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Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 39/2022/eJGL 
 
 
NÚM.:  39 

ÒRGAN:  Junta de Govern Local 

SESSIÓ:  Ordinària 

DATA:  15 de novembre 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 15 de novembre de 2022, sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, OLGA ARNAU I SANABRA, es reuneixen en 
primera convocatòria, al Sala Pau Roig i Estradé, les persones següents: 
 
 
Sra. Olga Arnau Sanabra ERC 

Sra. M Blanca Alba Pujol JxC 

Sr. Antoni Palacios Asensio JxC 

Sr. Jordi Medina Alsina ERC 

Sr. Francesc Xavier Serra Albet ERC 

 
 
Vicesecretari 
Sr. Joan Manel Ferrera Izquierdo 
 
 
Excusa la seva assistència la Sra. Conxi Martinez Sánchez 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixen també a la sessió el Sr. Jaime Carnicer 
Mas, el Sr. Adrià Guevara Figueras, i el Sr. Oriol Huguet Briva 
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ORDRE DEL DIA 

 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 38/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 38 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2022 
 
ÀREA DE SEVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 93/2021/eSJ. 
 
INADMETRE EL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ PER EXTEMPORANI I 
ACORDAR RETROTRAURE LES ACTUACIONS A FI D’INCOAR EL PROCEDIMENT 
LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA A L’AVINGUDA VILAFRANCA (JOAQUIM MIR), EL DIA 28 DE 
NOVEMBRE DE 2021 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 554/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 554/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 05/04/2022. 
  
4. Secretaria General- Assessoria Jurídica 
Número: 602/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000437/2019-UES PER INFRACCIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 
1241/2021 I DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'ÚS DE LES PLATGES DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ, EN DATA 05/04/2022. 
 
5. Secretaria General- Assessoria Jurídica 
Número: 645/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 645/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 25/04/2022 
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6. Tecnologies de la Informació i la Comunicació.  
Número: 356/2022/eCONT. 
 
CONTRACTAR MITJANÇANT L’ACORD MARC DEL CONSORCI LOCALRET EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIFERENTS LLICÈNCIES 
INFORMÀTIQUES 
  
7. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 370/2022/eCONT. 
 
CONTRACTAR EL SUBMINISTRAMENT DE PAPER D’IMPRESSIÓ MITJANÇANT 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT DE PAPER DE 
L’ACM (EXPEDIENT 2018.03-D1) 
  
8. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 382/2022/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE LLIURAMENT DE 
CARTES CERTIFICADES I NOTIFICACIONS ADMINISTRATIVES DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
9. Intervenció.  
Número: 107/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL  
  
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
10. Cultura.  
Número: 601/2022/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D'AJUTS PER A 
ACTIVITATS CULTURALS RELACIONADES AMB LA CULTURA POPULAR I 
TRADICIONAL I L’ASSOCIACIONISME 2022 
  
11. Cultura.  
Número: 736/2022/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D'AJUTS PER A LES 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE LA PROGRAMACIÓ PROFESSIONAL 
ESTABLE DE DETERMINATS EQUIPAMENTS ESCÈNICS I MUSICALS 2022 
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12. Educació IMET.  
Número: 747/2022/eAJT. 
 
TRANSFERIR A L’IMET L’INGRÉS REBUT A LA TRESORERIA COM AVANÇAMENT 
DEL MECANISME DE FINANÇAMENT DE LES LLARS D’INFANTS PEL CURS 2022-
2023 I ESTABLIR ELS MECANISMES DE TRANSFERÈNCIA DELS IMPORTS PER 
AQUEST CONCEPTE 
  
13. Esports.  
Número: 1042/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL I TOTAL D'ALGUNES SUBVENCIONS PER LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES DURANT EL CURS 2021-2022 
DESTINADES A LES PERSONES AFECTADES PER MALALTIES CRÒNIQUES 
DEGENERATIVES, AMB NECESSITATS D'ATENCIÓ ESPECIAL O TERAPÈUTICA, 
EN SITUACIÓ DE PRECARIETAT ECONÒMICA I PRACTICANTS D'ESPORTS 
INDIVIDUALS 
  
14. Convivència i Equitat.  
Número: 828/2022/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I EL DEPARTAMENT D’IGUALTAT I FEMINISMES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L’IMPULS DE LES POLÍTIQUES DE 
PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT I ELS FEMINISMES PEL PERÍODE 2022-2025 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
15. Espai Públic.  
Número: 361/2022/eCONT. 
 
SUBMINISTRAMENT DE BANCS DE FUSTA MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN 
L’ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT DE PARCS INFANTILS I MOBILIARI 
URBÀ DE l’ACM (EXPEDIENT 2017.05) 
  
16. Espai Públic.  
Número: 52/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE 
VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PLATGES DEL MUNICIPI DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
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17. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 310/2022/eCONT. 
 
