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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DEL DIA 1 DE MARÇ DE 2022 
 
 

Acta núm. 8 

 

A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9.00 hores del dia 1 de març de 2022, sota la 
presidència de l’alcaldessa, Olga Arnau Sanabra, reuneixen a la  Sala Pau Roig i 
Estradé de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, els senyors/es: 

 
 
Sra. Olga Arnau Sanabra 
Sra. M Blanca Alba Pujol  
Sr. Jordi Medina Alsina 
Sr. Francesc Xavier Serra Albet 
Sr. Antoni Palacios Asensio  
 
Sr. Isidre Martí Sardà 
Secretari General 
 
Sr. Cèsar Rodríguez Solà 
Interventor Municipal 

 
 

Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera 
convocatòria. 
 
Excusen la seva assistència la Sra. Marta Jofra, la Sra. Conxi Martínez Sánchez i el 
Sr. Enric Garriga Ubia 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixen també a la sessió Sr. Jaume Carnicer 
Mas, el Sr. Jaume Aliaga Huguet i el Sr. Oriol Huguet Briva 
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ORDRE DEL DIA 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 7/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 7 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 22 DE FEBRER DE 2022 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 21/2022/eSEC. 
 
APROVACIÓ I ASSUMPCIÓ DE DESPESES JUDICIAL EN CONCEPTE 
D’HONORARIS DE LLETRAT/DA I PROCURADOR/A 
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 10/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET 4/2022, DE DATA 20 DE GENER DE 2022, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 7 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT ORDINARI 18/2020 F, INTERPOSAT PER ISMAEL ALTÉS 
SABADELL.  ARXIVA LES ACTUACIONS PER ACORD EXTRAPROCESSAL 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 58/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 57/2022, DE 16 DE FEBRER DE 2022, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 15 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT ABREUJAT 187/2021 A INTERPOSAT PER ÓSCAR VIERA.  
S’ACCEPTA LA INADMISSIBILITAT DEL RECURS CONTENCIÓS I IMPOSA 
COSTES A L’ACTORA 
  
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 66/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 296/2021, DE DATA 2 DE DESEMBRE 
DE 2021, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 12 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 369/2020 2C, INTERPOSAT PER 
SEGUROS CATALANA DE OCCIDENTE.  ARXIVA LES ACTUACIONS PER ACORD 
EXTRAPROCESSAL (Exp. 1/2020/esj) 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 10/2021/eSJ. 
 
ESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA D’UN MENOR A LA PLAÇA CHARLIE RIVEL, EL DIA 20 DE FEBRER 
DE 2020 
   
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 45/2021/eSJ. 
 
INADMETRE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA AL CARRER FRANCESC MACIÀ AMB CARRER EL GRECO, EL DAI 
27 DE FEBRER DE 2021 
  
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 101/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 8994 JNK, AL 
CAURE-LI UN ARBRE A SOBRE, EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2021 
  
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 4/2022/eSJ. 
 
INADMETRE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA AL CARRER CORRALETS AMB CARRER DE LA BOMBA,, EL DIA 5 
DE GENER DE 2022 
 
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 441/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000441/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA D'ÚS DE 
LES PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 07/08/2021. 
 
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 460/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 460/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 21/08/2021. 
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12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 464/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 464/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 18/08/2021. 
 
13. Secretaria General. Servei de Patrimoni.  
Número: 8/2022/ePAT. 
 
APROVAR L’INFORME COMPLET I EL RESUM EXECUTIU DE L’ANÀLISI DE LA 
SITUACIÓ ACTUAL DE LA GESTIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL  
  
14. Intervenció.  
Número: 17/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
15. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 282/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL DINAMITZADOR/A DEL 
PUNT ÒMNIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
 
16. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 31/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DEL LOT 1 i LOT 2  DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE VIGILÀNCIA I CONTROL  DE MERCATS DE PETIT FORMAT I DELS 
MERCAT NO SEDENTARI DE MAR DEL MUNCICIPI  DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
(Núm. exp. 006/2019-CONT). 
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ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 
17. Esports.  
Número: 921/2021/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, I EL 
CLUB ESPORTIU BEACH VOLLEY GARRAF PER A LA CESSIÓ TEMPORAL D'ÚS 
DE LES INSTAL·LACIONS DE LA PLATJA D'ADARRÓ (SERVEIS DE LAVABOS, 
VESTIDORS, PISTES ESPORTIVES I IL·LUMINACIÓ) 
  
18. Acció Social i Dependència.  
Número: 29/2022/eAJT. 
 
APROVAR L’OPERACIÓ DE PAGAMENT A JUSTIFICAR DE 25.000€ DE 
L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL DEL 
PRESSUPOST 2022 
  
