedients Sancionadors pertany al Servei d’Assessoria Jurídica, 
juntament amb Serveis Jurídics i Responsabilitat Patrimonial. Aquesta Unitat està 
formada actualment per 5 persones: una coordinadora, dues administratives i dues 
auxiliars, que desenvolupen tasques diferenciades. Assessorada jurídicament pel lletrat 
del Departament de Secretaria, Jaume Meseguer. 
 
Tasques de la Unitat: 
 

- Gestió i tramitació de les infraccions imposades pel incompliment de les 
ordenances municipals, Tinença d’Animals i Llei d’Accessibilitat, donant suport 
en la gestió i tramitació dels expedients sancionadors a les següents àrees: 

 
 
1. Àrea de Territori i Espai Urbà, concretament a: 

Medi Ambient i 
Espai Públic 

 
2. Àrea de Polítiques de Ciutadania, concretament al: 

Servei de Salut Pública 
Acció Social (Servei de Mesures Alternatives) 

 
3. Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Economia: 

Policia Local 
 
 
 

- Gestió i tramitació de les infraccions de circulació (incloent zones blaves i/o 
verdes), donant suport en la gestió i tramitació dels expedients sancionadors a: 

 
 

1. Organisme de Gestió Tributària  
 

2. Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú (zones blaves i verdes).  
 

3. Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Economia de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú:  Policia Local 

 
 



 

 

 

 

 

2. INFRACCIONS A LES ORDENANCES MUNICIPALS, TINENÇA D’ANIMALS I LLEI 
ACCESSIBILITAT 

 
2.1 Tipus de sancions 

 
Els expedients sancionadors s’obren a partir de: 

 

- Denúncies de la Policia Local 

- Informe tècnic del Departament de Medi Ambient  

- Informe tècnic del Departament d’Espai Públic 
 
El número d’expedients oberts per la Unitat d’Expedients Sancionadors en relació a les 
infraccions a les ordenances municipals de Convivència i Civisme, Tinença d’animals i 
infraccions comeses contra la Llei d’accessibilitat, han estat un total de 291. Aquesta 
quantitat ha pujat considerablement respecte l’any anterior. Una de les possibles causes 
és deguda a la campanya que s’està portant a terme per a conscienciar a la població 
sobre la neteja que s’està fent des del departament d’Espai Públic.   

 
Aquesta seria la classificació dels expedients oberts segons l’ordenança o la llei 
infringida dels expedients oberts: 
 

- Infraccions de l’Ordenança de Convivència i Civisme: 173 expedients oberts. La 
seva classificació segons l’article infringit ha estat:  

 

o 94 denúncies per neteja i deixalles 

o 25 denúncies per miccionar a la via pública 

o 43 denúncies per molèsties i sorolls 

o 3 denúncies per venda ambulant 

o 1 denúncies per causar danys a mobiliari urbà 

o 1 publicitat no autoritzada 

o 6 altres (grafitis, arbrat...) 
 
 

Respecte l’any anterior les denúncies per infraccions per neteja i deixalles s’ha triplicat 
degut a la campanya de conscienciació que s’està portant a terme des del departament 
d’Espai Públic, amb la idea de tenir una ciutat més neta. S’ha passat d’incoar 31 
expedients sancionadors l’any 2019 a incoar 94 l’any 2020 en aquesta matèria.   
 
 
 



 

 

 

 

 

Un altre increment important ha estat les denúncies imposades per molèsties i sorolls, 
d’obrir 7 expedients sancionadors l’any 2019 a 43 l’any 2020.  Possiblement ha estat per 
la situació actual a conseqüència de la Pandèmia, que els ciutadans han estat més que 
mai en els seus domicilis..  

 
 

 
 
 

- Infraccions comeses contra l’Ordenança de Tinença d’animals: 55 
Degut al seu volum les infraccions comeses contra l’Ordenança de Tinença d’animals 
l’acostumem a tractar-se per separat, donat el seu volum. Aquestes infraccions són per 
manca de llicència per a la conducció de gossos de races declarades com a perilloses, 
seguit dels expedients oberts relatius a les condicions de la seva conducció. Altre motiu 
per incoar aquest tipus d’expedients és per no fer cas del requeriment de documentació 
per part del Departament de Medi Ambient. Respecte a l’any anterior, el seu número ha 
estat pràcticament el mateix.  

 
- Infraccions comeses contra la Llei d’accessibilitat (targetes d’aparcament 

minusvàlid): 63 
 

Són infraccions imposades per fer un mal ús de la targeta atorgades a favor de persones 
amb alguna minusvàlua.  El número d’infraccions contra aquesta llei ha estat 
pràcticament el mateix que l’any anterior.  Recordem que aquest mal ús és degut en la 
seva gran majoria per la utilització d’una fotocòpia de la targeta, enlloc de portar la 
targeta original, requisit indispensable segons la Llei d’Accessibilitat, o a utilitzar-la en 
absència del seu titular.   

 
 
 



 

 

 

 

 

 
Infraccions comeses. 

Ordenança de civisme

Ordenança tinença animals

Llei accessibilitat

 
 
 
El següent quadre mostrarà una comparativa dels tipus d’infraccions imposades però 
respecte l’any 2019. 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

2.2. Situació dels Expedients  
 

Aquest és el resum de la situació en la qual es troben el total dels 291 expedients 
incoats, classificats segons la fase en la que es troben en la seva tramitació: 
 

• 66 expedients es troben en fase d’instrucció 

• 16 expedients s’han estimat les seves al·legacions 

• 8 expedients es troben suspesos a l’espera de l’informe favorable o 
desfavorable del Servei de Mesures Alternatives. Aquests infractors s’han 
acollit a la possibilitat de realització de mesures alternatives al pagament 
aprovades per Ple de l’Ajuntament en data 4 de maig de 2015. 

• 2 han realitzat mesures alternatives 

• 126 expedients resolts 
• 48 tancats perquè s’ha procedit al seu pagament 

 
 
Aquesta situació dels diferents expedients oberts durant l’any 2020 es recull en el 
següent gràfic, que indicarà que la gran majoria dels expedients ha arribat al seu fi, ja 
que s’han resolt o s’ha procedit al seu pagament. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
Aquest 2020, no hem tingut cap demanda presentada davant dels Jutjats Contenciosos 
contra les resolucions d’expedients sancionadors com en anys anteriors. Si que els 
Jutjats, en aquest cas el JCA 8 i el JCA 14, han dictat sentències en relació a demandes 
interposades anys anteriors, contra les resolucions d’expedients  sancionadors 
imposats. 

 
- Recurs 392/2018C, interposat contra una resolució d’una sanció imposada contra 

l’ordenança de civisme (grafiti), en la qual el Jutjat va estimar la demanda. 
 
- Recurs 64/2019 BR, interposat contra la resolució d’un expedient sancionador per 

una sanció de circulació. El Jutjat desestima la demanda presentada. 
 

 
2.3. Mesures Alternatives 

 
El Ple de l’Ajuntament de l’any 2006, va acordar la possibilitat de substituir  les sancions 
comeses contra les ordenances municipals per mesures d’acció educativa i/o en benefici 
de la comunitat.  Aquest 2020, 10 ciutadans han manifestat la seva voluntat d’acollir-se 
a aquestes mesures educatives.  

