
 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512632631323640 
 
 
     Secretaria General 
 
  
   
 

1 
 

 
Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 25/2022/eJGL  
 
NÚM.:  25 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  5 de juliol de 2022 
HORA:  09:00 
LLOC: Sala Pau Roig i Estradé 
DOCUMENT:  Acta 
 

 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 09:00 hores del dia 5 de juliol de 2022, sota la 
presidència de la Primera Tinenta d’Alcaldia, la senyora Blanca Albà Pujol , es 
reuneixen en primera convocatòria, al Sala Pau Roig i Estradé, les persones següents: 
 
 
ASSISTENTS 
 
 
Sra. M Blanca Alba Pujol   JxC 

Sr. Antoni Palacios Asensio   JxC 

Sr. Jordi Medina Alsina   ERC 

Sr. Francesc Xavier Serra Albet   ERC 

Sra. Conxi Martinez Sánchez   ERC 

 

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 la Sra. Marta Jofra Sora 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixen també a la sessió el Sr. Jaime Carnicer 
Mas, el Sr. Adrià Guevara Figueras, el Sr. Oriol Huguet Briva i a les 9.10h en el punt 
12 s’incorpora el Sr. Jaume Aliaga Huguet 
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ORDRE DEL DIA 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 24/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 24 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 28 DE JUNY DE 2022 

 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 30/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET 85/2022, DE 25 DE MAIG DE 2022, DICTADA PEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 16 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT 546/2021 C (EXP. 10/2021/ESJ).  DECLARA ACABAT EL 
PROCEDIMENT PER DESISTIMENT DE LA PART ACTORA 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 127/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 2120 DRX AL NO HAVER-HI TAPA DE 
CLAVEGUERAM A L’AVINGUDA COLLADA, 83, EL DIA 23 DE JULIOL DE 2018 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 26/2021/eSJ. 
 
RECTIFICAR ERROR MATERIAL DE LA RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA DE LA 
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 26/2021/ESJ 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 18/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA ARNAU DE VILANOVA, EL DIA 12 DE 
FEBRER DE 2022 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 26/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER LEPANT, 50, EL DIA 18 DE GENER DE 2022 
 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 38/2022/eSJ. 
 
INADMETRE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA AL CARRER PÀDUA, EL DIA 1 DE MAIG DE 2022 
  
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 39/2022/eSJ. 
 
INADMETRE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA AL CARRER JAUME I, EL DIA 31 DE MARÇ DE 2022 
 
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 40/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA 
PRINCIPAL AMB CARRER JARDÍ, EL DIA 3 DE MAIG DE 2022 
  
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 214/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 214/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 01/02/2022. 
 
11. Intervenció.  
Número: 63/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
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12. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1070/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA, D’ONZE PLACES 
D’ADMINISTRATIU/VA, FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, DE L’ESCALA DE 
L’ADMINISTRACIÓ GENERAL,  SOTSESCALA  ADMINISTRATIVA.  
  
13. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1076/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA D'UNA PLAÇA DE 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ A2 (COMPRES I SERVEIS GENERALS), 
FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, 
SOTSESCALA TÈCNICA. 
 
  
ÀREA DE POLITIQUES DE CIUTADANIA 
 
14. Cultura.  
Número: 1085/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA L'ANY 2021 
A L'ENTITAT GRUP DE DANSA DE VILANOVA 
  
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBA 
 
15. Habitatge.  
Número: 514/2022/eAJT. 
 
DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'ACORD MARC PER A 
L’ADHESIÓ D’AJUNTAMENTS I D’ENTITATS SOCIALS AMB INTERÈS EN 
L’ADQUISICIÓ D’HABITATGES PROVINENTS DEL TANTEIG I RETRACTE I 
COMPRA DIRECTA PER DESTINAR A LLOGUER SOCIAL DE 2022 
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Els següents punts s’han acordat en sessió Pública, per tractar-se de 
competències delegades del PLE a la Junta de Govern Local 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
16. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 931/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR AMB L’ACTIVITAT 
PRIVADA PER COMPTE ALIÈ D’ENCARREGAT D’OBRA, REPLANTEIG I DIRECCIÓ 
D’EQUIPS DE TREBALL 
  
17. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 932/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA MUNICIPAL AMB 
L’ACTIVITAT PÚBLICA PROFESSORA ASSOCIADA DE DRET A TEMPS PARCIAL 
  
18. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 933/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA MUNICIPAL AMB 
L’ACTIVITAT PÚBLICA COM A MEMBRE D’UN EQUIP DE PROJECTES DE 
RECERCA A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
  
19. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 934/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR AMB L’ACTIVITAT 
PRIVADA PER COMPTE PROPI DE VENDA I LLOGUER D’INSTRUMENTS 
MUSICALS 
  
20. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 997/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA AMB L’ACTIVITAT 
PRIVADA PER COMPTE ALIÈ D’AUXILIAR ADMINISTRATIVA 
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21. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1034/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR AMB L’ACTIVITAT 
PRIVADA PER COMPTE PROPI D’ENTRENADOR DE BÀSQUET 
  
 
22. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1063/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR MUNICIPAL AMB 
L’ACTIVITAT PRIVADA DE PROFESSOR COL·LABORADOR D’UN MÀSTER 
UNIVERSITARI 
  
23. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1090/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA MUNICIPAL PER A 
L’ACTIVITAT PÚBLICA DE PROFESSORA DE MÚSICA A L’ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA DE SOLSONA 
  
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
24. Territori i Espai Urbà 
Número: 706/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 706/2021-eUES PER INFRACCIONS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, EN DATA 10/12/2021. 
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PROPOSTES URGENTS  
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
25. Secretaria General. Servei de Contractació 
Número: 029/2022/eCONT 
 
APROVAR LA REVISIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ, CORRESPONENT 
AL TERCER I QUART TRIMESTRES 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 
26. Escoles Municipals 
Número: 366 2022 eAJT 
 
APROVAR L’ACCEPTACIÓ DE DUES SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL FINANÇAMENT DEL 
CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT, UNA PER AL 
CURS 2018-2019 I UNA ALTRA PER AL CURS 2019-2020 
 
 
27. Participació 
Número: 205/2022/eCONT 
 
CONTRACTAR EL SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP D’IMPRESSIÓ I 
MULTIFUNCIÓ, EN LA MODALITAT D'ARRENDAMENT, MITJANÇANT CONTRACTE 
BASAT EN L’ACORD MARC DE L’ACM (2017.02) 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió a les 9.00 h seguint  
l’ordre del dia. 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 24/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 24 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 28 DE JUNY DE 2022 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
  
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 30/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET 85/2022, DE 25 DE MAIG DE 2022, DICTADA PEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NR 16 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT 546/2021 C (EXP. 10/2021/ESJ).  DECLARA ACABAT EL 
PROCEDIMENT PER DESISTIMENT DE LA PART ACTORA 
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 

 

Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 16 DE 
BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Abreujat 546/2021 C 
 
Núm. i data decret:              85/2022, de 25 de maig de 2022 
  
Part actora  : M. V. F.  
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                  Roberto Valls de Gispert 
 
Objecte del procediment :    Desestimació per silenci administratiu de la reclamació 

patrimonial per danys per caiguda del seu fill en un parc de la 
ciutat. 

 
Decisió  :  DECLARAR ACABAT EL PROCEDIMENT PER DESISTIMENT. 
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Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma i contra ella s’hi pot interposar   
recurs de revisió. 

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

conforme. 
   
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 127/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 2120 DRX AL NO HAVER-HI TAPA DE 
CLAVEGUERAM A L’AVINGUDA COLLADA, 83, EL DIA 23 DE JULIOL DE 2018 
  
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 YOLANDA VILA MORALES, en representació del senyor amb DNI 
47633189 M contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 26/2021/eSJ. 
 
RECTIFICAR ERROR MATERIAL DE LA RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA DE LA 
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 26/2021/ESJ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la correcció de la següent errada a la proposta que estima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial 26/2021/esj, que va ser aprovada per Junta 
de Govern Local el dia 22 de març de 2022 
 
On diu: 
“PRIMER. ESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
l'advocat Sr. JORDI SELLARÉS VALLS, en representació del senyor amb DNI 
45122716 Z, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un import de TRES-
CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS D’EURO (306.81 €)”. 
 
