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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DEL DIA 25 DE GENER DE 2022 
 

Acta núm. 3 

 

A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9.00 hores del dia 25 de gener de 2022, 
sota la presidència de l’alcaldessa, Olga Arnau Sanabra es reuneixen a la 
videoconferència per Teams els senyors/es: 

 

Sra. Olga Arnau Sanabra 

Sra. Marta Jofra Sora 

Sr. Jordi Medina Alsina 

Sr. Antoni Palacios Asensio 

Sra. Conxi Martínez Sánchez 

Sr. Enric Garriga Ubia  
El Sr. Garriga s’incorpora en el punt 16 a les 9.05 hores 

  
 

Secretari General 

Sr. Isidre Marti Sarda       

 

Interventor Accidental 

Sr. Nil Mestres Albà     
  

Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera 
convocatòria. 
 
Excusen la seva assistència la Sra. Blanca Albà Pujol i el Sr. Francesc Xavier Serra 
Albet 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixien també a la sessió el Sr. Jaume Carnicer 
Mas i el Sr. Jaume Aliaga Huguet 
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ORDRE DEL DIA 

 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 2/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 2 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 18 DE GENER DE 2022 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 164/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 6535 BMD PER EMBÚS D’UNA 
CLAVEGUERA A LA RONDA IBÈRICA, EL DIA 10 D’OCTUBRE DE 2020 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 80/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER 
FITORA, 16, EN DATA13 D'OCTUBRE DE 2021 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 88/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 88/2021-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE MESURES EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 08/01/2021. 
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5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 90/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 90/2021-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE MESURES EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 27/01/2021. 
 
  
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 175/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 175/2021-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE MESURES EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 12/01/2021. 
  
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 377/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 377/2021-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER MOLÈSTIES CAUSADES 
PER ALIMENTAR COLOMS, SEGONS DENÚNCIA DE LA POLICIA LOCAL DE DATA 
20/06/2021. 
 
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 501/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 501/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 26/08/2021. 
  
9. Intervenció.  
Número: 6/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157511737435706613 
 
 
 
 

 
    
 

4 
 

 
 
10. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 271/2021/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES 
DELS EDIFICIS MUNCIPALS, MERCATS, SOLARS, TORRENTS I ESPAIS PÚBLICS 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
11. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 504/2021/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE BASAT DE SUBMINISTRAMENT DE DOS EQUIPS 
MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, 
AMB DESTINACIÓ A LA POLICIA LOCAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ, MITJANÇANT 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS 
D’IMPRESSIÓ I DE MULTIFUNCIÓ DE CATALUNYA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE MUNICIPIS (EXPEDIENT 2014.2) 
  
12. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 508/2021/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE BASAT DE SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP 
MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, 
AMB DESTINACIÓ AL SERVEI DE MOBILITAT, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT 
EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE 
MULTIFUNCIÓ DE CATALUNYA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 
(EXPEDIENT 2014.2) 
  
13. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 521/2021/eCONT. 
 
PRORROGAR EL SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP MULTIFUNCIÓ EN LA 
MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, AMB DESTINACIÓ AL 
SERVEI DE D’ESPORTS, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC 
DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE MULTIFUNCIÓ DE 
CATALUNYA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS (EXPEDIENT 2014.2) 
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14. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 523/2021/eCONT. 
 
PRORROGAR EL SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP MULTIFUNCIÓ EN LA 
MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, AMB DESTINACIÓ AL 
SERVEI DE D’ESCOLES MUNICIPALS, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN 
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE 
MULTIFUNCIÓ DE CATALUNYA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 
(EXPEDIENT 2014.2) 
  
15. Gestió del Talent i les Persones 
Número: 403/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE 
PREVENCIÓ I VIGILÀNCIA DE LA SALUT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
  
16. Policial Local.  
Número: 22/2021/eCONT. 
 
IMPOSAR PENALITATS PER INCOMPLIMENT D’OBLIGACIONS CONTRACTUALS  
A L’EMPRESA CONTRACTISTA DEL SUBMINISTRAMENT EN MODALITAT DE 
RÈNTING, DE QUATRE MOTOCICLETES ELÈCTRIQUES PER A LA POLICIA LOCAL 
DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
 
17. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 23/2020/eDES. 
 