 
El procediment és el següent: El Departament d’Acció Social a través del Servei de 
Mesures alternatives gestiona el seu acompliment.  Finalitzat aquest període, el Servei 
de Mesures alternatives emetrà el seu informe favorable o desfavorable, segons el cas, 
i de nou la Unitat d’Expedients Sancionador, arxivarà o continuarà amb la tramitació de 
l’expedient, imposant la sanció corresponent o tancant l’expedient (2 ja han realitzar les 
mesures favorablement, i 8 més han demana acollir-se a aquesta alternativa). 
 
 
3. INFRACCIONS DE CIRCULACIÓ I ZONES BLAVES I VERDES. 
 
Els expedients sancionadors en matèria de Trànsit de les denúncies de la Policia Local 
i les infraccions denunciades pels agents controladors de la Zona Blava/verda que 
pertanyen a Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú es continuen gestionant, per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, mitjançant el conveni 
subscrit, i per tant no disposem de la totalitat de les dades.  

 
La Policia Local traspassa totes les seves denúncies a través del programa de la 
Diputació per a poder iniciar els expedients sancionadors. Aquest any el número de 
denúncies ha estat de 20.167.  
 
En el cas de les denúncies de les zones blaves/verdes, el traspàs de les dades de les 
denúncies, les fa aquesta Unitat i es fan 3 cops a la setmana, ja que només hi ha 10 
dies de termini des del dia de la denúncia per a introduir aquestes dades. En aquest 



 

 

 

 

 

2020 el número de denuncies traspassades per la Unitat ha estat de 8.059. Aquest 
número no coincidirà amb les que la Diputació de Barcelona tramita ja que la Diba un % 
ja no incoa  (vehicles estrangers, policials, etcètera).  
  
El número d’expedients de trànsit incoats durant l’any 2020 per aquesta Unitat, 
mitjançant 2 decrets col·lectius de la regidora delegada setmanals per infraccions de 
circulació ha estat de 28.226 expedients, per un import de 1.983,560€ (multes Policia  
 
Local + l’import corresponent a les multes de zones blaves/verdes, els quals 
comuniquem a la Diputació per a que des d’aquest Organisme es continuï amb el 
procediment. 
 
Als titulars no conductors se’ls hi fa un requeriment d’identificació del conductor. Si 
aquest requeriment no es contestat, aquest expedient deriva a una altra denúncia per 
Manca d’identificació. Setmanalment es fa un decret de l’alcaldia per tancar els 
expedients iniciats i començar un de nou procediment.  El número d’expedients 
gestionats per la Unitat per aquest concepte ha estat de 1.630 expedients.  
 
La Diputació fa les notificacions de les infraccions pel seu pagament. Davant aquestes 
notificacions l’infractor pot pagar la denúncia, i es tanca l’expedient, o presentar 
al·legacions al respecte.  
 
Una petita part d’aquestes al·legacions o recursos es resolen mitjançant un decret 
setmanal col·lectiu, que es fa des de la Unitat, encarregant-se la Diputació de fer les 
notificacions oportunes.  
 
En cas de no pagar o no presentar al·legacions davant la sanció imposada des de la 
Unitat es fan les propostes de sancions mitjançant decrets setmanals per a que la 
Diputació pugui començar el tràmit de constrenyiment.  
 
Les tasques principals d’aquest departament és la contesta de les al·legacions 
presentades pels ciutadans, i que són derivades de la Diputació a l’Ajuntament per la 
seva complexitat, que en aquest any han estat contestades un total de  492 
al·legacions. Aquesta tasca suposa la creació física de l’expedient a través dels 
programes de la Diputació i la interactuació entre els diferents organismes o 
departaments implicats (Diputació, Policia Local i Serveis d’Aparcaments de Vilanova i 
la Geltrú). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
El següent gràfic compara els expedients incoats per infraccions a la Llei de Trànsit, i el 
total de les al·legacions presentades. 
 
 

Infraccions

Al.legacions

 
 

 
 
De la lectura d’aquest gràfic ens pot dir que només un percentatge mínim d’un 1,74% 
suposa el número total de sancions recorregudes pels ciutadans davant el total de les 
sancions imposades (incloent zones blaves i verdes). 
 
El nombre total d’expedients treballats individuals per part del departament aquest 2020 
ha estat de 212 expedients, entre (resolucions, baixes, altres dades...). 

 

- D’aquest expedients individuals, s’han resolt 101 expedients. No es tracten 
només d’expedients  d’aquest 2019, sinó també d’anys anteriors.  
Les al.legacions estimades han estat en la seva gran majoria per errors en la 
transcripció de la matrícula en la denúncia, duplicitats d’expedients i 
prescripcions imputades al altres administracions intervinents). 
 

- S’han tramitat a demés, un total de 73 baixes d’oficis. Els motius d’aquestes 
baixes han estat per duplicitats de les denúncies o per error en la transcripció 
de la matrícula, en la seva gran majoria. 

- S’han rebut 2 sentències penals relacionades amb infraccions de circulació 
on el conductor ha donat positiu en la prova d’alcoholèmia practicada per 
agents de la Policia.  



 

 

 

 

 

- Hem tramitat 28 canvis d’infractors (estrangers).  

- 8 Expedients arxivats per altres motius. 
 
 
 

 

 
 
 
 

5. IMPORTS ECONÒMICS.  
 
 

5.1. INFRACCIONS ORDENANCES, TINENÇA D’ANIMALS  I LLEI ACCESSIBILITAT 
 
Si analitzem les dades en quant als imports totals recaptats per aquest concepte, 
podrem dir que:  

 
L’Import de les sancions imposades per infraccions en aquest tipus d’ordenances ha 
estat de: 121.251 €, més del doble que l’any passat, de les quals 80.651 € són per 
infraccions d’ordenança d’animals. 

 
L’Import de les sancions cobrades aquest any ha estat de: 15.392 €, de les quals 
3.207€ corresponen a infraccions comeses contra l’ordenança de Tinença d’animals. 
 
També cal tenir en compte, per a comptabilitzar el total del valor cobrat, és que hi ha 
imports que s’han substituït per la realització de Mesures Alternatives, però que 
valorades econòmicament aquestes sancions substituïdes suposen un valor 
econòmic de: 600 €. És a dir, el valor total de les sancions cobrades ha estat de 15.992€. 



 

 

 

 

 

 
S’ha de tenir en compte que aquestes sancions es cobraran en la seva gran majoria 
l’any següent, ja que molts dels expedients estan en fase d’incoació. 
  
El següent gràfic ho recull: 

 

Cobrades

No cobrades

Substituides

 
Analitzant el gràfic podem dir que la suma de sancions cobrades més les sancions 
substituïdes representa quasi un 13,18% de l’import total de les sancions imposades, és 
a dir, la meitat que l’any anterior. 

 
 

5.2. IMPORT ECONÒMIC INFRACCIONS DE CIRCULACIÓ/ZONES BLAVES I 
VERDES 

 
En quant a l’import cobrat derivat de sancions per infraccions de circulació, hem de dir 
que l’import total recaptat aquest 2020 ha estat d’1.380.469,22 €, el seu import és  
bastant inferior al de 2019 (1.986.535,88 €) degut a la situació excepcional de 2020. 
Recordem que aquest import no correspon només a les multes imposades aquest 2020, 
sinó que l’import total prové de multes imposades en anys anteriors, però que per 
executiva l’Ajuntament ha pogut recaptar-lo aquest any. 
 
