
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 13 D’ABRIL DE 2021 

 
 

 

Acta núm. 15 

 

A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9.30 hores del dia 13 d’abril de 2021, sota la 
presidència de la primera tinenta d’alcaldia, Sra. Blanca Albà Pujol es reuneixen a la 
videoconferència per Teams els senyors/es: 

 

Sra. M Blanca Alba Pujol 

Sra. Marta Jofra Sora 

Sr. Jordi Medina Alsina 

Sra. Adelaida Moya Taules  

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 la Sra. Olga Arnau Sanabra i el Sr. Enric Garriga Ubia 
 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixen també a la sessió el Sr. Jaume Carnicer 
Mas i el Sr. Jaume Aliaga Huguet 
 
 
 



 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Secretaria General. Fe Pública i Cartipàs 
Número 14/2021/eJGL 

 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 14 CORRESPONENT A LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL DIA 8 D’ABRIL DE 2021. 

 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 127/2019/eSEC. 

 
DONAR COMPTE I EXECUTAR LA SENTÈNCIA NUM. 238/2020 DEL 
JUTJAT SOCIAL NÚMERO 6 DE BARCELONA EN PROCEDIMENT 
263/2019-AS, QUE ESTIMA LA DEMANDA INTERPOSADA PER LA SRA. 
EGM, CONTRA L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL 
CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 276/2020/eUES. 

 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 276/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER 
INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE MANTENIMENT EN VEHICLE 
DEL SEU GOS AMB RESULTAT DE MORT, EN DATA 21/09/2020. 

 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 338/2020/eUES. 

 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 338/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A 
VILANOVA I LA GELTRÚ, EN LES DATES 26/11/2020 I 04/12/2020. 

 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 356/2020/eUES. 

 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 356/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A 
VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 30/11/2020. 

 
 
 
 



 

 
 

6. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 269/2020/eCONT. 

 
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIÓ 
DEL PROJECTE AGENDA 21 DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
  
7. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 378/2020/eCONT. 

 
APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE 
SUPERVISIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I DE L’EQUIP PROFESSIONAL DE 
CONVIVÈNCIA I EQUITAT  DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
  
8. Recursos Humans.  
Número: 275/2021/eAJT. 

 
RATIFICAR EL DECRET 1744 DE 25 DE MARÇ DE 2021 DE SOL·LICITAR 
RECURSOS A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN EL MARC DEL 
CATÀLEG DE LA XARXA DE GOVERNS LOCALS DE L’ANY 2021 DEL PLA 
“XARXA DE GOVERNS LOCALS 2020-2023” 

  
9. Àrea de Territori i Espai Urbà.  
Número: 298/2020/eUES. 

 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB  
REFERÈNCIA 298/2020-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO 
ATENDRE REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, 
PERQUÈ TRAMITÉS LA LLICÈNCIA DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOS 
POTENCIALMENT PERILLÓS I PORTAR-LO PER LA VIA PÚBLICA AMB UN 
CORRETJA EXTENSIBLE DE MÉS DE DOS METRES, SEGONS 
DENÚNCIA DE LA POLICIA LOCAL DE DATA 31/07/2020. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. Àrea de Territori i Espai Urbà.  
Número: 302/2020/eUES. 

 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB  
REFERÈNCIA 302/2020-UES PER DIVERSES INFRACCIONS DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE 
COMPANYIA, PER MANCA DE LLICÈNCIA DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE 
GOS POTENCIALMENT PERILLÓS, PER GREUS MOLÈSTIES CAUSADES 
ALS VEÏNS I PER CRIA I VENDA D'ANIMALS SENSE LA PERTINENT 
AUTORITZACIÓ, SEGONS DENÚNCIA DE POLICIA LOCAL DE DATES 
19/09/2020, 22/09/2020 I 23/09/2020 . 