APROVAR LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE LA CELEBRACIÓ DEL MERCAT 
D'ARTESANIA QUE ES REALITZA EL SEGON I QUART DIUMENGE DE CADA MES 
  
 
18. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 2/2022/eDES. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA DEL MERCAT D'ARTESANIA DE SETMANA SANTA 
2022, DEL 14 AL 17 D'ABRIL, AL PG. DEL CARME DE VILANOVA I LA GELTRÚ: 
CONCURS PER A L'ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE VENDA 
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ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
19. Espai Públic.  
Número: 1/2022/eCAA. 
 
INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ  
  
 
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: 2/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 2 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 18 DE GENER 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: 164/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 6535 BMD PER EMBÚS D’UNA 
CLAVEGUERA A LA RONDA IBÈRICA, EL DIA 10 D’OCTUBRE DE 2020 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel  
senyor amb DNI 46627759 C, després representat per l'advocada Sra. ANA MARIA 
TARRAGÓ BARBADILLO, 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: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu 
procedent.  
   
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 80/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER 
FITORA, 16, EN DATA13 D'OCTUBRE DE 2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor amb DNI 36563535 K,  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. 
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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. 
 
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. 
  
   
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 88/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 88/2021-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE 
MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 08/01/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES037644922-V la sanció de tres-
cents  euros (300 €) per infracció de l’article 25.1 de l’ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI ES037644922-V 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. 
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TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
 
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.  
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5. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 90/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 90/2021-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE 
MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 27/01/2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES36896116-E la sanció de cent 
cinquanta euros (150€) per infracció de l’article 25.1 de l’ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI ES36896116-E 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. 
 
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
 
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. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 175/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 175/2021-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE 
MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 12/01/2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES046688101-X la sanció de tres-
cents  euros (300 €) per infracció de l’article 25.1 de l’ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI ES046688101-X 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. 
 
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
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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.  
   
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 377/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 377/2021-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER MOLÈSTIES 
CAUSADES PER ALIMENTAR COLOMS, SEGONS DENÚNCIA DE LA POLICIA 
LOCAL DE DATA 20/06/2021. 
  
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 
ES036948840F, en representació de la persona titular del DNI ES036948367V. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
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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.  
 
   
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 501/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 501/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 26/08/2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. IMPOSAR a l’establiment titular del CIF ESJ05436977 la sanció de multa de 
quatre-cents cinquanta euros (450 €) per infracció dels articles 25.4 i 23.3h) de 
l’Ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la 
Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR l’establiment titular del CIF ESJ05436977, 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. 
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La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
   
9. Intervenció.  
Número: 6/2022/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/2021/36. 
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Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
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Factures superiors a 50.001€ 
 
 

 
 
 
Resum Facturació 
 

  
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2021/36. 
 
 
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.  
   
 
10. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 271/2021/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONTROL INTEGRAT DE 
PLAGUES DELS EDIFICIS MUNCIPALS, MERCATS, SOLARS, TORRENTS I 
ESPAIS PÚBLICS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. EXCLOURE l’empresa EZSA SANIDAD AMBIENTAL, S.L., amb CIF 
B09321928, del lot 2 del contracte, d’acord amb l’informe tècnic transcrit íntegrament 
en el punt novè de la relació de fets. 
 
SEGON. ADJUDICAR a AMBIENT SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES S.L., amb 
NIF B43120534, els lots 1, 2 i 3 del contracte del servei de control integrat de plagues 
dels edificis municipals, mercats, solars, torrents i espais públics de Vilanova i la 
Geltrú, per un període d’un any, prorrogable dos anys més per períodes anuals, per les 
quantitats que s’indiquen a continuació: 
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• Lot 1: 10.664,51€ més 3.199,35€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
12.904,06€. 

• Lot 2: 17.250,00 més 3.622,50€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
20.872,50€.. 

• Lot 3: 6.300,00€ més 1.323,00€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
7.623,00€. 