 
CONCLUSIONS 

 
Aquests són alguns suggeriments a tenir en compte per a millorar la gestió de les 
tasques del departament. 

 
En quant a la part encarregada de la gestió de les Infraccions contra les ordenances: 

 
- Les campanyes que estiguin previstes de realitzar-se seria interessat fer-les 

progressivament per a no col.lapsar el departament, i així poder dosificar la feina, 



 

 

 

 

 

ja que si tenim en compte que aquests expedients caduquen als 6 mesos, ens 
troben que hi ha de cop un volum molt elevat d’expedients per obrir i tramitar.   

 
-  Amb el nou programa informàtic de l’Epac, s’ha tingut que analitzar més a fons la 

tramitació de l’expedient sancionador, i s’han implantat millores respecte al 
procediment seguit fins ara en paper.  Algunes d’aquestes millores han estat per 
exemple les petició que es realitzen a d’altres departaments a través dels 
encàrrecs en substitució dels correus electrònics que en ocasions es perdien; 
suprimir tràmits duplicats; reducció del paper, agilitat en la signatura, els 
departaments implicats tenen accés a l’expedient i poden veure com va la 
tramitació... 

 
-  Quan es tracta de denúncies per causar danys a mobiliari urbà, es coordinarà a 

través d’encàrrecs amb l’altre departament implicat (Espai Públic), per a que una 
vegada instruït l’expedient sancionador, es pugui tramitar paral.lela o 
posteriorment un expedient per a reclamar l’import dels danys causats, ja que una 
cosa és la sanció imposada per la infracció comesa, i una altra és el cost que 
aquests danys suposa per a l’Ajuntament. 

 
-  Seguiment del mateix expedient pels departaments implicats... 

 
 

En quant a la part de la UES encarregada de la gestió de les Infraccions circulació: 
 

-  També s’implantarà el programa EPAC als organisme i ens dependents de 
l’ajuntament, el que vol dir que la relació amb VNG Aparcaments serà més fluida i 
ja no caldrà introduir les multes de zona blava al nostre programa de la Diba, com 
fins ara es feia des de la nostra Unitat. 

 
-  Aquesta part de la Unitat tracta amb un gran volum de feina, una feina que no 

s’acaba i que té que complir en uns terminis molt curts a l’hora d’introduir les dades 
(10 dies).  Tenint en compte la importància dels ingressos que suposa per a 
l’Ajuntament la gestió de les multes, ha estat relativament curta en suplir-se la 
vacant que va deixar la nostra companya E.T. i que va ser coberta posteriorment 
per una nova administrativa. 

 
-  El número de sancions cobrades i també imposades en algunes matèries en 

general ha estat inferior a d’altres anys.  La raó és la situació econòmica o social 
que està patint la població amb motiu de la pandèmia.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

3. SERVEI DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI 
 
1. CODA 
 
LCSP 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
Enllaç a la versió actualitzada online (espanyol) – 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902 
 
Contractació menor 
Els contractes tramitats d’acord amb l’article 118 LCSP, mitjançant l’expedient 
administratiu Contracte menor 1.0  o Contracte menor 3.0, des del mateix servei 
responsable o des de Serveis Generals. Menys d’un any de durada i/o per sota dels 
llindars establerts a la llei (118.1 LCSP). 
 
Contractació major  
Els expedients tramitats des del Servei de Contractació i Patrimoni mitjançant el mòdul 
de contractació, i per sobre dels llindars establerts en l’article 118.1 LCSP o amb una 
durada superior a l’any. 
 
Contractes en execució 
Contractes ja adjudicats en exercicis anteriors, sobre els quals recau la possibilitat de 
pròrroga, modificació, penalitat, resolució, etcètera. 
 
Contractes planificats 
El Ple Municipal va aprovar un Pla Anual de Contractació per a l’any 2020 (desembre 
2019), i una posterior actualització per adaptació a la situació pandèmica (juny 2020). 
Els contractes planificats són aquells previstos en aquests dos documents; els no 
planificats, en conseqüència, són els no inclosos fruit de noves necessitats o manca de 
previsió. 
 
Procediment 
Obert, obert simplificat i obert simplificat abreujat. Cadascun d’ells correspon a un topall 
de despesa, tria/aplicació dels criteris d’adjudicació, etcètera.  
 
Tipus  
En atenció a l’objecte del contracte i d’acord amb l’article 12 i següents LCSP. Tot i que 
la llei en preveu més tipus, atenent al desenvolupament de l’exercici, ens trobem amb 
contractes d’obres, de serveis i de subministraments. 
 
Serveis 
Distribució dels contractes per Serveis impulsors, agrupats en les quatre grans àrees de 
competències: Polítiques de Ciutadania, Territori i Espai Urbà, Serveis Centrals 
Seguretat i Economia, i Promoció Econòmica Ocupació i Innovació. 
 



 

 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu d’aquesta memòria és oferir una panoràmica general de la contractació durant 
el passat 2020. Amb aquest intenció, s’ha procedit a agrupar els 169 expedients 
tramitats per grans “famílies” oferint una visió general més entenedora.  
 
A diferència d’altres expedients administratius, els de l’àmbit de la contractació pública 
tenen una “vida útil” extensa, cosa que es pot comprovar amb tot allò que fa referència 
a pròrrogues, devolucions de garantia definitiva, modificacions, suspensions sobre 
contractes ja licitats, adjudicats, formalitzats ... Com es pot veure al Gràfic 1, el 
percentatge corresponent al que anomenem contractes en execució és quantitativament 
el més nombrós (31,36%), oimés si hi afegim els expedients derivats de les suspensions 
contractuals per l’afectació del covid (3,55%, total: 34,91%): 

 
Gràfic 1 

 
 

 
El segon grup més nombrós és el dels contractes no planificats, és a dir, no inclosos en 
la planificació (29,59%).  
 
El tercer grup, és el planificat però no executat: o bé perquè el mateix servei impulsor 
n’ha demanat la retirada, o bé per d’altres factors (com ara, per exemple, una 
reconversió a un contracte basat en un acord). Estem parlant d’un 22,49%. Si sumem 
els tres àmbits enumerats fins ara, disposem ja de prop del 87% del total. 
 
El volum restant correspon a contractes planificats i executats: un 13,02%, molt minso 
respecte a la totalitat tot i que –evidentment-  el desenvolupament de l’any passat va 
capgirar força les intencions recollides en el moment de fer la previsió. 
 



 

 

 

 

 

 
3. LA CONTRACTACIÓ MAJOR 

 
a) Contractes en execució 

 
En aquest apartat, quantitativament el més nombrós, hi incloem les pròrrogues, 
modificacions contractuals, devolucions de garantia definitiva un cop finalitzat el 
contracte, i altres actuacions com els expedients de penalització, requeriments al 
contractista, etcètera. És a dir, aquest és el calaix on encabim totes les actuacions en la 
fase d’execució del contracte per part del nostre Servei. 

 
Són fonamentalment pròrrogues (més de la meitat del total) i devolucions de la garantia 
definitiva un cop finalitzat el contracte (26%; la suma dels dos grups ronda el 80%); però 
també modificacions contractuals, previstes en els plecs administratius; expedients de 
penalitat; o requeriments al contractista de la correcta execució del contracte, etcètera.  