  
11. Llicències i Disciplina.  
Número: 992/2020/eOBR. 

 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
JMPG, PER A MODIFICAR EL PROJECTE D'OBRES 000012/2019-OBR 
CONCEDIT PER DECRET D'ALCALDIA DEL DIA 12 DE JUNY DE 2019, 
CONSISTENT EN REDUIR EL NOMBRE TOTAL D'HABITATGES I LA SEVA 
DISTRIBUCIÓ, RESULTANT LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR AILLAT, DE PSOT+PB+3PP+PSCOB, AMB 4 HABITATGES 
I APARCAMENT (8 PLACES DE COTXE I 3 MOTOCICLETA) I PISCINA A LA 
PLANTA COBERTA, AL PG. RIBES ROGES, 21 (EXP.992/2020/EOBR) 

  
 

12. Llicències i Disciplina.  
Número: 58/2021/eOBR. 

 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRESENTADA PER 
TERRENYS I ESTATGES, SLU, PER A SEGREGAR UNA FINCA EN DUES 
PARCEL·LES SITUADES AL C. AIGUA NOVA, 4 i C. AIGUA NOVA, 6 (EXP. 
58/2020/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: 14/2021/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 14 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 8 D’ABRIL DE 2021. 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 127/2019/eSEC. 
 
DONAR COMPTE I EXECUTAR LA SENTÈNCIA NUM. 238/2020 DEL JUTJAT 
SOCIAL NÚMERO 6 DE BARCELONA EN PROCEDIMENT 263/2019-AS, QUE 
ESTIMA LA DEMANDA INTERPOSADA PER LA SRA. EGM, CONTRA 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL CONSORCI DE SERVEIS A LES 
PERSONES 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
 

ACORD 
 
PRIMER.- DONAR-SE per assabentada i conforme del contingut de la sentència núm. 
238/2020, de 24 de novembre de 2020, dictada pel jutjat social núm. 6 de Barcelona. 
 
SEGON.- RECONÈIXER el dret de la Sra. E.G.M., al cobrament en concepte 
d’execució definitiva de sentència per l’abonament de la diferència de la paga 
extraordinària de desembre de 2017 per 901,47€, més 225,34€ corresponents al 10% 
de l’interès anual a comptar des del dia 30 de maig de 2018, i fins a la data de la 
sentència, dia 24 de novembre de 2020. 
 
Aquest import es pagarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent del 
pressupost: 
 

- 1.126,81 euros a la partida  35.2310.12000 Sous i salaris d’Acció Social 



 

 
 
TERCER. ABONAR en nòmina a la Sra. E.G.M. la quantitat de (901,47 €) nou-cents 
un amb quaranta-set cèntims en concepte de diferència de la paga extraordinària de 
desembre de 2017. 
 
QUART. ABONAR en nòmina a la Sra. E.G.M. la quantitat de (225,34 €) dos-cents 
vint-i-cinc amb trenta-quatre cèntims en concepte del 10% de l’interès anual, a 
comptar des del dia 30 de maig de 2018 i fins a la data de la sentència, dia 24 de 
novembre de 2020. 
 
Tot això, en compliment de la Sentència 238/2020, de 24 de novembre de 2020. 
 
CINQUÈ. COMUNICAR aquesta resolució al Jutjat Social núm. 6 de Barcelona, a la 
interessada i als departaments d’Intervenció, Tresoreria i Secretaria d’aquest 
Ajuntament. 
 
SISÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb l’art. 69 de la Llei 36/2011, 10 d'octubre, reguladora de la 
jurisdicció social, podeu interposar demanda davant del jutjat o sala competent de 
l'ordre social en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció 
de la seva notificació, o en el seu defecte, de la seva publicació. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 276/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 276/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER INCOMPLIMENT DE LES 
CONDICIONS DE MANTENIMENT EN VEHICLE DEL SEU GOS AMB RESULTAT DE 
MORT, EN DATA 21/09/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
 
 
 
 



 

  
ACORD 

 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 47636699L la sanció de multa de set-
cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 9.1 i 9.2 de l’Ordenança 
Municipal sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI 47636699L, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.  
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar 
amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del 
recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu romandrà obert a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.  
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 338/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 338/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
LES DATES 26/11/2020 I 04/12/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 



 

ACORD 
 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI 52427223B per no haver quedat acreditada la responsabilitat dels fets objecte 
d’infracció. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar 
amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del 
recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu romandrà obert a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.  
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 356/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 356/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 30/11/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 52211161B 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 52211161B, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
  
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar 
amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del 
recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu romandrà obert a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.  
 
  
6. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 269/2020/eCONT. 
 
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIÓ DEL 
PROJECTE AGENDA 21 DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ADJUDICAR a l’empresa SM SISTEMAS MEDIAMBIENTALES, SL, amb 
NIF B61461810, el contracte del servei de gestió del projecte Agenda 21 de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per un període d’1 any, prorrogable 2 anys més 
per períodes anuals, i un import anual de 24.028,39€, més 5.045,96€ corresponents al 
21% d’IVA, que fan un total de 29.074,35€. 



 

 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostària 42.1722.2279900 Acció de Medi Ambient del 
pressupost vigent i, a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis 
econòmics que afectin a la durada del contracte.  
 
La despesa prevista, desglossada anualment i preveient l’inici del contracte a primers 
d’abril és: 
 

 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
TERCER. NOTIFICAR la present resolució d’adjudicació a les empreses licitadores i 
publicar–la al contracte al  Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART. NOMENAR responsable del contracte, tal i com preveu la clàusula 2.19 del 
Plec de clàusules administratives particulars, la Cap del Servei de Medi Ambient.  
 
CINQUÈ. APROVAR la minuta del contracte que s’adjunta com a annex. 
 
SISÈ.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 



 

sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
 
7. Secretaria General.  Patrimoni i Contractació 
Número: 378/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE SUPERVISIÓ DELS 
SERVEIS SOCIALS I DE L’EQUIP PROFESSIONAL DE CONVIVÈNCIA I EQUITAT  
DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  
 

ACORD 
 
PRIMER. ADJUDICAR a MPC, NIF 46748395K, el  contracte del servei de supervisió 
dels serveis socials i de l’equip professional de Convivència i Equitat   de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, per un període de 2 anys, prorrogable 2 anys més per períodes 
anuals, amb un import  anual de 11.680 € més 2.452,80 € corresponents al 21% d’IVA, 
que fan un total de 14.132,80 € (catorze mil cent trenta-dos euros amb vuitanta 
cèntims d’euro). 
 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost vigent i a les diferents 
aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada 
del contracte. En previsió que comenci el contracte  el mes d’abril, es distribuirà de la 
següent manera: 
 



 

 
 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
TERCER. NOTIFICAR l’adjudicació a l’adjudicatària i publicar-la al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART. NOMENAR responsables del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 
2.19) del Plec de Clàusules administratives particulars, la Cap de Servei d’Acció Social 
i Dependència. 
 
CINQUÈ. APROVAR la minuta del contracte que s’adjunta com a annex. 
 
SISÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 



 

presumpta del recurs.   També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu 
procedent. 
 
8. Recursos Humans.  
Número: 275/2021/eAJT. 
 
RATIFICAR EL DECRET 1744 DE 25 DE MARÇ DE 2021 DE SOL·LICITAR 
RECURSOS A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE 
LA XARXA DE GOVERNSLOCALS DE L’ANY 2021 DEL PLA “XARXA DE GOVERNS 
LOCALS 2020-2023” 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
 

ACORD 
 

 
PRIMER. RATIFICAR el decret núm. 1744 de data 25 de març de 2021 de la Sol·licitar 
recursos a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2021 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”. 
 