 
19. Convivència i equitat.  
Número: 32/2022/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 CONVIVÈNCIA I EQUITAT, 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) 
  
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
20. Mobilitat.  
Número: 274/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER 
ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL EN RELACIÓ AL CONTRACTE DEL 
SUBMINISTRAMENT DE QUATRE (4) FURGONETES ELÈCTRICS, AMB EL 
CARREGADOR VINCULAT, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD 
MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE DE L’ACM (EXPEDIENT 2016.02)
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21. Espai Públic.  
Número: 273/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER 
ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL EN RELACIÓ AL CONTRACTE DEL 
SUBMINISTRAMENT DE TRES (3) TURISMES ELÈCTRICS, AMB EL 
CARREGADOR VINCULAT, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD 
MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE DE L’ACM (EXPEDIENT 2016.02) 
  
22. Espai Públic.  
Número: 35/2022/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL COMPLEMENTARI 
MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE SERVEIS I 
SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA (Exp. 2017.01) 
  
23. Habitatge.  
Número: 660/2021/eSUB. 
 
RESOLUCIÓ FINAL DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA 
DEL LLOGUER JOVE 2021 APROVADES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 
DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2021 INFORMANT DEL SEGON PAGAMENT DE LES 
SUBVENCIONS CONCEDIDES I DE LES REVOCACIONS PARCIALS I TOTALS 
  
 
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: 7/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 7 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 22 DE FEBRER DE 2022 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 21/2022/eSEC. 
 
APROVACIÓ I ASSUMPCIÓ DE DESPESES JUDICIAL EN CONCEPTE 
D’HONORARIS DE LLETRAT/DA I PROCURADOR/A 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR i assumir les despeses en concepte d’honoraris de lletrat i 
procurador que s’originin en el citat procediment penal prèvies nº 182/2021 seguit 
davant del Jutjat d’Instrucció  nº 2 de Vilanova i la Geltrú, al haver-se produït els 
suposats fets, presumptament delictius, en l’exercici del seus respectius càrrecs. 
 
SEGON.- INFORMAR que si a resultes del procediment judicial, s’obtingués una 
sentencia ferma condemnatòria, els requisits decaurien, i per tant, en el cas de les 
autoritats públiques hauran d’assumir personalment les despeses generades, 
rescabalant a la corporació les despeses avançades. 
 
TERCER.- COMUNICAR el present acord a les interessades. 
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QUART.- PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els recursos següents: 
 
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 dels 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.  
 
   
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 10/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET 4/2022, DE DATA 20 DE GENER DE 2022, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 7 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT ORDINARI 18/2020 F, INTERPOSAT PER ISMAEL ALTÉS 
SABADELL.  ARXIVA LES ACTUACIONS PER ACORD EXTRAPROCESSAL 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 7 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Ordinari 18/2020 F 
 
Núm. i data decret:              18/2020 F, de 20 de gener de 2022  
 
Part actora  : Ismael Altés SAbadell  
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
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Lletrat:                                 Miquel Àngel Pigem de las Heras 
 
Objecte del procediment :    Decret del Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Projectes i 

Obres de data 6 de novembre de 2019, que desestima el 
recurs de reposició presentat en l’expedient 001388/2018-
OBR. 

 
Decisió  :  DECLARAR acabat el procediment, per acord 

extraprocessal. 
 ORDENAR l’arxiu de les actuacions i la devolució de 

l’expedient administratiu quan la resolució sigui ferma. 
 Sense imposició de costes 
 
Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma i contra ella s’hi pot 

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

conforme.  
 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 58/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 57/2022, DE 16 DE FEBRER DE 2022, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 15 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT ABREUJAT 187/2021 A INTERPOSAT PER ÓSCAR VIERA.  
S’ACCEPTA LA INADMISSIBILITAT DEL RECURS CONTENCIÓS I IMPOSA 
COSTES A L’ACTORA 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 15 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Abreujat 187/2021 A 
 
Núm. i data sentència:  57/2022, de 16 de febrer de 2022 
  
Part actora  : Óscar Viera  
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
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Lletrat:                                 Jaume Meseguer Linares 
 
Objecte del procediment :   Desestimació  presumpta per silenci administratiu de  

l'escrit presentat en data 07-08-2020 en relació a la 
Companyia d'Aigües  sobre sancions administratives. 