 
 
 

En el Gràfic 2 podem veure, en números absoluts i percentuals, la “divisió” interior de 
l’apartat: 
 
 
 

Gràfic 2 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
b) Contractes planificats 

 
Com hem dit anteriorment, el desembre de 2019 el Ple Municipal va aprovar el Pla Anual 
de Contractació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al 2020. Va ser la primera 
vegada que l’Ajuntament es plantejava l’elaboració d’un pla d’aquest tipus. La irrupció 
de la pandèmia va destarotar la previsió i les tasques administratives que se’n derivaven; 
és per això que, el mes de juny de 2020, el mateix Ple va actualitzar-lo. Tot i així, el 
compliment del Pla ha estat percentualment baix: poc més d’un 13% del total 
d’expedients tramitats procedeix de la planificació, com ja hem dit en el primer apartat. 
Si enlloc de referir-nos al total de 169 expedients, tenim en compte només la seixantena 
dels planificats, el percentatge dels executats augmenta, però, a una tercera part dels 
mateixos (22).  
 
En el Gràfic 3 es pot veure la distribució en percentatges del desenvolupament de la 
planificació. Si bé és cert, per exemple, que algun dels contractes planificats que van 
decaure a petició del servei responsable es van reconvertir a un contracte basat en 
acord marc o simplement foren substituïts per un contracte menor, també ho és que 
molts dels expedients incoats no han passat d’aquesta fase. 
 

Gràfic 3 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Per interpretar correctament aquest quadre cal tenir en compte que el grup de no 
concretats, és a dir no iniciats i decaiguts, sumen més del cinquanta per cent 
d’expedients, mentre que els concretats serien aproximadament tres de cada deu 
contractes planificats. Els incoats, que serien un 18%, resten entre dues aigües. En 
línies generals, doncs, el quadre ens mostra una manca d’adequació de la planificació 
feta des dels propis Serveis respecte a les necessitats reals (o si més no, cobertes amb 
els contractes). 
 
c) Contractes planificats versus contractes no planificats 

 
La manca d’adequació a la que ens referíem en l’apartat anterior es confirma quan 
comprovem que els contractes no planificats són 50 (recordem que els planificats eren 
60, veure Quadre 1, pàgina següent). Si enlloc de contrastar aquests 50 amb la 
planificació aprovada, els contrastem amb els planificats executats (22), veurem que la 
supera abastament: fins i tot incloent els merament incoats, ens trobem davant de 50 
contractes no planificats versus 33 de planificats incoats-executats. Aquestes dades, per 
la desviació que suposen, obliguen a una reflexió per part dels Serveis impulsors (i 
planificadors) dels contractes. 

 
 
 

Quadre 1 
 

Tipus Exp %  
% total 

Planificats incoats 11 10,00% 
10,00% 

Planificats licitats 7 6,36% 
20,00% 

Planificats adjudicats 15 13,64% 

Planificats no iniciats 16 14,55% 
24,55% 

 
Planificats decaiguts 11 10,00% 

No planificats  23 20,91% 
45,45% 

Acord Marc 27 24,55% 

 TOTAL 110 100,00% 
100,00% 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

d) Contractes no planificats 
 
De la mateixa manera que la planificació estratègica ve definida a la LCSP, és evident 
que el dia a dia de l’administració, i més en una situació com la viscuda des del març de 
2020, té una afectació sobre la previsió inicial: noves necessitats, reformulacions ... 
Imprevistos, en definitiva. Com hem vist en l’entrada anterior, s’han adjudicat els doble 
d’imprevistos que de previstos; i això, com dèiem, és fruit de noves necessitats 
aparegudes a mesura que avançava l’any però també d’altres factors.  
 
Els contractes adjudicats sense constar al Pla Anual de Contractació tenen una tipologia 
doble: d’una banda, els que s’han adjudicat fruit d’una licitació administrativa 
desenvolupada per l’Ajuntament i, de l’altra, els que s’han adjudicat en base a un acord 
marc de l’ACM. Només els segons ja superen la quantitat de contractes planificats 
licitats-adjudicats (27 vs 22); en certa manera és normal, ja que acostumen a 
correspondre a un tipus molt determinats: necessitats detectades, sovint de 
subministraments i, gràcies a la mateixa estructura de l’Acord Marc, de ràpida gestió, 
tramitació i solució. Aquest grup per si sol iguala la quantitat d’expedients de contractació 
planificats decaiguts i no iniciats junts (27). 
 
 
 
4. DISTRIBUCIÓ PER PROCEDIMENT 
 
Per tal de calibrar els procediments, prenem com a mostra els contractes licitats i 
adjudicats, a excepció dels basats en Acords Marc, que sumen un total de 45. Així, la 
seva distribució per procediments és tal com s’especifica en el següent quadre: 

 
 

Quadre 2 
 
 

Tipus Exp Oberts % Simplificats % 
Simplificats 

abreujats % 

Planificats licitats 7  5 71,44% 1 14,28% 1 14,28% 

Planificats adjudicats 15  10 66,67% 1 6,66% 4 26,67% 

No planificats  23  15 65,22% 2 8,70% 6 26,08% 

 TOTAL 45  30 67,78%  4 9,88%  11 22,34% 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Fonamentalment, doncs, els contractes licitats per l’Ajuntament segueixen el 
procediment obert, en atenció tan al seu valor estimat com als criteris d’adjudicació; el 
segon grup correspon als oberts simplificats abreujats, d’àgil preparació i tramitació, 
mentre que l’obert simplificat és percentualment molt menor. Tots tres grups, però, com 
en vist en el Quadre 1, són superats pels 27 contractes basats en Acords Marc. 
 
 
5. DISTRIBUCIÓ PER TIPUS 

 
El tipus de contracte són, pel cas que ens ocupa, tres: subministraments, serveis i obres. 
Prenent com a referència les dades de l’apartat 3.c), la distribució de la contractació ha 
estat la que es concreta tot seguit: 
 

Quadre 3 
 

Tipus Exp OBR   SE   SUB   

Planificats licitats 7 1 14,29% 6 85,71% 0 0,00% 

Planificats adjudicats 15 0 0,00% 13 86,67% 2 13,33% 

No planificats  23 2 8,70% 9 39,13% 12 52,17% 

Acord Marc 27 0 0,00% 15 55,56% 12 44,44% 

 TOTAL 72 3 4,17% 43 59,72% 26 36,11% 

 
 
 

Crida l’atenció el poc pes del tipus d’obres (que augmenta percentualment, com veure 
a l’apartat 8, el valor estimat dels contractes) i que només un dels tres fos una 
contractació planificada; la relació entre el percentatge de subministraments i serveis és 
lògica, en la mesura que els contractes licitats i adjudicats són majoritàriament de tipus 
serveis, mentre que els subministraments –segurament per afectació de la pandèmia- 
guanyen percentatge en l’apartat dels contractes no planificats, i basats en Acord Marc, 
arribant gairebé al fifty-fifty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
6. DISTRIBUCIÓ PER SERVEIS 

 
La distribució per Serveis Municipals, agrupats per àrees, dels contractes licitats-
adjudicats (siguin planificats o no), inclosos els basats en Acords Marc, ens ofereix el 
següent rànquing d’un total de setanta-dos contractes: 
 
 
 

Servei Municipal Licitacions Acords Marc 
Espai Públic i Mobilitat 16 7 
Medi Ambient 1   
   