Ha de dir: 
“PRIMER. ESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
l'advocat Sr. JORDI SELLARÉS VALLS, en representació del senyor amb DNI 
45127716 Z, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un import de TRES-
CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS D’EURO (306.81 €)”. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada, i als departaments 
d’Intervenció i Tresoreria. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
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sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 

5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 18/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA ARNAU DE VILANOVA, EL DIA 12 DE 
FEBRER DE 2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI 49767043 B, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 26/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER LEPANT, 50, EL DIA 18 DE GENER DE 2022 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent:  

ACORD 
 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI 47012549 F, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 38/2022/eSJ. 
 
INADMETRE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA AL CARRER PÀDUA, EL DIA 1 DE MAIG DE 2022 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent:   

ACORD 
 
PRIMER. INADMETRE la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 35061189 N, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per no 
complir tots els requisits necessaris. 
 
SEGON. INFORMAR a la persona interessada que el dret a reclamar prescriu al cap 
d'un any que s'hagi produït el fet o l'acte que motivi la indemnització o es manifesti el 
seu efecte lesiu. 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. 
 
TERCER. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 39/2022/eSJ. 
 
INADMETRE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA AL CARRER JAUME I, EL DIA 31 DE MARÇ DE 2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

   
ACORD 

 
PRIMER. INADMETRE la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 37589943 P, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per no 
complir tots els requisits necessaris. 
 
SEGON. INFORMAR a la persona interessada que el dret a reclamar prescriu al cap 
d'un any que s'hagi produït el fet o l'acte que motivi la indemnització o es manifesti el 
seu efecte lesiu. 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. 
 
TERCER. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
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.  
  
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512632631323640 
 
 
     Secretaria General 
 
     
 

15 
 

 
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 40/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA 
PRINCIPAL AMB CARRER JARDÍ, EL DIA 3 DE MAIG DE 2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI 16291977 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.  
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10. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 214/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 214/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 01/02/2022. 
 
  
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 ES047630974K. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:  
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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11. Intervenció.  
Número: 63/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

   
ACORD 

PRIMER. APROVAR la relació de factures número F/2022/24. 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 
 

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 
 

 
 
Resum Facturació 
 

 
 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2022/24. 
 
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
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QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu 
procedent. 
  
   
12. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1070/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA, D’ONZE PLACES 
D’ADMINISTRATIU/VA, FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, DE L’ESCALA DE 
L’ADMINISTRACIÓ GENERAL,  SOTSESCALA  ADMINISTRATIVA.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
   

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria i les bases reguladores especifiques del concurs 
oposició per promoció interna, d’onze places de funcionari de carrera, en el càrrec 
d’Administratiu/va, de l’escala de l’Administració General, sots escala Administrativa, 
del grup C1. 
 
SEGON.-  PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB, al 
web municipal.  
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TERCER.- Viabilitat econòmica: Les despeses de sou i seguretat social de les places 
d’Administratiu/va estan consignades a la partida d’Oferta Pública d’Ocupació 2022 
04.9202.143000 i 04.9202.1600003, del Pressupost Municipal vigent, per l’import de 
6.211,73€ de sou i 2.018,81€ de seguretat social.  
 
QUART.- 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. 
 
 
   
13. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1076/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA D'UNA PLAÇA DE 
TÈCNIC/A GRAU MITJÀ A2 (COMPRES I SERVEIS GENERALS), 
FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, 
SOTSESCALA TÈCNICA. 
 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria i les bases reguladores especifiques del concurs 
oposició per promoció interna, d’una plaça de Tècnic/a de grau Mitjà (Compres i 
Serveis Generals), A2, funcionari/ària de carrera, de l’escala de l’Administració 
especial, sots escala tècnica. 
 