APROVAR LA CERTIFICACIÓ D'OBRES NÚM. 1 A FAVOR DE GEOBRA 2020, S. L. 
PER LES OBRES DE MILLORA, RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DEL TEATRE 
PRINCIPAL (BCIL) 
  
Els següents punts s’hauran d’acordar en sessió Pública, per tractar-se de 
competències delegades del PLE a la Junta de Govern Local 
 
 
 
ÀREA DE SEVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
18. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 517/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 517/2021-EUES PER REALITZACIÓ FAVORABLE DE 
MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT, PER INFRACCIONS DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS. 
 
19. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 610/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 610/2022-eUES PER INFRACCIONS DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA. 
  
20. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 347/2022/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) 
 
21. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1614/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA AMB L’ACTIVITAT 
PRIVADA PER COMPTE ALIÈ D’ADVOCADA MEDIADORA 
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22. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1694/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR AMB L’ACTIVITAT 
PRIVADA PER COMPTE PROPI DE DOCÈNCIA I ACCIONS D’ACOMPANYAMENT 
PERSONAL I PROFESSIONAL 
  
23. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1998/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR MUNICIPAL PER A 
L’ACTIVITAT PÚBLICA DE PROFESSOR DE MÚSICA  
  
24. Policia Local.  
Número: 354/2022/eCONT. 
 
SUBMINISTRAMENT DE DOS VEHICLES POLICIALS, EN MODALITAT DE 
RÈNTING SENSE OPCIÓ A COMPRA, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN 
L’ACORD MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE DE L’ACM (2019.07) 
 
 
PROPOSTES URGENTS 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
25. Infància i Joventut 
Número: 601/2022/eSUB 
 
APROVAR L'ATORGAMENT PROVISIONAL DE LES SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A INFANTS I ADOLESCENTS AMB 
DIVERSITAT FUNCIONAL PER A LA SEVA INCLUSIÓ EN ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS CURS 2022/2023 
 
26. Esports 
Número: 351/2022/eCONT 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’AUXILIARS D’INFORMACIÓ, 
RECEPCIÓ, CONTROL D’ACCESOS I COMPROVACIÓ D’INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
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: 38/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 38 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2022 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
 
ÀREA DE SEVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 93/2021/eSJ. 
 
INADMETRE EL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ PER EXTEMPORANI I 
ACORDAR RETROTRAURE LES ACTUACIONS A FI D’INCOAR EL PROCEDIMENT 
LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA A L’AVINGUDA VILAFRANCA (JOAQUIM MIR), EL DIA 28 DE 
NOVEMBRE DE 2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
 
PRIMER.- INADMETRE el recurs potestatiu de reposició interposat per la recurrent per 
extemporani. 
 
SEGON.- INCOAR l'expedient de Reclamació per Responsabilitat Patrimonial de 
l'Administració instat per l'advocada Sra. MARIA ROMAGUERA SUMALLA, en 
representació de la senyora amb DNI 38397820 X. 
 
TERCER.- NOMENAR com a instructora de l'expedient la senyora Blanca Peribáñez 
Romagosa i, com a secretària, la senyora Gloria Soriano Fuentes (Telèfon 938140000, 
extensió 2569), ambdues funcionàries. Aquests nomenaments podran ser recusats per 
la persona o persones interessades d'acord amb el que preveu l'article 23 i 24 de la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 
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QUART.- COMUNICAR a la persona interessada que atesa la data de presentació de 
la sol·licitud a l'efecte del còmput dels terminis legals, el termini màxim de resolució 
expressa del procediment per part de l'Ajuntament és de SIS MESOS. El caràcter del 
silenci administratiu en cas de manca de resolució i/o de notificació de l'expedient en el 
termini establert NEGATIU. 
 
 
CINQUE.- COMUNICAR a la persona interessada el seu dret d'accés a l'expedient i a 
conèixer, en tot moment, l'estat de tramitació del procediment i obtenir còpies dels 
documents; així com obtenir còpia segellada dels documents que presenti, aportant-los 
amb l'original, i la devolució d'aquests, a no ser que els originals hagin de romandre a 
l'expedient. 
 
 
SISÈ.- DONAR trasllat del present acord a la part interessada. 
 
 
SETÈ.- CONCEDIR a la part interessada el termini de deu dies a comptar a partir del 
següent al de la recepció del present acord, per aportar quantes al·legacions, 
documents o informacions que estimi convenient al seu dret i proposi quantes proves 
siguin pertinents pel reconeixement del mateixos. 
 
 
VUITE.- PEU DE RECURS. 
 
Pel que fa a l’acord primer a la resolució del recurs potestatiu de reposició: 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de 
publicació. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
Pel que fa a l’acord segon en relació a l’acord d’incoació del procediment: 
 
L'acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre 
recurs ajustat a dret 
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3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 554/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 554/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 05/04/2022. 
  
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 ES008274437A. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:  
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”  
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4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 602/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000437/2019-UES PER INFRACCIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 
1241/2021 I DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'ÚS DE LES PLATGES DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ, EN DATA 05/04/2022. 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
   

ACORD 
 
 
PRIMER. DESESTIMAR les al·legacions presentades per la persona titular del DNI 
ES044416707G per haver quedat constatats els fets objecte d’infracció. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES044416707G la sanció de multa de 
dos-cents euros (200 €) per infracció de l’article 1.2 del Decret d’Alcaldia número 1241 
de data 23/02/2022 i l’article 1.2 de l’Ordenança Municipal d’ús de les platges de 
Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI ES044416707G, 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. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 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.   
   