SSGG 10 18 
Secretaria 2   
Intervenció   1 
Recursos Humans 1   
   
Acció Social 3   
Cultura 3   
Policia Local 2 1 
Habitatge 2   
Esports 1   
Participació 2   
Convivència i Equitat 1   
      
Promoció  1   

 45 27 
 
 
 
Amb diferència, els dos serveis amb més contractes, basats en acord marc o licitats, 
són Espai Públic i Mobilitat (que lidera les licitacions) i Serveis Generals (que lidera els 
contractes basats en Acord Marc), fet completament lògic atenent a la naturalesa i les 
competències dins de l’organització, i a la situació actual. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

7. APROXIMACIÓ PER VALOR ESTIMAT 
 
Si deixem de banda el número estricte d’expedients i ens centrem en un altre aspecte, 
el valor estimat dels mateixos, la panoràmica general varia i és fa més comprensible. 
Prenem, per exemple, els contractes no planificats i els contractes basats en acord marc: 
si comparem el valor estimat dels contractes basats en acord marc amb el de les 
licitacions no planificades, veiem com la classificació s’inverteix i no precisament per 
poc:  
 

Tipus Expedients Valor estimat 

No planificats  23 2.232.332,45€ 

Acord Marc 27 1.390.422,24€ 

 
 
Si prenem el document resultat de l’actualització del Pla Anual de Contractació (juny 
2020), el valor estimat conjunt era de 14.803.790,20€, que es distribuirien com segueix: 
 
 
 
 

Pla Anual de Contractació 2020 Valor estimat 

Licitats-adjudicats 3.509.262,00€ 
No executats 4.294.528,20€ 

Recollida de residus i neteja viària 7.000.000,00€ 

TOTAL 14.803.790,20€ 
 
 
 
És a dir, si quantitativament els contractes planificats licitats-adjudicats són el 36% dels 
previstos, en relació al valor estimat són el 45%. Una correcció, per tant, a l’alça, que 
ens obliga a no ser taxatius amb les conclusions que puguem extreure. Val a dir, però, 
els planificats no executats continuen sent majoria: 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gràfic 4 
 
 
 

 
 
 
 
L’aplicació del correctiu del valor estimat fa passar els contractes planificats executats 
del 20% al 31%; mentre que els no planificats (acords marc inclosos), passen del 45% 
al 31% . Quan introduïm la variable del valor estimat, doncs, les xifres s’acosten més 
que no pas amb el mer número d’expedients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
8. LICITACIONS vs CONTRACTACIÓ MENOR 
 
En els punts anteriors hem vist la que podríem qualificar de contractació major; és a dir, 
la contractació que implica una licitació i tot allò que se’n deriva: memòries, plecs tècnics, 
administratius, meses de contractació, informes, etcètera. La LCSP permet, en el cas 
dels contractes no recurrents, puntuals, que no superin un determinar llindar de 
despesa, el contracte menor. Quina és la relació quantitativa i a nivell de valor estimat 
entre la contractació major i la menor, a l’Ajuntament de Vilanova? 
 
Si eliminem, com hem vingut fent, la part dels anomenats contractes en execució (és a 
dir, que ja ens venien d’anteriors anys) i els planificats no executats, el volum quantitatiu 
i en atenció al valor estimat de la contractació és com segueix: 
 
 
 

  Exp %  V.E. %  
Contractació major 72 3,62 % 7.132.016,69€ 70,59% 
Contractació menor 1917 96,38% 2.972.001,13€ 29,41% 

TOTAL 1989 100,00% 10.104.017,82€ 100,00% 
 
 
En línies generals, la suma de la contractació major i la menor ha suposat la tramitació 
de prop de dos mil expedients per un valor estimat acumulat que supera els deu milions 
d’euros. Si bé numèricament els expedients de contractació menor són els més 
nombrosos (multipliquen per vint-i-sis la contractació major), el seu valor és el 30% 
escàs del total.   
 
La distribució interna entre els tres tipus de contractes és visible en aquesta taula: 
 

  OB
R 

% 
TOTAL SE % 

TOTAL SUB % 
TOTAL EXP % 

TOTAL 

Contractació major 3 0,15% 42 2,11% 27 1,36% 72 3,62% 

Contractació menor 65 3,27% 781 39,27% 1071 53,85% 1917 96,38% 

TOTAL 68 3,42% 823 41,38% 1098 55,20% 1989 100,00% 

 
És a dir, el contracte-tipus en el cas de la contractació major seria un contracte de serveis 
d’uns 65.000€ de valor estimat, mentre que en el cas de la contractació menor, el 
contracte-tipus seria de subministraments per valor de 1.550€. En el cas de la 
contractació major, a cada tres contractes de serveis, en corresponen dos de 
subministraments; la proporció és gairebé inversa en el cas dels menors.  
 



 

 

 

 

 

En el que si que coincideixen tant l’una com l’altre grup és en el poc pes de la 
contractació d’obres ronda el 3%, amb més pes si tenim en compte el valor estimat en 
el cas dels menors: en contractació major, els tres contractes sumen un total de 
272.989,97€ (un 3,83% del valor respecte un 2,73% dels contractes), mentre que com 
es pot veure en el quadre infra, en el cas de la contractació menor els tres tipus 
tendeixen a repartir-se el total del valor estimat gairebé a parts iguals: 
 
 

  
TOTAL 

EXP TOTAL VALOR 
%  

EXP % VALOR 

OBR 65 899.910,23€ 3,39% 30,28% 

SER 781 976.125,08€ 40,74% 32,84% 

SUB 1071 1.095.965,82€ 55,87% 36,88% 

  1917 2.972.001,13€ 100,00% 100,00% 
 
 
9. COMPARATIVA AMB 2019 

 
Si comparem les dades de 2019 i 2020, a manera merament indicativa, veiem que en 
línies generals passem de 25 a 72 contractes. Aquest considerable augment és degut, 
d’una banda, als contractes basats en Acords Marc (es multipliquen per9: de 3 a 27) i 
de l’altra, a la finalització de molts contractes de serveis recurrents amb necessitat de 
continuïtat i a la millora produïda com a efecte la mateixa planificació. Com veiem en el 
següent quadre, són dos els procediment que permeten aquest augment: els oberts i els 
basats en Acords Marc.  
 

Tipus 2019 2020 % 

Oberts 10 30 300% 

Oberts simplificats 7 4 57% 

Oberts simplificats 
abreujats 5 11 220% 

Acord Marc 3 27 900% 

 TOTAL 25 72 288% 

 



 

 

 

 

 

Pel que fa al tipus de contractes, ens trobem amb una distribució força equilibrada en 
l’augment, ja que dos d’ells triplicarien els expedients de l’any anterior, seguint la tònica 
vista en el quadre anterior, mentre que el tercer –subministrament- duplicaria 
abastament els expedients de l’any anterior. 
 