 
TERCER. ADJUDICAR a SUNET PLAGAS, S.L., amb NIF B55672364, el lot 4 del 
contracte del servei de control integrat de plagues dels edificis municipals, mercats, 
solars, torrents i espais públics de Vilanova i la Geltrú, per un període d’un any, 
prorrogable dos anys més per períodes anuals, per l’import de 720,00€ més 151,20€ 
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 871,20€. 
 
QUART. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a les aplicacions continuadores de les aplicacions pressupostàries del 
pressupost vigent indicades en el quadre següent, i a les aplicacions que s’habilitin en 
els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. En previsió 
d’inici de l’execució del contracte el mes de març de 2022, la distribució de la despesa 
es preveu com segueix: 
 

 
 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
CINQUÈ.  IMPOSAR una penalitat a l’empresa TOI TOI SANITARIOS MOVILES, S.A., 
amb NIF A62518121, per un import de 758,07€ corresponent al 3 per cent del 
pressupost base de licitació, IVA exclòs, dels lots 1, 3 i 4, en concepte de penalitat, 
d’acord amb l’article 150.2 de la LCSP sense perjudici del que estableix la lletra a) de 
l’apartat 2 de l’article 71 de la LCSP. 
 
El pagament es pot efectuar al Servei Municipal de Recaptació de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en el seu horari d’atenció, d’acord amb allò establert en l’article 62 
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Així, si la notificació té lloc 
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entre els dies 1 i 15 del mes el termini de pagament serà fins al dia 20 del mes 
següent, o l’immediat hàbil posterior; en cas que la notificació s’efectuï entre els dies 
16 i l’últim del mes, el termini serà fins al dia 5 del segon mes posterior a la data de 
recepció, o l’immediat hàbil posterior. 
 
SISÈ. NOTIFICAR l’adjudicació a totes les empreses licitadores, i publicar l’adjudicació 
del contracte al Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
SETÈ. APROVAR la minuta del contracte que s’adjunten com a Annex 1. 
  
VUITÈ. NOMENAR responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 2.18 
del Plec de Clàusules Administratives particulars i la clàusula 2 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, les següents persones: 

• Lot 1 – Tècnic Responsable de Compres i Serveis Generals, o en qui delegui. 

• Lot 2 – Cap de Servei d’Espai Públic, o en qui delegui. 

• Lot 3 -  Directora de Mercats Municipals, o en qui delegui. 

• Lot 4 – Gerent d’AISSA, o en qui delegui. 
 
NOVÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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 seva 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 9/2017 de contractes del sector públic - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 
dies a comptar del dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil del 
contractant. 
 
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 seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat 
amb els arts 8 i 46 de 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. 
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11. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 504/2021/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE BASAT DE SUBMINISTRAMENT DE DOS EQUIPS 
MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, 
AMB DESTINACIÓ A LA POLICIA LOCAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT 
D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE MULTIFUNCIÓ DE CATALUNYA DE L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE MUNICIPIS (EXPEDIENT 2014.2) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. PRORROGAR amb l’empresa SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL 
amb NIF B62724562, el contracte de subministrament de dos equips multifunció amb 
destinació a la Policia Local de Vilanova i la Geltrú, en la modalitat d’arrendament 
sense opció a compra, i en les condicions que segueixen: 
 

• Equip MP301SP 

• Rènting: 21,15 euros mensuals, IVA exclòs. 

• Impressions: atenent a la previsió de 665 fotocòpies mensuals en blanc i negre, a 
0,0067€/unitat, la despesa mensual serà de 4,45 euros mensuals, IVA exclòs. 

 
En conseqüència, la despesa màxima durant la primera pròrroga del contracte serà de 
307,20 euros més 64,51 euros corresponents al 21% de l’IVA, que fan un total de 
371,72 euros. 

 

• Equip MP4055SP 

• Rènting: 76,04 euros mensuals, IVA exclòs. 

• Unitat de fax 12,59€ euros mensuals, IVA exclòs. 

• Total: 88,63 euros mensuals, IVA exclòs 

• Impressions: atenent a la previsió de 2.800 fotocòpies mensuals en blanc i 
negre, a 0.0054€/unitat, la despesa mensual serà de 15,12 euros mensuals, IVA 
exclòs. 