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 645/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 645/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 25/04/2022 
  
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 ES048102817L per no haver quedat provada la responsabilitat dels fets, a tenor 
de l’informe tècnic de data 20/10/2022. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador sense la imposició de cap 
sanció i per tant deixar sense efecte la proposta de resolució de data 13/09/2022. 
 
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 
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termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
  
6. Tecnologies de la Informació i la Comunicació.  
Número: 356/2022/eCONT. 
 
CONTRACTAR MITJANÇANT L’ACORD MARC DEL CONSORCI LOCALRET EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIFERENTS LLICÈNCIES 
INFORMÀTIQUES 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. ADHERIR l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’acord marc de 
subministrament i manteniment de programari de llicències de Microsoft i VMware 
―Exp. 143100022021 (lot 2).  
 
SEGON. ADJUDICAR el contracte de subministrament i manteniment de programari 
de Microsoft, basat en l’acord marc de subministrament i manteniment de programari 
de Microsoft i VMware del Consorci Localret ―Exp. 143100022021 (lot 2)―, per la 
durada d’un d’any, a l’empresa SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL, amb CIF 
B81644387, el següent: 
 

 
 
 
TERCER. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries indicades en el quadre infra del pressupost vigent, en les 
quantitats especificades. L’autorització o realització del contracte es subordina, en 
qualsevol cas, a l’existència de crèdit. 
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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 regulen Acord 
marc de subministrament i manteniment de llicències de Microsoft (Lot 2, Expedient 
143100022021). 
 
CINQUÈ. La persona responsable del contracte serà el Cap de Servei de Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació.  
 
SISÈ. ESTABLIR que l’acceptació de l’adjudicació del contracte basat s’efectuarà 
mitjançant la signatura per part del contractista de la present resolució. 
 
 
SETÈ. NOTIFICAR aquests acords a l’empresa adjudicatària i al Consorci Localret (a 
través de l’EACAT).  
 
VUITÈ. PUBLICAR aquesta adjudicació en el Perfil del Contractant i al Registre Públic 
de Contractes. 
 
NOVÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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7. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 370/2022/eCONT. 
 
CONTRACTAR EL SUBMINISTRAMENT DE PAPER D’IMPRESSIÓ MITJANÇANT 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT DE PAPER DE 
L’ACM (EXPEDIENT 2018.03-D1) 
  
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 de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2018.03-D1) 
 
SEGON. CONTRACTAR a l’empresa LYRECO ESPAÑA S.A, amb domicili social a la 
Carretera d’Hospitalet 147-149 de la localitat de Cornellà de Llobregat (08940), amb el 
NIF núm. A-79206223, el subministrament de paper d’impressió mitjançant contracte 
basat en l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (Exp. 2018.03-D1), per un any de durada i amb els següents preus 
unitaris i previsió: 
 

 
 
TERCER. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària continuadora de l’aplicació 02.9200.2200002 (Paper) del pressupost de 
2022, i a la seva continuadora en el pressupost de 2022, amb la següent distribució, 
IVA inclòs: 

 
L’autorització o realització del contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència 
de crèdit. 
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QUART. El preu base no és una obligació de despesa per part de l’Ajuntament, atès 
que aquest es determinarà en funció de les necessitats que es produeixin durant 
l’execució del contracte en que el contractista s’obliga a lliurar una pluralitat de béns de 
forma successiva i per preu unitari sense determinar de forma prèvia el número de 
lliuraments inclosos en l’objecte del contracte perquè el nombre de subministraments 
està subordinat a les necessitats de l’Administració. Aquests efectes, d’acord amb allò 
que preveu la Disposició addicional trenta-tresena de la LCSP, el pressupost base de 
licitació és limitador i té caràcter de màxim. 
 
CINQUÈ. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques de l’Acord marc del 
subministrament de paper amb destinació a les entitats locals de Catalunya expedient 
2018.03-D.1), així com en la present resolució. 
 
SISÈ. El responsable del contracte serà el Cap de Servei de Compres i Serveis 
Generals, o persona en qui delegui.  
 
SETÈ. NOTIFICAR aquesta resolució  a l’empresa adjudicatària del contracte basat en  
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL 
(preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o 
per correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius.  
 
VUITÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i al 
Perfil del Contractant. 
 
NOVÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157513010111012321 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

16 
 

  
 
 
8. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 382/2022/eCONT. 
 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE LLIURAMENT DE 
CARTES CERTIFICADES I NOTIFICACIONS ADMINISTRATIVES DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 
8 de novembre de contractes del sector públic, l’obertura del procediment de 
contractació  mitjançant procediment negociat sense publicitat, i el plec prescripcions 
tècniques particulars i el plec de clàusules administratives particulars, respectivament 
annexos I i II de la present resolució,  per a la contractació dels serveis de lliurament 
de cartes certificades i notificacions administratives  de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
 
SEGON. CONVIDAR a l’empresa  Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.M.E., amb 
NIF A83052407, a presentar proposició per mitjans electrònics, que haurà d’igualar o 
disminuir el pressupost base de licitació d’un  any de durada del contracte o fins a la 
formalització del contracte suspès a causa del recurs especial en matèria de 
contractació i pendent de resolució del TCCSP, amb número d’expedient 
527/2021/eCONT, es fixa en 51.212,04 euros més 4.060,12 euros corresponents al 
21% d’IVA de 18.991,79€ (la part de servei no inclòs al servei postal universal), atès 
que, conforme amb el que disposa l’article 22 de la Llei 43/2010, de 30 de desembre, 
del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal, només es 
repercutirà l’IVA als serveis no inclosos en el servei postal universal, i fan un total de 
55.272,16 euros. El pressupost base de licitació s’ha calculat per unitats d’execució 
aplicant  preus unitaris. 
 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a la partida pressupostària 02.9200.2220100 (despeses servei 
postal) del pressupost vigent i a les aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis 
econòmics que afectin a la durada del contracte. L’autorització o realització del 
contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència de crèdit a cada exercici 
pressupostari. 
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Exercici Aplicació pressupostària Quantitat (€) 
 
2022  02.9200.2220100   9. 212,03€  
2023  02.9200.2220100  46.060,13€  
 
L’autorització o realització del contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència 
de crèdit a cada exercici pressupostari. 
 
 
QUART.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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9. Intervenció.  
Número: 107/2022/eINT. 
 
APROVAR LA REALCIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL  
  
Relació de fets 
 
I. Atès que pel desenvolupament de les tasques i serveis municipals de cada 
departament de la Corporació provoca que s’hagin de sol·licitar certs serveis o 
materials. 
 
II. Atès que la sol·licitud d’aquests serveis o materials han estat tramitats degudament 
exigint la necessitat de cada despesa. 
 
III. Atès que les factures de dites despeses han estat conformades pels seus 
corresponents departaments. 
  
Fonaments de dret 
 
I. Vist allò que disposa la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
 
II. Vist allò que disposa el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals 
(aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març). 
 
III. Vist allò que disposa les Bases d’Execució del pressupost municipal. 
 
IV. Atès el Decret d’Alcaldia de data 9 de gener de 2020, mitjançant el qual es va 
delegar les competències referides a Intervenció i Tresoreria, corresponents a l'Àrea 
de Serveis Centrals, Seguretat i Economia, a la regidora Sra. CONXI MARTÍNEZ I 
SÁNCHEZ, fins i tot la possibilitat de dictar actes administratius amb efectes jurídics 
per a tercers  publicat al BOP el 20 de gener de 2020. 
 
V. La competència en el desenvolupament de la gestió econòmica municipal ha estat 
delegada a la Junta de Govern Local per Decret d’Alcaldia de data 25 de juny de 2019 
i publicada al BOP el 3 de juliol de 2019.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
   

 
ACORD 

 
PRIMER. APROVAR la relació de factures número F/2022/39. 
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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/2022/39. 
 
TERCER.ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris pel pagament 
de dites despeses. 
 
QUART. PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
   
10. Cultura.  
Número: 
 601/2022/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D'AJUTS PER A 
ACTIVITATS CULTURALS RELACIONADES AMB LA CULTURA POPULAR I 
TRADICIONAL I L’ASSOCIACIONISME 2022 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- ACCEPTAR la concessió de l’ajut econòmic de 14.388,00 euros (CATORZE 
MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT euros) de l'Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural de la Generalitat de Catalunya, corresponent al recurs amb codi BDNS 
635196, “Activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i 
l’associacionisme” CLT027 per a l’exercici 2022. 
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 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.  
 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157513010111012321 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

24 
 

 
11. Cultura.  
Número: 736/2022/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D'AJUTS PER A LES 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE LA PROGRAMACIÓ PROFESSIONAL 
ESTABLE DE DETERMINATS EQUIPAMENTS ESCÈNICS I MUSICALS 2022 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.- ACCEPTAR la concessió de l’ajut econòmic de 20.000,00 euros (VINT MIL 
euros) de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, 
corresponent al recurs amb codi BDNS 640388, “Activitats complementàries de la 
programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals” 
CLT058 per a l’exercici 2022. 
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 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.  
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12. Educació IMET.  
Número: 747/2022/eAJT. 
 
TRANSFERIR A L’IMET L’INGRÉS REBUT A LA TRESORERIA COM AVANÇAMENT 
DEL MECANISME DE FINANÇAMENT DE LES LLARS D’INFANTS PEL CURS 2022-
2023 I ESTABLIR ELS MECANISMES DE TRANSFERÈNCIA DELS IMPORTS PER 
AQUEST CONCEPTE 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER.- TRANSFERIR a l’Institut Municipal d’Educació i Treball, amb CIF 
P0800218J, l’ingrés rebut a la Tresoreria com avançament del mecanisme de 
finançament de les llars d’infants pel curs 2022-2023 per un import de 57.600,00.- € 
(CINQUANTA-SET MIL SIS-CENTS EUROS), a través de la corresponent modificació 
pressupostària d’ampliació de crèdits a l’aplicació pressupostària ampliable 
32.3202.41100 - Subvencions IMET del pressupost vigent. 
 