SEGON.-  PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB, al 
BOE, al tauler electrònic de la corporació i al web municipal a efectes de presentació 
d’instàncies. 
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TERCER.-  VIABILITAT ECONÒMICA: Les despeses de sou i seguretat social de la 
plaça de Tècnic/a de grau Mitjà de Compres i Serveis Generals, estan consignades en 
les partides del Capítol I, de sous i seguretat social d’Economia (20.9310.12000 i 
20.9310.16000), per un import de 10.477,62€ de salari i 3.405,22€ de seguretat social, 
considerant que la convocatòria s’executarà durant el mes d’octubre de 2022. 
 
QUART.- PEU DE RECURS.  
 
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 

   
14. Cultura.  
Número: 1085/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA L'ANY 2021 
A L'ENTITAT GRUP DE DANSA DE VILANOVA 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. REVOCAR PARCIALMENT la subvenció concedida a l’entitat GRUP DE 
DANSA DE VILANOVA amb CIF G5855027-8  en la quantia de 55 € per manca de 
justificació.  
 
La subvenció realment atorgada és de 192€. Atès que l’entitat ha cobrat 
anticipadament un 60% de la subvenció concedida, la quantia de 148.2€, l’import 
pendent a ingressar a l’entitat per part de l’Ajuntament serà de 43.8 €.  
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SEGON.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. 
 
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. 
 
 
15. Habitatge.  
Número: 514/2022/eAJT. 
 
DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'ACORD MARC PER A 
L’ADHESIÓ D’AJUNTAMENTS I D’ENTITATS SOCIALS AMB INTERÈS EN 
L’ADQUISICIÓ D’HABITATGES PROVINENTS DEL TANTEIG I RETRACTE I 
COMPRA DIRECTA PER DESTINAR A LLOGUER SOCIAL DE 2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent:   

ACORD 
 
PRIMER. DONAR COMPTE a la Junta de Govern Local de l’Acord marc de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya per a l’adhesió d’ajuntaments i d’entitats socials amb 
interès en l’adquisició d’habitatges provinents del tanteig i retracte i compra directa per 
destinar a lloguer social de l’any 2022 que es troba a l’Annex d’aquesta proposta, al 
qual es troba automàticament adherit l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú segons 
l’establert al punt Tercer de dit Acord marc, en tant que entitat signatària de l’Acord 
marc previ de 14 de juny de 2018 en virtut de l’acord d’adhesió de la Junta de Govern 
Local de data 25 de setembre de 2018. 
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SEGON.- COMUNICAR el present acord a l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
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. 
 
 
Els següents punts s’hauran acordar en sessió Pública, per tractar-se de 
competències delegades del PLE a la Junta de Govern Local 
 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 

 
16. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 931/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR AMB L’ACTIVITAT 
PRIVADA PER COMPTE ALIÈ D’ENCARREGAT D’OBRA, REPLANTEIG I DIRECCIÓ 
D’EQUIPS DE TREBALL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR, de conformitat amb la Llei 53/84, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la 
compatibilitat al Sr. amb número de DNI 38455537C, amb l’activitat privada per compte 
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aliè d’encarregat d’obra, replanteig i direcció d’equips de treball, amb una dedicació de 
19 hores setmanals, als matins, i un sou brut mensual aproximat de 650€, sempre que 
l’activitat privada no afecti els interessos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o dels 
seus organismes.  
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
L’activitat privada en cap cas es podrà desenvolupar quan impliqui la necessitat de 
sotmetre el seu resultat a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
En cap cas l’exercici de dita activitat privada per compte aliè podrà comportar l’exercici 
de càrrecs, professions o activitats que puguin impedir o menyscabar l’estricte 
compliment dels seus deures o comprometre’n la seva imparcialitat o independència.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu. 
  
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la persona interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació 
o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats de contenciosos administratius de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al que es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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17. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 932/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA MUNICIPAL AMB 
L’ACTIVITAT PÚBLICA PROFESSORA ASSOCIADA DE DRET A TEMPS PARCIAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR, de conformitat amb els articles 1.3, 2 c), 3.1, 4, 7, 12 i 13 de la 
Llei 53/84, la compatibilitat a la Sra. amb DNI 38106739-V, per a l’exercici públic de 
professora associada a temps parcial de Dret a la Universitat Pompeu Fabra, per a 
l’últim trimestre del curs 2021-2022, per un total de 40 hores repartides entre els 
mesos d’abril a juny de 2022,  en horari de tarda i un sou de 508,96€ bruts mensuals. 
 