 

SEGON. PEU DE RECURS 
 

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 



 

9. Àrea de Territori i Espai Urbà.  
Número: 298/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 298/2020-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, PERQUÈ TRAMITÉS LA 
LLICÈNCIA DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOS POTENCIALMENT PERILLÓS I 
PORTAR-LO PER LA VIA PÚBLICA AMB UN CORRETJA EXTENSIBLE DE MÉS DE 
DOS METRES, SEGONS DENÚNCIA DE LA POLICIA LOCAL DE DATA 31/07/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 47633442M la sanció de multa de mil 
cinc-cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI 47633442M la sanció de multa de set-
cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 47633442M la sanció de multa de set-
cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança 
Municipal sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
L’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de tres mil tres 
euros (3.003 €). 
 
QUART. REQUERIR la persona titular del DNI 47633442M, 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. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
SISÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar 
amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del 
recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 



 

interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu romandrà obert a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.  
  
10. Àrea de territori i espai urbà.  
Número: 302/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 302/2020-UES PER DIVERSES INFRACCIONS DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER MANCA DE 
LLICÈNCIA DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOS POTENCIALMENT PERILLÓS, 
PER GREUS MOLÈSTIES CAUSADES ALS VEÏNS I PER CRIA I VENDA D'ANIMALS 
SENSE LA PERTINENT AUTORITZACIÓ, SEGONS DENÚNCIA DE POLICIA LOCAL 
DE DATES 19/09/2020, 22/09/2020 I 23/09/2020 . 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 47835696C la sanció de multa de mil 
cinc-cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals de companyia, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI 47835696C la sanció de multa de set-
cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 40 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals de companyia, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 47835696C la sanció de multa de set-
cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 41 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals de companyia, segons consta a l’expedient. 
 
QUART. IMPOSAR a la persona titular del DNI 47835696C la sanció de multa de set-
cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 12 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals de companyia, segons consta a l’expedient. 
 
 



 

CINQUÈ. IMPOSAR a la persona titular del DNI 47835696C la sanció de multa de tres-
cents euros (300 €) per infracció de l’article 50 de l’Ordenança Municipal sobre la 
tinença d’animals de companyia, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total és de quatre mil cinquanta-quatre euros (4.054 €). 
 
SISÈ. REQUERIR a la persona titular del DNI 47835696C, 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. 
 
SETÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
VUITÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar 
amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del 
recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu romandrà obert a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.  
 
11. Llicències i Disciplina.  
Número: 992/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PEL SR. 
JMPG, PER A MODIFICAR EL PROJECTE D'OBRES 000012/2019-OBR CONCEDIT 
PER DECRET D'ALCALDIA DEL DIA 12 DE JUNY DE 2019, CONSISTENT EN 
REDUIR EL NOMBRE TOTAL D'HABITATGES I LA SEVA DISTRIBUCIÓ, 
RESULTANT LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR AILLAT, DE 
PSOT+PB+3PP+PSCOB, AMB 4 HABITATGES I APARCAMENT (8 PLACES DE 
COTXE I 3 MOTOCICLETA) I PISCINA A LA PLANTA COBERTA, AL PG. RIBES 
ROGES, 21 (EXP.992/2020/EOBR) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   



 

 
ACORD 

 
PRIMER.  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  JMPG, modificar el projecte 
d'obres 000012/2019-OBR concedit per decret d'alcaldia del dia 12 de juny de 2019, 
consistent en reduir el nombre total d'habitatges i la seva distribució, resultant la 
construcció d'un edifici plurifamiliar aïllat, de PSOT+PB+3PP+PSCOB, amb 4 
habitatges i aparcament (8 places de cotxe i 3 motocicleta) i piscina a la planta 
coberta, al Pg. Ribes Roges, 21 (Exp.992/2020/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. Cal complir les condicions particulars de l’obra de la llicència concedida 
000012/2019-OBR per decret d’Alcaldia del dia 12 de juny de 2019. 