 
 

Tipus 2019 2020 % 

Obres 1 3 300% 

Serveis 14 43 307% 

Subministraments 10 26 260% 

 TOTAL 25 72 288% 
 
 
 
Finalment, pel que fa al rànquing dels Serveis, si prenem com a referència la Memòria 
del Servei de 2019, veurem com Serveis Viaris (l’actual Espai Públic i Mobilitat) impulsa 
cinc contractes sobre els vint-i-cinc desenvolupats (és a dir, un 20%), mentre que el 2020 
aquest mateix servei protagonitzava el 32% dels contractes, licitats o basats, de 
l’Ajuntament; el mateix passa –però de manera encara més notable- amb Serveis 
Generals, que passa de 12% a prop del 40% dels contractes. Dit d’una altra manera, si 
bé la distribució dels contractes entre serveis i àrees municipals el 2019 era més 
ponderada, el 2020 dos dels Serveis n’han assumit un alt percentatge degut –com hem 
assenyalat abans- tant a la represa de contractes que fineixen com –sobretot- al 
lideratge d’aquests dos serveis en els aspectes interns de l’organització –Serveis 
Generals- com respecte la ciutadania –Espai Públic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
4. SERVEI D’ASSESSORAMENT ENS 

 
 

IMET 
Òrgans col·legiats celebrats durant el 2020: 3 sessions. 
Nombre de Resolucions dels càrrec electres durant el 2020, presidenta/a , 
vicepresident/a: 165. 
Encàrrecs rebuts des de l’Ajuntament: 16. 
 
Organisme Autònom Victor Balaguer 
Òrgans col·legiats 2020 (Juntes de Patrons): 5 sessions.  
Resolucions càrrecs electes 2020: 62 
Encàrrecs rebuts Ajuntament 2020: 8 
 
ICVSAM 
Òrgans col·legiats celebrats durant el 2020: 2. 
Nombre de Resolucions dels càrrec electres durant el 2020, presidenta/a , 
vicepresident/a :No hi ha hagut resolucions 
Encàrrecs rebuts des de l’Ajuntament. 9. 
 
Neàpolis 
Òrgans col·legiats celebrats durant el 2020: 2. 
Nombre de Resolucions dels càrrec electres durant el 2020, presidenta/a , 
vicepresident/a: 11 
Encàrrecs rebuts des de l’Ajuntament: 
 
Companyia d’aigües 
Òrgans col·legiats celebrats durant el 2020: 5. 
Nombre de Resolucions dels càrrec electres durant el 2020, presidenta/a , 
vicepresident/a: No hi ha hagut resolucions 
Encàrrecs rebuts des de l'Ajuntament. 1. 
 
Companyia d’aparcaments 
Òrgans col·legiats celebrats durant el 2020.  6 consells d’administració.  
2 Juntes generals. 
Nombre de Resolucions dels càrrec electres durant el 2020, presidenta/a , 
vicepresident/a: 1 
Encàrrecs rebuts des de l’Ajuntament. 1. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

AISSA 
Òrgans col·legiats celebrats durant el 2020: 4 sessions del Consell Rector 
Nombre de Resolucions dels càrrec electres durant el 2020, presidenta/a, 
vicepresident/a: 26 decrets de Presidència 
Encàrrecs rebuts des de l’Ajuntament: durant el 2020 han estat vigents l’encàrrec del 
Servei d’Atenció domiciliària (3/10/2005) i el d’Àpats a domicili (31/06/2006) 
 
Nombre de modificacions d’estatuts: S’ha fet una modificació d’estatuts l’any 2020: 
Companyia d’aparcaments.  
 
Objecte: ampliació de l’objecte social, modificacions per equiparació de gènere i 
possibilitar la celebració de sessions telemàtiques.  
 
Tramitació: L’aprovació inicial va ser al Ple ordinari de 14 de setembre de 2020. 
L’aprovació definitiva i aprovació per la Junta General van ser el 14 de desembre de 
2020.  Primer es va aprovar pel Ple i després per la Junta General. 
 
 
5. ASSESSORAMENT JURÍDIC ÀREES POLÍTIQUES DE CIUTADANIA I PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 
 
ESTADÍSTIQUES :  
 
Òrgans col·legiats celebrats durant el 2020: 25 sessions. 
 
Nombre de Resolucions dels càrrec electres signades durant el 2020: 1386. 
 
Nombre de propostes de resolució refusades: 191 
 
Propostes acord de Junta de Govern local: 104 
 
Propostes acord de Ple: 21 
 
La Secretària delegada de les Comissions informatives de Polítiques de ciutadania i de 
Promoció econòmica assisteix a les sessions de les comissions informatives, revisa i dona 
format jurídic als expedients que es presenten per dictaminar a les comissions i redacta les 
actes de les reunions. Així mateix, es redacten informes jurídics per als expedients 
administratius dels diferents serveis i ha de signar electrònicament totes les propostes de 
Decret, contractes menors, bestretes, pagaments a justificar acords de Junta de Govern local 
i del Ple municipal que són jurídicament correctes i compleixen les normes i instruccions 
dictades per la Secretaria General. 
 
Nombre de Resolucions dels càrrec electres signades durant el 2020: 1386. 
 
Nombre de propostes de resolució refusades: 191 



 

 

 

 

 

 
 
1. COMISSIONS INFORMATIVES CELEBRADES DURANT L’ANY 2020 
 
Comissió informativa de promoció econòmica, ocupació i innovació: 12 sessions 
 
Comissió informativa de polítiques de ciutadania: 12 sessions 
 
Plataforma per a la Salut Pública del Garraf: 1 sessió 
 
 
Durant l’any 2020 es van celebrar les 12 Comissions previstes, les tres primeres van 
tenir lloc de forma presencial i les 9 següents, davant la impossibilitat de fer reunions 
presencials, es van celebrar telemàticament a través de la plataforma TEAMS. 
D’aquesta manera s’han pogut gravar les sessions. 
 
Les dates de les sessions van ser:  
 

1.- 13 de gener (presencial) 

2.- 10 de febrer (presencial) 

3.- 09 de març (presencial) 

4.- 30 de març (per l’aplicació TEAMS) 

5.- 27 d’abril 

6.- 25 de maig 

7.- 29 de juny 

8.- 20 de juliol 

9.- 7 de setembre 

10.- 28 de setembre 

11.- 26 d’octubre 

12.- 30 de novembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

2. EXPEDIENTS DICTAMINATS PER LES COMISSIONS INFORMATIVES DURANT 
A L’ANY 2020:  
 

Comissió informativa de promoció econòmica, ocupació i innovació: 3 expedients 
 
Comissió informativa de polítiques de ciutadania: 21 expedients repartits de la 
següent manera: 
 
 

Acció Social: 3 

Dependència i Gent Gran: 2 

Convivència i Equitat: 5  

Cultura: 2 

Educació: 1 

Infància i Joventut: 4 

Participació: 4 
 
 

3. SIGNATURA ELECTRÒNICA, de totes les propostes de Decret, els contractes menors i les 
propostes d’acord de la Junta de Govern local o del Ple municipal. Només es signa 
electrònicament aquelles propostes que són jurídicament correctes i compleixen les normes i 
instruccions dictades per la Secretaria General. 
 
Nombre de Resolucions dels càrrec electres signades durant el 2020: 1386. 
 
Nombre de propostes de resolució refusades: 191 
 
 
4. REDACCIÓ D’INFORMES JURÍDICS dels expedients que ho requereixen. Com els 
contractes menors de valor igual o superior a 3.000€, alguns assumptes que han de ser 
aprovats pel Ple, etc. 
 