Amb una dedicació màxima total de 37,5 hores setmanals, i amb les limitacions en 
quant a sou contingudes a l’article 5 de la Llei 21/1987, d’incompatibilitats del personal 
al servei de l’Administració de la Generalitat. 
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part de la treballadora i dels 
horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la persona interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació 
o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats de contenciosos administratius de Barcelona, dins el 
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termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al que es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
  
18. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 933/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA MUNICIPAL AMB 
L’ACTIVITAT PÚBLICA COM A MEMBRE D’UN EQUIP DE PROJECTES DE 
RECERCA A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR, de conformitat amb la Llei 53/84, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la 
compatibilitat a la Sra. amb DNI 51808348-C, per a l’activitat pública de participació 
com a membre d’equip de projectes de recerca de la Universitat de Barcelona en 
matèria de cartografia i SIC durant la vigència del projecte i sense remuneració, amb la 
dedicació aproximada d’una hora setmanal. 
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part de la treballadora i dels 
horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la persona interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació 
o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats de contenciosos administratius de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al que es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
19. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 934/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR AMB L’ACTIVITAT 
PRIVADA PER COMPTE PROPI DE VENDA I LLOGUER D’INSTRUMENTS 
MUSICALS 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent:   

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR, de conformitat amb la Llei 53/84, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques la 
compatibilitat al Sr. amb número de DNI 85304982-Y, amb l’activitat privada per 
compte propi de venda i lloguer d’instruments musicals, intèrpret d’instruments i altres 
activitats educatives, amb una dedicació de 10 hores setmanals, als matins i un sou 
brut mensual aproximat de 500€, sempre que l’activitat privada no afecti als interessos 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o dels seus organismes.  
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
L’activitat privada en cap cas es podrà desenvolupar quan impliqui la necessitat de 
sotmetre el seu resultat a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
En cap cas l’exercici de dita activitat privada per compte propi podrà comportar 
l’exercici de càrrecs, professions o activitats que puguin impedir o menyscabar 
l’estricte compliment dels seus deures o comprometre’n la seva imparcialitat o 
independència.  
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Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu. 
  
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la persona interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació 
o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats de contenciosos administratius de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al que es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
   
20. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 997/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA AMB L’ACTIVITAT 
PRIVADA PER COMPTE ALIÈ D’AUXILIAR ADMINISTRATIVA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR, de conformitat amb la Llei 53/84, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la 
compatibilitat a la Sra. amb número de DNI 44023436-X, amb l’activitat privada per 
compte aliè d’auxiliar administrativa, amb una dedicació de 5 hores setmanals, a les 
tardes i de forma online i un sou brut mensual aproximat de 150€, sempre que 
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l’activitat privada no afecti els interessos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o dels 
seus organismes.  
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part de la treballadora i dels 
horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
L’activitat privada en cap cas es podrà desenvolupar quan impliqui la necessitat de 
sotmetre el seu resultat a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
En cap cas l’exercici de dita activitat privada per compte aliè podrà comportar l’exercici 
de càrrecs, professions o activitats que puguin impedir o menyscabar l’estricte 
compliment dels seus deures o comprometre’n la seva imparcialitat o independència.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu. 
  
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la persona interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació 
o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats de contenciosos administratius de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al que es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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21. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1034/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR AMB L’ACTIVITAT 
PRIVADA PER COMPTE PROPI D’ENTRENADOR DE BÀSQUET 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR, de conformitat amb la Llei 53/84, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la 
compatibilitat al Sr. amb número de DNI 52424942-F, amb l’activitat privada per 
compte propi d’entrenador de bàsquet, amb una dedicació de 3 hores setmanals, els 
dijous a la tarda i sense cap retribució, sempre que l’activitat privada no afecti als 
interessos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o dels seus organismes.  
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
L’activitat privada en cap cas es podrà desenvolupar quan impliqui la necessitat de 
sotmetre el seu resultat a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
En cap cas l’exercici de dita activitat privada per compte propi podrà comportar 
l’exercici de càrrecs, professions o activitats que puguin impedir o menyscabar 
l’estricte compliment dels seus deures o comprometre’n la seva imparcialitat o 
independència.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu. 
  