SEGON.- ESTABLIR com a mecanisme per transferir a l’Institut Municipal d’Educació i 
Treball qualsevol ingrés en concepte de finançament per les llars d’infants municipals 
que rebi l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a través de l’acord de modificació 
pressupostària corresponent on s’aprovi el reconeixement de l’obligació a abonar les 
quantitats percebudes. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquesta Resolució a l'Institut Municipal d’Educació i Treball. 
 
QUART.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.   
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13. Esports.  
Número: 1042/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL I TOTAL D'ALGUNES SUBVENCIONS PER LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES DURANT EL CURS 2021-2022 
DESTINADES A LES PERSONES AFECTADES PER MALALTIES CRÒNIQUES 
DEGENERATIVES, AMB NECESSITATS D'ATENCIÓ ESPECIAL O TERAPÈUTICA, 
EN SITUACIÓ DE PRECARIETAT ECONÒMICA I PRACTICANTS D'ESPORTS 
INDIVIDUALS 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. REVOCAR PARCIAMENT i per tant, reduir la subvenció concedida per la no 
realització de totes les activitats esportives i la no justificació total de les subvencions 
econòmiques concedides per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de juliol de 
2021 per la realització d’activitats esportives pel curs 2021-22 per a persones 
afectades per malalties cròniques degeneratives, amb necessitats d’atenció especial o 
terapèutica, en situació de precarietat econòmica i practicants d’esports individuals.  
 
La revocació de la subvenció es farà segons el quadre adjunt, on consta l’import de la 
subvenció finalment concedida:  
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SEGON. REVOCAR TOTALMENT les subvencions econòmiques per manca de 
justificació, per la realització d’activitats esportives pel curs 2021-2022 per a persones 
afectades per malalties cròniques degeneratives, amb necessitats d’atenció especial o 
terapèutica, en situació de precarietat econòmica. Les subvencions que han de ser 
totalment revocades es troben al quadre adjunt:  
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TERCER. CORREGIR l’error material detectat al núm. de DNI als expedients 
1203/2021/eSUB i 1204/2021/eSUB, canviant el que constava inicialment pel DNI 
correcte que és 46561569R. 
 
QUART. PROCEDIR al pagament de les beques a càrrec de la partida 33.3410.48100 
BEQUES ACTIVITATS ESPORTIVES I TERAPÈUTIQUES del pressupost de 
despeses de l’any 2021, segons el quadre següent: 
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CINQUÈ. PUBLICAR aquesta resolució a la pàgina web municipal.  
 
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. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució dels 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 recurs que considereu procedent.  
 
14. Convivència i Equitat.  
Número: 828/2022/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I EL DEPARTAMENT D’IGUALTAT I FEMINISMES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L’IMPULS DE LES POLÍTIQUES DE 
PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT I ELS FEMINISMES PEL PERÍODE 2022-2025 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i el Departament d’Igualtat i feminismes de la Generalitat de Catalunya per a 
l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-
2025, amb el contingut que consta a l’annex  
 
SEGON.- DISPOSAR la publicació del conveni al BOPB i també la inscripció al 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat i a l’Espai de 
Transparència municipal. 
 
TERCER.-  FACULTAR l’alcaldessa per a la signatura de tota la documentació que 
sigui necessària per a la formalització del present acord. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord al Departament d’Igualtat i feminismes de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ.- PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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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. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
15. Espai Públic.  
Número: 361/2022/eCONT. 
 
SUBMINISTRAMENT DE BANCS DE FUSTA MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN 
L’ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT DE PARCS INFANTILS I MOBILIARI 
URBÀ DE l’ACM (EXPEDIENT 2017.05) 
  
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 
pel subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2017.05) promogut per l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques.  
 
SEGON. CONTRACTAR l’empresa NOVATILU, SLU, amb NIF B98197916, per al 
subministrament de 134 unitats de bancs de fusta (ref. BCN21 UB2), sense 
instal·lació, amb les següents característiques: 
 
• Material: Fusta tropical d’alta densitat amb triple capa de protecció i disposició en 

6 taulons. Fundició dúctil amb triple tractament anti corrosió, tractament electrolític 
més imprimació epoxi i acabat amb pintura polièster.  

• Període de garantia de 2 anys per defectes de fabricació.  

L’import total és de 19.966,00€ més 4.192,86€ corresponents al 21% d’IVA, fent 

un total de 24.158,86€ (VINT-I-QUATRE MIL CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB 
VUITANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO). 
 