INFORMES JURÍDICS DE CONTRACTES MENORS 3.0    87 
ALTRES INFORMES JURÍDICS:    17 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

5. ASSESSORAMENT JURÍDIC 
 
ES presta donant resposta a les consultes que formulen telefònicament i a través del correu 
electrònic. Quan es tracta de qüestions que requereixen una explicació detallada, convoquem 
reunions per parlar-ne. 
 

S’assessora a un total de 15 serveis. 9 de l’àrea de Polítiques de ciutadania: 

 

- Acció social, 

- Convivència i Equitat,  

- Participació i Cooperació,  

- Salut,  

- Cultura,  

- Educació,  

- Esports,  

- Infància i Joventut  

- VNG inclusió  

 

I 6 que formen part de l’Àrea de Promoció econòmica:  

- Innovació i empresa,  

- Mercats municipals,  

- Projecció de la ciutat,  

- Promoció economia i  

- OMIC 

- Treball 

 
REUNIONS CELEBRADES AMB ELS CAPS DE SERVEI I TÈCNICS DE POLÍTIQUES 
DE CIUTADANIA:  54 
 
REUNIONS CELEBRADES AMB ELS CAPS DE SERVEI I TÈCNICS DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA: 17 
 
Assessorament en propostes d’acord de Junta de Govern local: 104 
 
Assessorament en propostes acord de Ple: 21 



 

 

 

 

 

 
 
 
6. EXPEDIENTS SINGULARS 
 
Durant l’any 2020, sobretot a partir de la declaració de l’estat d’alarma es van haver de 
preparar alguns expedients singulars, per a fer front a les noves situacions que havia 
provocat la pandèmia. Per exemple: el Decret núm. 1683, de data 19.05.2020, 
d'aprovació de la devolució dels imports de les entrades dels esdeveniment programats 
al Teatre Principal i a l'Auditori Eduard Toldrà, ajornats a conseqüència de la Covid-19. 
(Exp. 2/2020-eCUL). També es va preparar i redactar un conveni de col·laboració amb 
un establiment hoteler de la ciutat, per a la cessió d’ús de part de les seves instal·lacions, 
per donar cobertura a necessitats municipals urgents (dones maltractades). 
 
Un dels expedients amb major complexitat i feina de l’any 2020 ha estat el núm. 
416/2020/eAJT de internalització del contracte de servei de direcció, organització, 
animació, informació i petit manteniment de la xarxa d’equipaments cívics municipals de 
Vilanova i la Geltrú, la creació de vuit oficines descentralitzades de l’oac en els 
equipaments cívics municipals i adscriure al personal al servei de participació, 
cooperació i gent gran 
 
La Diputació de Barcelona l’any 2020 va canviar la forma de concessió dels Ajuts del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020. Fins l’any anterior els ajuts de 
la Diputació sempre s’entenien automàticament acceptats, però al 2020, per tal que l’ajut 
concedit sigui definitiu, era necessari fer un acord exprés d’acceptació total o parcial de 
l’ajut. A l’Ajuntament de Vilanova se’l van concedir els 32 ajuts econòmics, la majoria 
corresponent a les àrees de Política de Ciutadania i Promoció econòmica i era complicat 
preparar 32 acords de Junta de Govern local en el poc temps de que es disposava, de 
forma que em vaig posar en contacte amb la Diputació i per  simplificació administrativa 
em van informar que no era necessari fer un acord individual per cada ajut sol·licitat, 
sinó que es procedirà en un únic acord es pot fer l’acceptació de totes les subvencions 
presents i futures del Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 ens 
atorgui la Diputació.  
 
Per a evitar errors en la tramitació de la concessió dels ajuts es va organitzar una sessió 
formativa per la plataforma TEAMS amb la col·laboració del servei de intervenció, 
informàtica i dues administratives, una adscrita a l’àrea de Promoció econòmica i una 
altra adscrita a l’Àrea de Polítiques de ciutadania 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 169/2020/eSJ. 
 
 
DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA PLAÇA 
LLARGA, EL DIA 29 DE JUNY DE 2019 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent:    
  
 

ACORD 
 
PRIMER. INADMETRE el recurs de reposició presentat per la recurrent en data 11 de 
març de 2021 contra l’acord de Junta de Govern local de data 2 de febrer de 2020, 
notificat a la interessada en data 9 de febrer 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. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
4. Secretaria Jurídica. Assessoria Jurídica 
Número: 115/2020/eSJ. 
 
ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER JOSEP COROLEU, 135, 
CANTONADA CARRER JOSEP ANSELM CLAVÉ, EL DIA 8 D’ABRIL DE 2019 
 
Per tot això, 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 recurrent en data 27 de gener 
de 2021 i ampliat en data 29 de gener de 2021 interposat contra l’acord de Junta de 
Govern local de data 15 de desembre de 2020. 
 
SEGON. DECLARAR la nul·litat de ple dret de l’acord de Junta de Govern Local de data 
15 de desembre de 2020. 
 
TERCER. ACORDAR retrotraure el procediment al moment del tràmit d’audiència, 
conferint novament a la persona interessada termini per consultar l’expedient 
administratiu. 
 
QUART. CONCEDIR el termini de 10 dies a la persona interessada a fi que pugui 
al·legar i presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents, en relació 
a la documentació obrant en l’expedient administratiu. 
 
CINQUÈ. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
 
SISÈ.- 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 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

   
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 3/2021/eSJ. 
 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA A LA RONDA IBÈRICA, 169 AMB EL PASSATGE DE L’ORDI, 
EN DATA 2 D’OCTUBRE DE 2020 
  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
l'advocada Sra. LLUÏSA FORTUÑO SORIANO, en representació de la senyora amb DNI 
35081789 G, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 25/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA EN PATINET, EL 
DIA 28 DE FEBRER DE 2021 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor amb DNI 49880087 X, en representació del seu fill menor d’edat i 
DNI 49900044 L 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. 
 

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.  



 

 

 

 

 

7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 377/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 377/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 04/12/2020. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la societat titular del CIF A08919334 la sanció de multa de quatre-
cents cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 25.5 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la societat titular del CIF A08919334, per tal que s’ingressi a la 
caixa de l’Ajuntament l’import de la sanció imposada, en el termini de 20 dies hàbils a 
comptar des del dia següent d’haver rebut la notificació d’aquesta proposta. 
 
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. 



 

 

 

 

 

    
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 333/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 333/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 21/11/2020. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 37389772Y la sanció de multa de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI 37389772Y, per tal que s’ingressi a la 
caixa de l’Ajuntament l’import de la sanció imposada, en el termini de 20 dies hàbils a 
comptar des del dia següent d’haver rebut la notificació d’aquesta proposta. 
 
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. 



 

 

 

 

 

9. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 164/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE 
LLICÈNCIES DEL PROGRAMA DE GESTIÓ DE TEMPS D’ESPERA I CITA PRÈVIA 
DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 
8 de novembre de contractes del sector públic, l’obertura del procediment de 
contractació  mitjançant procediment negociat sense publicitat, i el plec de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars, respectivament 
annexos II i I de la present resolució,  per a la contractació de  subministrament de 
llicències del programa de gestió de temps d’espera i cita prèvia de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. CONVIDAR a l’empresa Aplicacions Multimèdia Interactives, S.L., amb NIF 
B61077020 a presentar proposició per mitjans electrònics, que haurà d’igualar o 
disminuir el pressupost base de licitació anual que es fixa en 1.620,00 € més  340,20 € 
d’IVA al 21% que fan un total de 1.960,20 € (mil nou-cents seixanta euros amb vint 
cètims d’euro). La durada inicial del contracte serà d’un any, prorrogable 3 anys més per 
períodes anuals. 
 