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la persona interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació 
o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats de contenciosos administratius de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al que es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
  
22. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1063/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR MUNICIPAL AMB 
L’ACTIVITAT PRIVADA DE PROFESSOR COL·LABORADOR D’UN MÀSTER 
UNIVERSITARI 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR, de conformitat amb els articles 1.3, 2 c), 3.1, 4, 7, 12 i 13 de la 
Llei 53/84, la compatibilitat al Sr. amb DNI 47185940Z, per a l’exercici privat de 
professor col·laborador d’un màster universitari a la Universitat Oberta de Catalunya, 
d’octubre a gener i de març a juny, amb una dedicació de 10 hores setmanals en 
format online, i un sou de 900 bruts per quadrimestre. 
 
Amb una dedicació màxima total de 37,5 hores setmanals, i amb les limitacions en 
quant a sou contingudes a l’article 5 de la Llei 21/1987, d’incompatibilitats del personal 
al servei de l’Administració de la Generalitat. 
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la persona interessada. 
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TERCER. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació 
o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats de contenciosos administratius de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al que es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
23. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1090/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA MUNICIPAL PER A 
L’ACTIVITAT PÚBLICA DE PROFESSORA DE MÚSICA A L’ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA DE SOLSONA 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR, de conformitat amb els articles 4, 12 i 13 de la Llei 53/84, la 
compatibilitat a la Sra. amb DNI 39365869N, amb l’activitat pública de Professora de 
Música a l'Escola Municipal de Música de Solsona, amb una jornada de 18 hores 
setmanals. 
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part de la treballadora i dels 
horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
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Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la persona interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació 
o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats de contenciosos administratius de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al que es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
   
24. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 706/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 706/2021-eUES PER INFRACCIONS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, EN DATA 10/12/2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE ESX0909352R la sanció de multa de 
mil cinc-cents un euros (1.501 €) per infracció de 27 de l’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del NIE ESX0909352R la sanció de multa de 
set-cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de 31.4 de l’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
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En conseqüència, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de 
dos mil dos-cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
TERCER REQUERIR la persona titular del NIE ESX0909352R, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512632631323640 
 
 
     Secretaria General 
 
     
 

38 
 

PROPOSICIONS URGENTS 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte:  
 
El secretari fa constar, en relació amb aquest punt, que no ha pogut ser objecte 
d’estudi pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb el RD 128/2018, de 16 de març, i a l’efecte del que disposa l’article 
92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat dels casos en què porti incorporat 
l’informe jurídic. 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
25. Secretaria General.  
Número: 29/2022/eCONT. 
 
APROVAR LA REVISIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ, CORRESPONENT 
AL TERCER I QUART TRIMESTRES 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 

 
PRIMER. DONAR COMPTE de la incoació durant el segon trimestre de tres 
expedients de contractació, no planificats, en els termes següents: 
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SEGON. DONAR COMPTE de l’avançament de la incoació, durant el segon trimestre, 
del següent expedient de contractació: 
 

 
 
 
TERCER. DONAR COMPTE dels expedients de contractació incoats i als que el propi 
Servei proposant, per motius justificats, renuncia tot causant baixa de la planificació: 
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QUART. REVISAR el Pla Anual de Contractació corresponent a l’any en curs, en allò 
que fa referència a la previsió de les incoacions i/o adjudicacions en els restants 
trimestres de l’any, fixant-lo en els termes següents:  
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CINQUÈ. PUBLICAR la revisió del Pla Anual de Contractació al web institucional, al 
Perfil del Contractant i, en aquells casos que correspongui per estar subjectes a 
regulació harmonitzada, al Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
 
SISÈ. COMUNICAR la present resolució a les i els Caps de tots els Serveis 
municipals, pel seu coneixement. 
 