 
En conseqüència, la despesa màxima durant la primera pròrroga del 
contracte serà de 1.245,00 euros més 261,45 
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SEGON. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.9200.2200003 (Manteniment impressores) del pressupost vigent, i a 
la que s’habiliti com a continuadora en els exercicis econòmics que afectin a la durada 
del contracte, segons la distribució següent i en atenció a l’inici de la pròrroga el març 
de 2022: 
 

 
 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
TERCER. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2014.02). 
 
QUART. Els responsables del contracte seran el Cap de la Policia Local i el Cap 
Tècnic Responsable de Compres i Serveis Generals. 
 
CINQUÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
SISÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en 
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL i 
l’Associació Catalana de Municipis.  
 
SETÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
VUITÈ. 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. 
  
   
12. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 508/2021/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE BASAT DE SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP 
MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, 
AMB DESTINACIÓ AL SERVEI DE MOBILITAT, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT 
EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE 
MULTIFUNCIÓ DE CATALUNYA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 
(EXPEDIENT 2014.2) 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. PRORROGAR amb l’empresa SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL 
amb NIF B62724562, el contracte de subministrament d’un equip multifunció amb 
destinació al Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en la modalitat 
d’arrendament sense opció a compra, i pels preus que segueixen: 
 

• Model MPC2503SP 

• Rènting: 62,91 € mensuals, IVA exclòs. 

• Impressions: atenent a la previsió de fotocòpies mensuals en blanc i negre, 
a0.0076€/unitat, i en color de 0,0490€/unitat, la despesa mensual serà de 175,77 
€ mes IVA exclòs. 

• En conseqüència, la despesa màxima durant la primera pròrroga del contracte 
serà de 238,68 €/mes (RO) euros més 50,12 €/mes d’IVA (RO*0,21) euros 
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corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 288,80 €/mensuals amb IVA 
inclòs. Per tant la previsió de despesa anual serà de 2.864,16 €/any i 601,47 
€/any d’IVA que fan un total de 3.465,63 €/any IVA inclòs. 

 
SEGON. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.9200.2200003 (Manteniment impressores) del pressupost vigent, i a 
la que s’habiliti com a continuadora en els exercicis econòmics que afectin a la durada 
del contracte, segons la distribució següent i en atenció a l’inici de la pròrroga el febrer 
de 2022: 
 

 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
TERCER. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2014.02). 
 
QUART. Els responsables del contracte seran el Cap de Mobilitat i la Cap Tècnica 
Responsable de Compres i Serveis Generals. 
 
CINQUÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
SISÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en  
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL i 
l’Associació Catalana de Municipis.  
 
SETÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
VUITÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
13. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 521/2021/eCONT. 
 
PRORROGAR EL SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP MULTIFUNCIÓ EN LA 
MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, AMB DESTINACIÓ AL 
SERVEI DE D’ESPORTS, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC 
DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE MULTIFUNCIÓ DE 
CATALUNYA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS (EXPEDIENT 2014.2) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. PRORROGA amb l’empresa SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL amb 
NIF B62724562, el contracte de subministrament d’un equip multifunció, model model 
MP2555SP, referència C397PB00460 i destinació al Servei d’Esports, en la modalitat 
d’arrendament sense opció a compra.  
 

• Rènting: 42,69 euros mensuals, IVA exclòs. 

• Impressions: atenent a la previsió de 1.500 fotocòpies mensuals en blanc i negre 
(preu unitat 0,0066€), la despesa mensual serà de 9,90€ IVA exclòs. 

 
En conseqüència, la despesa màxima durant la primera pròrroga del contracte serà de 
631,08 euros més 133,53 euros corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
763,61€. 
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SEGON. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària del pressupost vigent  02.9200.2200003 (Manteniment impressores), i 
a la que s’habiliti com a continuadora  en els exercicis econòmics que afectin a la 
durada del contracte, segons la distribució:  
 

 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
TERCER. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2014.02). 
 