Aquest s’ha formulat amb una combinació de preus unitaris (per a la reposició de rodets 
de paper) i a tant alçat (per la subscripció a les llicències): 
 
 
 Per preus unitaris: 
 

Concepte 

Preu màxim 
unitari  

(sense IVA) 

Unitats 
estimades 
(anual) 

Total (sense 
IVA) 

Total  

(IVA 
inclòs) 

Caixa de 48 rodets de paper lliure de 
bisfenol per a impressora tèrmica, 
transport inclòs 110,00 €  2 220,00 €  266,20 €  

TOTAL PRESSUPOST ANUAL   220,00 €  266,20 €  

 
  



 

 

 

 

 

 
 
 A tant alçat  per a la resta de prestacions contingudes en el PPTP, que es fixa 
en la quantitat de 1.400€ + IVA.  
 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostària 22.9250.2200001 (Despeses OAC) del 
pressupost vigent i a les aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics 
que afectin a la durada del contracte.  
 
L’autorització o realització del contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència 
de crèdit a cada exercici pressupostari, distribuït d’aquesta manera: 
 

Aplicació pressupostària 2021 2022 

22.9250.2200001 (Despeses OAC)  1.827,10 € 133,10 € 

 
 
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. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

10. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 4/2021/eDES. 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS PER LA VENDA AL MERCAT 
D'ARTESANIA D'ESTIU 2021, AL PASSEIG DEL CARME DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
DEL 24 DE JUNY AL 29 D'AGOST 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ADJUDICAR  17 autoritzacions per la venda al Mercat d’Artesania d’Estiu 
2021, als sol·licitants que apareixen en la següent relació: 
 
N. EXP. /2021/eDES    DATA        NIF               
 

13/2021/eDES 12/4/2021 47415252Q 

12/2021/eDES 12/4/2021 44419789G 

11/2021/eDES 12/4/2021 Y38968808R 

10/2021/eDES 12/4/2021 48195310Y 

14/2021/eDES 13/4/2021 34744717C 

16/2021/eDES 14/4/2021 54854631E 

17/2021/eDES 15/4/2021 52426842K 

18/2021/eDES 16/4/2021 47878820L 

20/2021/eDES 19/4/2021 X6510693Z 

21/2021/eDES 19/4/2021 41082093E 

22/2021/eDES 20/4/2021 49501109A 

24/2021/eDES 20/4/2021 X5791602H 

25/2021/eDES 22/4/2021 X0747755W 

26/2021/eDES 26/4/2021 49347281E 

27/2021/eDES 26/4/2021 49348430K 

28/2021/eDES 26/4/2021 7727684Y 

29/2021/eDES 28/4/2021 46678943Y 
 
 



 

 

 

 

 

SEGON. PUBLICAR aquest acord d’adjudicacions per a la venda a la seu electrònica 
de l’Ajuntament. 
 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Recurs de reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la 
seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
11. Acció Social i Dependència.  
Número: 415/2021/eAJT. 
 
APROVAR L’OPERACIÓ DE PAGAMENT A JUSTIFICAR DE 25.000€ DE 
L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL DEL 
PRESSUPOST 2021 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l'atorgament d'un pagament a justificar a nom de la Sra. amb 
número de NIF 77110600H, per import de 25.000 €, en concepte de despeses a justificar 
referents a AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL. 
 
SEGON. 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. 



 

 

 

 

 

 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
12. Habitatge.  
Número: 1093/2018/eAJT. 
 
APROVACIÓ DE LA SUBSCRIPCIÓ DE L'ADDENDA DE PRÒRROGA PER A L'ANY 
2021 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ RELATIU A L’OFICINA 
LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent:  
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la subscripció de l’addenda de pròrroga del conveni de 
col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per a l’any 2021, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge d’aquest municipi, en els 
termes exposats en el document d’addenda que s’annexa a aquesta proposta. 
 
SEGON. DONAR compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió 
que se celebri. 



 

 

 

 

 

 
TERCER. NOTIFICAR a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el present acord. 
 
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. 
 
13. Habitatge.  
Número: 1095/2018/eAJT. 
 
APROVACIÓ DE LA SUBSCRIPCIÓ DE L'ADDENDA DE PRÒRROGA PER A L'ANY 
2021 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ RELATIU AL 
PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL D’AQUEST MUNICIPI 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 
 
PRIMER. APROVAR la subscripció de l’addenda de pròrroga del conveni de 
col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per a l’any 2021, relatiu al Programa de mediació en lloguer social d’aquest 
municipi, en els termes exposats en el document d’addenda que s’adjunta a aquesta 
proposta. 
 



 

 

 

 

 

SEGON. DONAR compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió 
que se celebri. 
 
TERCER. NOTIFICAR a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el present acord. 
 
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. 
 
 
14. Llicències i Disciplina.  
Número: 143/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA LA SRA. AMB DNI 
NÚMERO: 36.987.058-E, PER A FER OBRES DE REFORMA I EL CANVI D’ÚS DE 
LOCAL A HABITATGE, AL C. MAJOR, 44 BX (EXP.000143/2021/eOBR) 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.  APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA a la Sra. amb 
DNI número: 36.987.058-E, per a fer obres de reforma i canvi d´us de local a habitatge, 
al C. Major, 44 BX (Exp.000143/2021/eOBR). d'acord amb la documentació presentada 
i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  



 

 

 

 

 

 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 

1. Les noves fusteries exteriors a col·locar hauran de tenir les mateixes 
característiques a les ja existents a l’edifici, i hauran de complir amb l’ordenança 
de la carta de colors de Vilanova i la Geltrú. 
 

2. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 
 

3. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 
 

4. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. 
Com a requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat 
i Salut en el treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà 
de comunicar al Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de 
coordinar la seva implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir 
l’esmentada llicència, a l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de 
vehicles o de vianants, l’afectació de parades d’autobús, l’afectació de jardins,  
tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la restricció d’accés a guals, l’afectació 
de quioscs i bústies.  
 

5. La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions 
sobre el Pla durant el transcurs de l’obra. 
 

6. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal 
sobre la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de 
domini públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici 
que l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol 
habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per 
incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 

7. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 
 

8. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable 
o d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb 
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i 
adequat a l'entorn. 



 

 

 

 

 

9. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar 
integrats arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició 
arquitectònica de les façanes i no hauran de provocar un impacte visual 
significatiu. 
 

10. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a 
continuació. L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la 
resolució de la present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari 
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que 
ocasionalment s’hagin pogut malmetre. 

3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte 
d’evacuació de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres 
per damunt de la part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta 
soterrani. 

4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora 
de l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat 
final de l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir 
la llicència de primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data 
de la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses 
que intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la 
dirigeixen. 



 

 

 

 

 

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció 
de l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-
se als divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar 
durant un període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans 
esmentats, la llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues 
segons el tipus d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de 
la llicència inicial. Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans 
de finalitzar el període de validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General 
d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú) 

8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i 
presentar els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes 
runes. 

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
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. 
  
  
 



 

 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES  
 
Sense Precs i Preguntes  
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.35 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 

 