SETÈ.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512632631323640 
 
 
     Secretaria General 
 
     
 

43 
 

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.  
  
 
 
ÀREA DE POLITIQUES DE CIUTADANIA  
  
 
26. Escoles Municipals.  
Número: 366/2022/eAJT. 
 
APROVAR L’ACCEPTACIÓ DE DUES SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL FINANÇAMENT DEL 
CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT, UNA PER AL 
CURS 2018-2019 I UNA ALTRA PER AL CURS 2019-2020 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.  ACCEPTAR l’atorgament de la SUBVENCIÓ de DOS-CENTS SEIXANTA-
NOU MIL QUATRE-CENTS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (269.400,75 €) 
del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per al finançament del 
Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat, del curs 2018-2019. 
 
SEGON. ACCEPTAR l’atorgament de la SUBVENCIÓ de DOS-CENTS SETANTA-
NOU MIL SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS 
(279.793,80 €) del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per al 
finançament del Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat, del curs 2019-
2020. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. 
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QUART.  PEU DE RECURS. 
  
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
  
27. Participació.  
Número: 205/2022/eCONT. 
 
CONTRACTAR EL SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP D’IMPRESSIÓ I  
MULTIFUNCIÓ, EN LA MODALITAT D'ARRENDAMENT, MITJANÇANT CONTRACTE 
BASAT EN L’ACORD MARC DE L’ACM (2017.02) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. DISPOSAR l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’Acord marc 
de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i 
arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02).  
 
SEGON. CONTRACTAR a l’empresa GIROCOPI, S.L – SISTEMES 
D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE, amb NIF U67273987, el següent subministraments: 
  
• Equip d’impressió i multifunció en la modalitat d’arrendament sense opció de 

compra, durant quaranta-vuit (48) mesos, amb destí al Servei de Participació, 
amb les següents característiques i condicions: 

 

o Model: E72530DN 

o Quota mensual: 25,00€ (IVA exclòs) 
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o Impressions en blanc i negre: previsió de 1.000 còpies mensuals, a 
0,0035€ la unitat (IVA exclòs). 

o Previsió de subministrament: juliol de 2022 

o Previsió de despesa mensual: 28,50€ (IVA exclòs) 

o Previsió de despesa anual: 342,00€ (IVA exclòs) 

o Despesa màxima del contracte durant tota la seva execució, atenent  la 
previsió d’impressions, serà d’un import de 1.368,00€ més 287,28€ 
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 1.655,28€. 

 
 
TERCER. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.9200.2200003 (Manteniment impressores) del pressupost vigent, 
així com les diferents aplicacions que s’habilitin en els exercicis econòmics que afectin 
a la durada del contracte, amb la distribució següent: 
 
  IVA EXCLÒS   IVA INCLÒS 
 
2022 171,00 €  35,91 € 
2023 342,00 €  71,82 € 
2024 342,00 €  71,82 € 
2025 342,00 €  71,82 € 
2026 171,00 €  35,91 € 
Total  1.368,00 €  1.655,28 € 
 
 
L’autorització o realització del contractes restarà sotmesa a la condició suspensiva de 
l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost municipal corresponent, en les 
respectives aplicacions, per atendre el seu pagament. 
 
QUART. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2017.02). 
 
CINQUÈ. El subministrament es farà, sempre d’acord amb els terminis establerts en la 
clàusula 49 del Plec de clàusules administratives particulars de l’acord marc de 
referència, de manera que les màquines estiguin operatives en les dates indicades en 
el primer punt de la present resolució. 
 
SISÈ. Els responsables del contracte seran la Cap del Servei destinatari i el Cap del 
Servei TIC.  
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SETÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 
d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
VUITÈ. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa adjudicatària del contracte basat en  
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local i a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius.  
 
NOVÈ. PUBLICAR la present resolució al Perfil del Contractant i el Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
DESÈ. 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  
No se’n formulen 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:15 hores, de la que 
s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 

 

 