2. Cal complir les condicions particulars de l’activitat de l’aparcament de la llicència 
concedida 000012/2019-OBR per decret d’Alcaldia del dia 12 de juny de 2019. 

3. Abans de l’inici de l’obra cal aportar a aquest Ajuntament l’assumeix de 
l’arquitecte tècnic, i coordinador de seguretat i salut, i el projecte de 
telecomunicacions tot visat pel corresponent Col·legi Professional. 

4. La llicència s’ha concedit amb el projecte bàsic, qualsevol modificació que 
comporti el posterior desenvolupament del projecte d’execució, s’haurà de 
presentar com a modificació del projecte bàsic. Igualment per poder començar 
les obres cal aportar a aquest Ajuntament còpia del projecte d’execució. 

5. Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel 
responsable de l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques ”in situ” que 
justifiqui el compliment dels objectius de qualitat establerts a l’ordenança 
reguladora del soroll i vibracions de Vilanova i la Geltrú, en compliment de 
l’article 23.3, d’aquesta normativa. Així mateix, caldrà aportar certificat del tècnic 
director respecte al compliment de “l’ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la 
Geltrú”. 

6. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat d’eficiència energètiques de 
l’edifici acabat d’acord amb el Real Decreto 253/2013 de 5 d’abril. 

7. Tal i com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells 
de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior 
dels edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i 
integrades arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i 
conduccions vistos per façana. 

8. Per obtenir la llicència de primera ocupació s’haurà d’aportar a aquest 
Ajuntament un certificat de la Direcció Provincial d’Inspecció de 



 

Telecomunicacions on s’acrediti que s’ha presentat el projecte tècnic que 
empara les infraestructures de telecomunicacions i el Butlletí d’instal·lació o 
certificat final que aquestes instal·lacions s’ajunten al projecte tècnic. 

9. Caldrà justificar les emissions de CO2 respecte a un sistema de referència i 
certificar compliment de la UNE 14825:2016 per la bomba de calor i la UNE 
16147:2017 per a l’escalfament d’aigua, segons nota aclaridora RITE 12/2018 de 
la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de 
Catalunya. 

10. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram 
separatiu l’edificació haurà de contemplar interiorment la separació de la 
recollida d’aigües pluvials respecte de la residuals i aquestes hauran de ser 
coincidents en la mateixa arqueta per a la seva connexió a la xarxa de 
clavegueram. 

11. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, aportant 
entre d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la direcció 
facultativa i visat pel col·legi professional. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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.  

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

16. 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. 

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

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 



 

  
12. Llicències i Disciplina.  
Número: 58/2021/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRESENTADA PER TERRENYS I 
ESTATGES, SLU, PER A SEGREGAR UNA FINCA EN DUES PARCEL·LES 
SITUADES AL C. AIGUA NOVA, 4 i C. AIGUA NOVA, 6 (EXP. 58/2020/EOBR) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.  CONCEDIR la llicència sol·licitada per Terrenys i Estatges, SLU, va 
sol·licitar llicència per a segregar una finca en dues parcel·les situades al C. Aigua 
Nova, 4 i C. Aigua Nova, 6 (exp. 58/2020/eOBR), d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables amb les següents condicions 
particulars i generals:  
 
1. Les finques resultants seran: 

 

• Finca anomenada núm. 6 de superfície de 196,38 m2. 

• Finca anomenada núm. 4 de superfície de 196,58 m2. 

2. Les connexions a les xarxes de serveis que s’hagin de modificar a conseqüència 
de la variació de parcel·lació aniran a càrrec del propietari. 

3. La llicència queda condicionada al compliment dels requeriments generals per fer 
parcel·lacions i divisions horitzontals, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la 
llicència, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 

 
CONDICIONS GENERALS DE PARCEL·LACIONS I DIVISIONS HORITZONTALS 
 

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. No s’entendrà concedida la llicència fins el 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 9:40 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 