QUART. Els responsables del contracte seran el Cap del Servei destinatari del 
subministrament i el Cap Tècnic Responsable de Compres i Serveis Generals. 
 
CINQUÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
SISÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en  
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’ACM, tot 
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.  
 
SETÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
VUITÈ. 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.  
 
   
14. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 523/2021/eCONT. 
 
PRORROGAR EL SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP MULTIFUNCIÓ EN LA 
MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, AMB DESTINACIÓ AL 
SERVEI DE D’ESCOLES MUNICIPALS, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN 
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE 
MULTIFUNCIÓ DE CATALUNYA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 
(EXPEDIENT 2014.2) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. PRORROGAR amb l’empresa GIROCOPI, SL, amb NIF B17580804, el 
contracte de subministrament d’un equip multifunció, HP M552 B5L23A, referència 
SNJPBVKCF09X i destinació al Servei d’Escoles Municipals, en la modalitat 
d’arrendament sense opció a compra.  
 

• Rènting: 13,31 euros mensuals, IVA exclòs. 

• Impressions: atenent a la previsió de 270  fotocòpies mensuals en blanc i 
negre (preu unitat 0,0111€) i de 487 fotocòpies mensuals en color, a 0,0599 
€/unitat, la despesa mensual serà de 32,18 € IVA exclòs. 

 
En conseqüència, la despesa màxima durant la primera pròrroga del contracte serà de 
545,89 euros més 114,64 euros corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
660,53€. 
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SEGON. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària del pressupost vigent  02.9200.2200003 (Manteniment impressores), i 
a la que s’habiliti com a continuadora  en els exercicis econòmics que afectin a la 
durada del contracte, segons la distribució:  
 

 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
TERCER. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2014.02). 
 
QUART. Els responsables del contracte seran el Cap del Servei d’Escoles Municipals i 
la Cap Tècnic Responsable de Compres i Serveis Generals. 
 
CINQUÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
SISÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en 
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’ACM, tot 
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.  
 
SETÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
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VUITÈ. 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. Secretaria General.  
Número: 403/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE 
PREVENCIÓ I VIGILÀNCIA DE LA SALUT 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. PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte dels serveis 
prevenció i vigilància de la salut de Vilanova i la Geltrú, amb PREVENACTIVA, SLU, 
NIF B43887629, per un període d’1 any més, per un import anual de 31.815,00€, més 
1.281,00€ corresponent al 21% d’IVA de la prestació 1, que fan un total de TRENTA-
DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS (32.466,00€). 
 
Els preus ofertats relatius a les diferents prestacions del contracte són els següents: 
              
1) Prestació 1: Gestió i prestació del servei de vigilància de la salut en base al que 
estableix el RD 39/1997, i en particular els articles 19, 20 i 37: 
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6.100,00 € + 1.281,00 € (21% d’IVA) = 7.381,00 € 
 
2) Prestació 2: Reconeixements mèdics específics (exempts d’IVA), preus unitaris: 
 
2.1) reconeixement mèdic (inclou analítica bàsica): 38,50 € per reconeixement fins un 
màxim de 22.715,00 €/any. 
 
2.2) analítiques i determinacions especials i específiques (proves biològiques, 
vacunacions, plaques) associades a determinats reconeixements en funció de les 
avaluacions de riscos i d’altres documents preventius, així com dels protocols mèdics 
que siguin d’aplicació. La realització d’aquestes proves tindrà un cost addicional al 
corresponent al reconeixement mèdic a que es refereix el concepte 2.1) 
 
Fins un màxim de 3.000 €/any. 
 
 

 

 
 
 
2.3) Elaboració d’informe de vulnerabilitat en situacions d’excepcionalitat a causa de 
epidèmies, pandèmies i similars. Import unitari 19 €. 
 
El pagament es realitzarà contra presentació de factura pels preus unitaris que resultin 
del preu del contracte. 
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SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació continuadora de l’aplicació pressupostària 04.9202.2270601 
del pressupost 2021 en el de 2022, i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els 
propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. 
 