 
TERCER. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 50.1621.6230000 Mobiliari urbà del pressupost vigent. L’autorització o 
realització del contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència de crèdit.  
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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 de parcs infantils i mobiliari urbà amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.05) 
 
CINQUÈ. El termini del subministrament serà l’establert en les clàusules 55 del PCAP 
de l’Acord Marc, és a dir, un màxim de trenta-cinc (35) dies que seran comptadors a 
partir de l’acceptació de l’adjudicació; en el cas de la instal·lació; si s’escau, i d’acord 
amb la clàusula 57 del PCAP, els subministraments seran instal·lats en un termini que 
no podrà sobrepassar el període de cinquanta (50) dies a comptar des de l’esmentada 
acceptació. 
 
SISÈ. El responsable del contracte serà el Cap de Servei d’Espai Públic. 
 
SETÈ. L’empresa contractada haurà de constituir, prèviament a la formalització i 
d’acord amb la clàusula 61 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, una 
garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació en qualsevol de les modalitats 
establertes en l’esmentada clàusula. 
 
VUITÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
NOVÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en 
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’Associació 
Catalana de Municipis, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.  
 
DESÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
ONZÈ. 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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16. Espai Públic.  
Número: 52/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE 
VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PLATGES DEL MUNICIPI DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. PRORROGAR el contracte dels serveis de vigilància, salvament i socorrisme 
de les platges de Vilanova i la Geltrú, per període d’un any més durant la temporada 
estival (des de l’1 de maig  a 1 d’octubre de 2023), amb l’empresa DMCLUXE, S.L., 
amb NIF B55718944, per un import de 251.809,88€ (DOS-CENTS CINQUANTA-UN 
MIL VUIT-CENTS NOU EUROS AMB VUITANT-VUIT CÈNTIMS D’EURO). 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària continuadora en el pressupost de 2023 de 
l’aplicació  53.1711.2270100 (Contracte Socorristes) del pressupost vigent. 
 
La despesa prevista per a l’any 2023 serà de 208.107,34€ (DOS-CENTS VUIT MIL 
CENT SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS D’EURO), més 43.702,54€ 
(QUARANTA-TRES MIL SET-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE 
CÈNTIMS D’EURO), que fan un total de 251.809,88€ (DOS-CENTS CINQUANTA-UN 
MIL VUITCENTS NOU EUROS AMB VUITANT-VUIT CÈNTIMS D’EURO). 
 
L’autorització i compromís de la despesa es subordinarà al crèdit que es consigni en el 
pressupost 2023. 
 
TERCER.  NOTIFICAR el present acord  a l’empresa contractista, DMCLUXE, S.L. 
 
QUART. PUBLICAR el present acord al Perfil del Contractant i al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
  
CINQUÈ.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
17. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 310/2022/eCONT. 
 
APROVAR LA CERTIFICACIÓ D'OBRES NÚM. 1 A FAVOR DE GEOBRA 2020, S. L. 
PER LES OBRES DE MILLORA, RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DEL TEATRE 
PRINCIPAL (BCIL) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la certificació d’obres núm. 1 corresponent als treballs efectuats 
el mes de setembre de 2022 a favor de l’empresa GEOBRA 2020, S.  L. amb CIF 
B67440701 per les obres de millora, restauració i conservació del Teatre Principal, i 
que es correspon a la factura numero G-22/000065 de data de registre 12 d’octubre de 
2022, per import de cinquanta-mil vuit-cents vuitanta-nou euros amb vint-i-cinc cèntims 
50.889,25 € (42.057,23 € més 8.832,02 € del 21 per cent de l’IVA). 
 
SEGON. Aquest import es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
50.3330.63903 (Millores Teatre Principal) del vigent pressupost de 2022. 
 
TERCER. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la 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 d’acordar en sessió Pública, per tractar-se de 
competències delegades del PLE a la Junta de Govern Local 
 
 
ÀREA DE SEVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
  
18. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 517/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 517/2021-EUES PER REALITZACIÓ FAVORABLE DE 
MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT, PER INFRACCIONS DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE X7595158Y la sanció de set-cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança municipal de 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del NIE X7595158Y per haver-ne realitzat la part infractora la mesura 
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador en el que es 
refereix a la infracció establerta a l’article 27 de l’Ordenança municipal de tinença 
d’animals per haver obtingut la llicència esmentada. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen. 
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CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
 
 
19. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 610/2022/eUES. 
 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 610/2022-eUES PER INFRACCIONS DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE ESY0787440A la sanció de multa de 
mil cinc-cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal 
de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
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SEGON. IMPOSAR a la persona titular del NIE ESY0787440A la sanció de multa de 
set-cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança 
Municipal de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions imposades ascendeix a la quantitat de dos mil 
dos-cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del NIE ESY0787440A, 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 al 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.  
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20. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 347/2022/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, SL – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, 
SA – UTE, amb NIF U67273987, el següent subministrament: 
  

• Equip d’impressió i multifunció en la modalitat d’arrendament sense opció de 
compra, durant quaranta-vuit (48) mesos, amb destí al Servei de Gestió del Talent 
i de les Persones, amb les següents característiques i condicions: 

 
o Model: E72530DN 

o Quota mensual: 25,00€ (IVA exclòs) 

o Impressions en blanc i negre: previsió de 2.000 còpies mensuals, a 
0,0035€ la unitat (IVA exclòs). 

o Previsió de subministrament: desembre de 2022 

o Previsió de despesa mensual: 32,00€ (IVA exclòs) 

o Despesa màxima del contracte durant tota la seva execució, atenent la 
previsió d’impressions, serà d’un import de 1.536,00€ més 322,56€ 
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 1.858,56€. 
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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 
la durada del contracte, amb la distribució següent, atenent la previsió de lliurament i 
entrada en  funcionament el desembre de 2022: 
 

 IVA EXCLÒS IVA INCLÒS 
 
2022 32,00€  38,72€ 
2023 384,00€  464,64€ 
2022 384,00€  464,64€ 
2024 384,00€  464,64€ 
2025 352,00€  425,92€ 
 
TOTAL 1.536,00 €  1.858,56 € 

 
En tot cas, en atenció al tipus de contracte i de pagament, la distribució definitiva 
queda condicionada a la data de l’acta de recepció del subministrament concertat. 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
QUART. Els drets i obligacions de les parts venen 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 el cap del Servei destinatari i el cap del 
Servei TIC.  
 
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. 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157513010111012321 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

44 
 

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 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 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.  
 
 
   
21. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1614/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA AMB L’ACTIVITAT 
PRIVADA PER COMPTE ALIÈ D’ADVOCADA MEDIADORA 
  
 
Es proposa a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament l’aprovació de l’acord següent: 
   
 

ACORD 
 
 
PRIMER. DECLARAR, de conformitat 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 47842231-T, amb l’activitat privada per 
compte aliè d’advocada mediadora, amb una dedicació de 8 hores setmanals, a les 
tardes i un sou brut mensual aproximat de 500€, sempre que l’activitat privada no 
afecti els interessos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o dels seus organismes.  
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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 el present acord a la persona interessada. 
 
 
TERCER. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació 
o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
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 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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22. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1694/2022/eRH. 
 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR AMB L’ACTIVITAT 
PRIVADA PER COMPTE PROPI DE DOCÈNCIA I ACCIONS D’ACOMPANYAMENT 
PERSONAL I PROFESSIONAL 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
 
PRIMER. DECLARAR, de conformitat 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 ***1303**, amb l’activitat privada per compte 
propi de docència i accions d’acompanyament personal i professional, amb una 
dedicació màxima de 6 hores mensuals els dilluns i dimarts de 15h a 18h, i un sou brut 
mensual màxim de 900€, 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 el present 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 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: 1998/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR MUNICIPAL PER A 
L’ACTIVITAT PÚBLICA DE PROFESSOR DE MÚSICA  
  
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 al Sr. amb DNI 72997368-Z, amb l’activitat pública de Professor de 
Música a l'Escola Municipal de Música Sant Joan de Vilatorrada, amb una jornada del 
16,73%. 
 
 
SEGON. DECLARAR, de conformitat amb els articles 4, 12 i 13 de la Llei 53/84, la 
compatibilitat al Sr. amb DNI 72997368-Z, amb l’activitat pública de Professor de 
Música a l’Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls, amb una jornada del 
21,03%. 
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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. 
 
 
TERCER. COMUNICAR el present acord a la persona 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 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 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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24. Policia Local.  
Número: 354/2022/eCONT. 
 
 
SUBMINISTRAMENT DE DOS VEHICLES POLICIALS, EN MODALITAT DE 
RÈNTING SENSE OPCIÓ A COMPRA, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN 
L’ACORD MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE DE L’ACM (2019.07) 
  
 
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 mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 
2019.07). 
 
 
SEGON. CONTRACTAR a l’empresa ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, 
SA., amb NIF A91001438, el subministrament de dos (2) vehicles policials amb les 
següents característiques: 
  
• Ford Kuga ST-Line X 2.5 Duratec PHEV. Auto tot terreny 165kW 5P, automàtica. 

• Híbrid-endollable, Emissions CO₂ 22g/km¹ 

• Classificació Energètica A 

• EuroNcap 5,0 

• Blanc (sòlid) [PN3GZ, JATOSOL], Vinil parcial amb ajust elèctric Negro [3JJZH] 

• Accessoris seleccionats: Transf. policial amb kit detinguts + Battemberg, 
extintor+ cadenes +ALFOMBRAS goma + Wallb. 

• El pressupost base mensual per cada vehicle és de 1.199,06€, més 251,80€ 
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total mensual de 1.450,86€. 

 
 
TERCER. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària continuadora el 2023 de la 05.1320.2040000 FLOTA DE VEHICLES 
del pressupost vigent, i les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis 
econòmics que afectin la durada del contracte, per un total de 139.282,56€ (IVA 
inclòs). Amb previsió de l’inici de contracte al mes d’abril de 2023, la distribució serà 
com segueix: 
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Any  Base  IVA  Total         
 
2023  21.583,08 4.532,40 26.115,48 
2024  28.777,44 6.043,20 34.820,64 
2025  28.777,44 6.043,20 34.820,64 
2026  28.777,44 6.043,20 34.820,64 
2027  7.194,36 1.510,80 8.705,16 

 
TOTAL 115.109,76 24.172,80 139.282,56 

 
En tot cas, en atenció al tipus de contracte i de pagament, la distribució definitiva 
queda condicionada a la data de l’acta de recepció del subministrament concertat. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència 
de crèdit. 
 