La despesa prevista per l’any 2022 serà 27.055,- €. 
La despesa prevista per l’any 2023 serà de 5.411,- €. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
 
TERCER. NOTIFICAR aquest acord a PREVENACTIVA, SLU i publicar la pròrroga  
del contracte al  Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
QUART. APROVAR la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunta com a annex. 
 
CINQUÈ. FACULTAR a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
SISÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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16. Policial Local.  
Número: 22/2021/eCONT. 
 
IMPOSAR PENALITATS PER INCOMPLIMENT D’OBLIGACIONS CONTRACTUALS  
A L’EMPRESA CONTRACTISTA DEL SUBMINISTRAMENT EN MODALITAT DE 
RÈNTING, DE QUATRE MOTOCICLETES ELÈCTRIQUES PER A LA POLICIA 
LOCAL 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. IMPOSAR penalitat a la U.T.E. EMPRESARG S.L. Y DEXTRON 
INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION S.A., amb NIF U42889212, per import de 
1.643,13€, per la comissió d’una infracció lleu.   
 
SEGON. La quantitat total anterior es farà efectiva contra la garantia definitiva 
dipositada per la U.T.E. EMPRESARG S.L. Y DEXTRON INGENIERIA DE LA 
TELECOMUNICACION S.A. i constituïda en virtut del contracte objecte del present 
expedient. 
 
TERCER. La UTE EMPRESARG S.L. Y DEXTRON INGENIERIA DE LA 
TELECOMUNICACION S.A, d’acord amb l’art. 109.2 de la LCSP, haurà de reposar la 
garantia definitiva pel mateix import en el termini de 15 dies naturals des de l’execució 
del present acord, incorrent en cas contrari en causa de resolució contractual.  
 
QUART. NOTIFICAR el present acord a la Tresoreria Municipal.  
 
CINQUÈ. NOTIFICAR el present acord a l’empresa contractista. 
 
SISÈ. PUBLICAR el present acord al Perfil del Contractant. 
 
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. 
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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. 
  
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
 
17. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 23/2020/eDES. 
 
APROVAR LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE LA CELEBRACIÓ DEL MERCAT 
D'ARTESANIA QUE ES REALITZA EL SEGON I QUART DIUMENGE DE CADA MES 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
 
PRIMER. SUSPENDRE temporalment la celebració del Mercat d’Artesania del segon i 
quart diumenge de cada mes aprovat per Decret d’alcaldia núm. 5400 de data 29 de 
desembre de 2020 per manca d’assistents. MANTENIR la celebració del Mercat de 
Brocanteria, Col·leccionisme, Art i Artesania el primer, tercer i cinquè diumenge de 
cada mes.  
 
SEGON. NOTIFICAR la present resolució al interessats afectats per la suspensió i 
PUBLICAR la informació al web municipal.  
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Recurs de reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des 
de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent  
 
   
18. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 2/2022/eDES. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA DEL MERCAT D'ARTESANIA DE SETMANA 
SANTA 2022, DEL 14 AL 17 D'ABRIL, AL PG. DEL CARME DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ: CONCURS PER A L'ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE 
VENDA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. CONVOCAR el concurs per l’adjudicació de les autoritzacions de venda en 
el Mercat d’Artesania de Setmana Santa 2022 en el marc de les Bases reguladores 
aprovades per la Junta de Govern Local en data 4 de febrer de 2020, amb el text que 
consta a l’annex. 
 
SEGON. PUBLICAR aquesta convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament i en 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Recurs de reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des 
de la seva data de publicació. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 
19. Espai Públic.  
Número: 1/2022/eCAA. 
 
INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. AUTORITZAR, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i 
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 
 
La relació és la que s’adjunta a continuació: 
 