QUART. Els drets i obligacions de les parts venen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que l’Acord Marc de 
mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 
2019.07), l’oferta del contractista i la minuta del contracte que s’aprova amb aquest 
acord. 
 
CINQUÈ. L’empresa contractada haurà de constituir, d’acord amb la clàusula 41 del 
Plec de Clàusules Administratives Particulars i prèviament a la formalització, una 
garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació en qualsevol de les modalitats 
establertes en l’esmentada clàusula. 
 
SISÈ. D’acord amb la clàusula 49 del PCAP de l’acord marc, el termini de lliurament 
serà l’abril del 2023. El lloc de lliurament seran les dependències de la Policia Local, 
ubicades al carrer del Pare Garí número 72. 
 
SETÈ. El responsable del contracte serà el cap de la Policia Local.  
 
VUITÈ. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa adjudicatària del contracte basat en 
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL 
(preferentment per e-notum al NIF P0800222B i al correu electrònic ccdl@ccdl.cat o 
per correu postal al carrer València, núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot 
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.  
 
NOVÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i al 
Perfil del Contractant. 
 
DESÈ. El contracte es formalitzarà amb la signatura per les parts de la minuta que 
s’adjunta com a Annex únic a la present resolució. 
 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157513010111012321 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

51 
 

 
ONZÈ. 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 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. 
 
 
 
 
 
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. 
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ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 
25. Infància i Joventut.  
Número: 601/2022/eSUB. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT PROVISIONAL DE LES SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A INFANTS I ADOLESCENTS AMB 
DIVERSITAT FUNCIONAL PER A LA SEVA INCLUSIÓ EN ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS CURS 2022/2023 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
 

PRIMER. ATORGAR provisionalment les subvencions destinades als infants i 
adolescents amb diversitat funcional per a la seva inclusió en activitats extraescolars 
per al curs 2022-2023, a les persones de la llista següent: 
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SEGON. INFORMAR a les persones beneficiàries que es tracta d’una subvenció 
pública que suposa un ingrés patrimonial, i la persona beneficiària té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 
 
 
TERCER. DISPOSAR una despesa de 8.950,50 € i RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ del 
pagament del 60% d’aquesta, un cop aprovada la resolució definitiva per part de la 
Junta de Govern Local i del 40% restant un cop justificada, per part de les entitats, la 
participació de l’infant en l’activitat subvencionada.  
 
Aquest pagament es realitza amb càrrec a l’aplicació pressupostària 09.3278.48204 
Ajuts Infància de CAP IV i es fa efectiu a les entitats col·laboradores que es relacionen 
a continuació: 
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QUART. TRASLLADAR la present resolució als departaments d’Intervenció i 
Tresoreria Municipal. 
 
 
CINQUÈ. PUBLICAR aquesta resolució provisional a la seu electrònica de 
l’ajuntament.  
 
 
SESÈ. INFORMAR que es disposa d’un termini de presentació d’al·legacions de deu 
(10) dies a partir de l'endemà de la seva publicació al Taulell d'Edictes de la 
Corporació. En cas que no es presentin al·legacions, es procedirà a l’aprovació 
definitiva de l’atorgament de les subvencions.  
  
 
SETÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs.  
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26. Esports.  
Número: 351/2022/eCONT. 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’AUXILIARS D’INFORMACIÓ, 
RECEPCIÓ, CONTROL D’ACCESOS I COMPROVACIÓ D’INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 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. MODIFICAR el Plec de clàusules administratives en l’apartat H del Quadre 
de característiques del contracte, en el sentit indicat en l’informe citat en el tercer punt 
de la part expositiva, de manera que en el seu apartat  H, punt 2.Criteris avaluables de 
forma automàtica,  en el Criteri 2. Experiència del personal, on diu: 
 
Es valorarà fins a 11 punts l’experiència del personal que l’empresa licitadora proposi 
adscriure al contracte. 
 
Hauria de dir: 
 
Es valorarà fins a 11 punts l’experiència del personal que l’empresa licitadora proposi 
adscriure al contracte. 
 
No es puntuarà ni el personal que s’ha de subrogar ni el personal requerit en els 
criteris de solvència. 
 
SEGON. PUBLICAR la present modificació al Perfil del Contractant. 
 
TERCER. APROVAR la retroacció de les actuacions al moment de la publicació dels 
plecs i de l’anunci de licitació fixant novament el termini de presentació d’ofertes. 
 
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 especial en matèria de contractació, en el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  de la Llei 
19/2017 - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la 
recepció de la seva notificació. 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157513010111012321 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

60 
 

Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de 
conformitat amb els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
 
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.  
 
 
 
PRECS I PREGUNTES  
No se’n formulen 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:04 hores, de la que 
s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