X2923897E CR/ OLERDOLA, 47, 2º, 2 
49769663D CR/ DOCTOR ZAMENHOF, 34, LO, 1 
48022222Q CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 25, LO, DR 
Y0388485Y CR/ JOAN LLAVERIAS, 9, LO, ES 
B67326397 CR/ BAILEN, 25, LO, ES 
77252699T CR/ SANT ONOFRE, 114, LO, ES 
G67492678 CR/ LEPANT, 9, LO 
77299162A PL/ AGERMANAMENT, 8, MG, 11 
12283661M CR/ AIGUA VELLA, 3 
52210124D CR/ LURDES, 66, 1º, B 
X4404403H CR/ MONTANYANS, 14 
X3209531L CR/ PUIG I CADAFALCH, 37 
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76006443E CR/ RIU EBRE, 35 
47836124B CR/ PUIG I CADAFALCH, 4, - 
38131590M CR/ PEDRAFORCA, 26, BX 
52427388S CR/ MARGALLO, 30 
77096612Z CR/ JOSE DE ESPRONCEDA, 18 
52427318Z CR/ PEDRAFORCA, 5, CAS, B 
33888963G CR/ AIXADA, 29, CAS, A 
38330304E AV/ SOMELLA, 27 
37612365M PL/ PAGESIA, 5 
47180783D CR/ FALÇ, 31-A 
53069376G CR/ FES, 34-A 
52210694G PL/ DE LA FORCA, 12, Blq: 13, 3º, 3 
52429105F CR/ RIU GUADALQUIVIR, 44 
47633341L CR/ RIU GUADALQUIVIR, 52, - 
40928540V CR/ ANETO, 16 
46210938M CR/ BESIBERRI, 15 
52213044P CR/ BESIBERRI, 17 
37666613L RB/ ARNAU DE VILANOVA, 19 
77298354T CR/ AIGUA, 212, 3º, 2 
28336871C PL/ BEATRIU DE CLARAMUNT, 2, 4º, 1 
35083158Q CR/ JOAN LLAVERIAS, 8, 1º, 3 
47630447T CR/ OLERDOLA, 29, 1º, 1 
38131631T CR/ OLERDOLA, 23, 4º, 1 
52428444J CR/ OLERDOLA, 19, 2º, 1 
47637010P CR/ VILADELLOPS, 7, 3º, 2 
52218489W CR/ VILADELLOPS, 3, 1º, 2 
X4459167L CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 64, 1º, 2 
78895427E CR/ FRANCESC MORAGAS, 1, 3º, 2 
36764628W CR/ FRANCESC MORAGAS, 5, 1º, 2 
43507065N CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 27, 2º, 1 
47836206R CR/ BAILEN, 55, 1º, 1 
Y1711322K CR/ BAILEN, 51, 1º 
29040627E CR/ BAILEN, 47, BX, 2 
47636753G CR/ BAILEN, 47, BX, 1 
77077096W CR/ BAILEN, 27, AT, 2 
49769841A CR/ LEPANT, 16, AT 
77306083R CR/ SANT ONOFRE, 114, 4º, 3 
47917718R CR/ LEPANT, 1, 1º, 4 
46735719H CR/ BRUC, 2, 4º, 1 
X9094552F CR/ BRUC, 8, 3º 
52422775W CR/ LEPANT, 42, 4º, 2 
47605518A CR/ AIGUA, 148-B, 3º, 2 
X5028680Y CR/ BRUC, 58-A, 4º, 1 
46738173B CR/ BRUC, 58-B, 2º, 2 
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X9234134W CR/ BRUC, 58-C, 4º, 1 
35004603Y CR/ SANT ONOFRE, 111, 4º, 1 
33968973C CR/ BRUC, 13, 5º, 2 
48024136K CR/ BRUC, 7, 1º, 2 
10567205Q CR/ ABAT ESCARRE, 7 
33879887J PT/ TEODOR CREUS I COROMINES, 1, 2º, 1 
Y0963116M CR/ JOSEP COROLEU, 40, 3º 
B58685280 CR/ JOSEP COROLEU, 38 
38067290J CR/ JOSEP COROLEU, 32, BX 
77107601D CR/ JOSEP COROLEU, 22, 2º 
X8575775H CR/ JOSEP COROLEU, 27, 2º, 1 
47638628Q CR/ JOSEP COROLEU, 31, 5º, 2 
 
 
SEGON. FACULTAR l’Il·lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 
Això no obstant, la Junta de Govern Local decidirà allò que cregui més adient per als 
interessos municipals. 
 
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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PRECS I PREGUNTES  
 
No se’n formulen 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.06 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