 
Decisió  :  DECLARAR LA INADMISSIBILITAT del recurs contenciós 

administratiu. 
                                                    
 IMPOSAR a costes a la part actora fins la quantitat màxima 

per tots els conceptes, de 100 €. I atribuir una gratificació 
extraordinària al lletrat 

 
Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma i contra ella s’hi pot 

interposar   recurs d’apel·lació. 
 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 

conforme.  
 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 66/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 296/2021, DE DATA 2 DE DESEMBRE 
DE 2021, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 12 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 369/2020 2C, INTERPOSAT PER 
SEGUROS CATALANA DE OCCIDENTE.  ARXIVA LES ACTUACIONS PER ACORD 
EXTRAPROCESSAL (Exp. 1/2020/esj) 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 12 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Abreujat 369/2020 F 
 
Núm. i data decret:             296/2021, de 2 de desembre de 2021  
 
Part actora  : Seguros Catalan de Occidente  
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
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Lletrat:                                 Roberto Valls de Gispert 
 
Objecte del procediment :    Desestimació de la reclamació per responsabilitat 

patrimonial de data 9 d’octubre de 2020 (exp. 1/2020/esj) 
 
Decisió  :  DECLARAR acabat el procediment, per acord 

extraprocessal. 
 
 ORDENAR l’arxiu de les actuacions i la devolució de 

l’expedient administratiu quan la resolució sigui ferma. 
 Sense imposició de costes 
 
Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma i contra ella s’hi pot 

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

conforme.  
 
 
 
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 10/2021/eSJ. 
 
ESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA D’UN MENOR A LA PLAÇA CHARLIE RIVEL, EL DIA 20 DE FEBRER 
DE 2020 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.  ESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 47841599 N, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un 
import de SET MIL VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET 
CÈNTIMS D’EURO (7834.37 €). 
 
SEGON.  D’aquesta quantitat, anirà a càrrec de la partida núm. 07.9203.2260401 
“Responsabilitat patrimonial”, MIL CINC-CENTS EUROS (1500 €). 
La resta, anirà a càrrec de ZURICH INSURANCE, PLC. 
 
TERCER. COMUNICAR aquest acord a la part interessada, i als departaments 
d’Intervenció i Tresoreria. 
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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.  
 
   
7.Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 45/2021/eSJ. 
 
INADMETRE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA AL CARRER FRANCESC MACIÀ AMB CARRER EL GRECO, EL DAI 
27 DE FEBRER DE 2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
    

ACORD 
 

PRIMER. INADMETRE la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 38483157 V, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per no 
complir tots els requisits necessaris. 
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SEGON. INFORMAR a la persona interessada que el dret a reclamar prescriu al cap 
d'un any que s'hagi produït el fet o l'acte que motivi la indemnització o es manifesti el 
seu efecte lesiu. En cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini 
comença a computar des de la cura o la determinació de l'abast de les seqüeles. 
 
TERCER. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
 
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 101/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 8994 JNK, AL 
CAURE-LI UN ARBRE A SOBRE, EL DIA 29 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 per LINEA DIRECTA ASEGURADORA, SA, amb NIF A80871031, 
representats per ADDING CONSULTORES SOLUCIONES INNOVADORAS Y 
SERVICIOS SL, contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part 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 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.  
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512072212161701 
 
 
 

 
  
   
 

15 
 

9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 4/2022/eSJ. 
 
INADMETRE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA AL CARRER CORRALETS AMB CARRER DE LA BOMBA,, EL DIA 5 
DE GENER DE 2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. INADMETRE la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb NIF X1241774G,  contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per no 
complir tots els requisits necessaris. 
 
SEGON. INFORMAR a la persona interessada que el dret a reclamar prescriu al cap 
d'un any que s'hagi produït el fet o l'acte que motivi la indemnització o es manifesti el 
seu efecte lesiu. En cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini 
comença a computar des de la cura o la determinació de l'abast de les seqüeles. 
 
TERCER. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 441/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000441/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA D'ÚS DE 
LES PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 07/08/2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI ES038093589T. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES038093589T la sanció de multa de 
cinquanta euros (50 €) per infracció de l’article 24.1 de l’Ordenança d’ús de les platges 
de Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI ES038093589T, 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 RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
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publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent   
 
 
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 460/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 460/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 21/08/2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del Passaport ARG01006634 la sanció de 
multa de quatre-cents cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 49.1 de 
l’Ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la 
Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del Passaport ARG01006634, perquè faci 
efectiu el pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra 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.Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 464/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 464/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 18/08/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES044418325N la sanció de multa de 
quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 
d’octubre d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES044418325N, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
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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.  
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13. Secretaria General. Servei de Patrimoni.  
Número: 8/2022/ePAT. 
 
 
APROVAR L’INFORME COMPLET I EL RESUM EXECUTIU DE L’ANÀLISI DE LA 
SITUACIÓ ACTUAL DE LA GESTIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
ÚNIC.- APROVAR les conclusions i recomanacions de l’informe complet i el resum 
executiu elaborat per la mercantil BONSER INICIATIVAS DE GESTIÓN SL que 
s’incorporen com a ANNEX I i ANNEX II de la present proposta  

 
 
 

ANNEX I:   
 
INFORME DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL EN LA 
QUE SE ENCUENTRA EL AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1416
4660764161025421    
 
 
 
ANNEX II:  
 
RESUM EXECUTIU  
 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1416
4660610037376051    
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14. Intervenció.  
Número: 17/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 

ACORD 
 

PRIMER. APROVAR la relació de factures número F/2022/5.  
 

Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

 
 
 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

 
 
 
 
Resum Facturació 
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SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2022/5. 
 
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
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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15. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 282/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL DINAMITZADOR/A DEL 
PUNT ÒMNIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria i l’oferta de treball de Dinamitzador/a del Punt 
Òmnia de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- PUBLICAR la convocatòria i l’Oferta de Treball de la borsa de 
Dinamitzador/a del Punt Òmnia de Vilanova i la Geltrú al BOPB i al web municipal.  
 
TERCER.- VIABILITAT pressupostària de l’oferta de treball estarà consignada a les 
partides de Sous i Salaris i de seguretat social d’Acció Social 35.2310.12000 i 
35.310.16000), un cop es rebi la subvenció del Contracte Programa, Fitxa número 52 
Pla Local d’Acció Comunitària (PLACI). La contractació de la persona seleccionada 
està supeditada a l’atorgament de la subvenció.  
 
QUART.- PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
16. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 31/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DEL LOT 1 i LOT 2  DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE VIGILÀNCIA I CONTROL  DE MERCATS DE PETIT FORMAT I DELS 
MERCAT NO SEDENTARI DE MAR DEL MUNCICIPI  DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
(Núm. exp. 006/2019-CONT). 
  
 
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 LOT 1 i el LOT 2 del contracte 
del servei de vigilància i control de mercats de petit format i del mercat no sedentari de 
Mar del municipi de Vilanova i la Geltrú, amb VIGILANCIA Y SISTEMAS, SL, amb NIF 
B61304937, per un període d’un any més, per un import anual total de 14.848,00 €, 
més 3.118,08 € corresponent al 21% d’IVA que fan un total de  17.966,08 € (DISET 
MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SIS MIL EUROS AMB VUIT CÈNTIMS D’EURO), 
distribuït per lots de la següent manera: 
 

- LOT 1: Control de Mercats de petit format: 2.867,20 €, més 602,11 € 
corresponents al 21% d’IVA que fan un total de 3.469,31 €. 

 
- LOT 2: Control Mercat no sedentari de Mar: 11.980,80 €, més 2.515,97 

corresponents al 21% d’IVA que fan un total de 14.496,77 €. 
 
La despesa prevista per al 2022, tenint en compte que la pròrroga del contracte serà a 
partir del mes d’abril, serà de 13.474,56 € (TRETZE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-
QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS  CÈNTIMS D’EURO). 
La despesa prevista per al 2023, serà de 4.491,52 € (NOU-CENTS SEIXANTA-DOS 
EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS D’EURO). 
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SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost 2022 i a les aplicacions 
de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la finalització de la 
pròrroga, distribuïdes de següent manera: 
 
- 10.4311.2279902 Fires i mercats petit format: 
 

Any 2022: 2.150,40 €, més 451,58 € corresponent al 21% d’IVA, fan un total de 
2.601,98 €. 
 
Any 2023: 716,80 €, més 150,53 € corresponents al 21% d’IVA, fan un total de 
867,33 €. 
 

- 10.4312.2120201 Manteniment mercadals:  
 

Any 2022: 8.985,60 €, més 1.886,98 corresponents al 21% d’IVA, fan un total de 
10.872,58 €. 

 
Any 2023: 2.995,20 €, més 628,99 corresponents al 21% d’IVA, fan un total de 
3.624,19 €. 

 
L’autorització i compromís de la resta de la despesa per als exercicis següents, se 
subordinarà al crèdit que pels esmentats exercicis es consigni en el pressupost 
corresponent. 
 
TERCER. NOTIFICAR la pròrroga a VIGILANCIA Y SISTEMAS, SL i publicar la 
pròrroga del contracte 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. 
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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 POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
   
 
17. Esports.  
Número: 921/2021/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, I EL 
CLUB ESPORTIU BEACH VOLLEY GARRAF PER A LA CESSIÓ TEMPORAL D'ÚS 
DE LES INSTAL·LACIONS DE LA PLATJA D'ADARRÓ (SERVEIS DE LAVABOS, 
VESTIDORS, PISTES ESPORTIVES I IL·LUMINACIÓ) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració amb el CLUB ESPORTIU BEACH 
VOLLEY GARRAF amb CIF G-06887350, el qual s’adjunta i figura com annex al 
present acord.  
 
 
SEGON.- DISPOSAR la seva publicació en el BOPB i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat  
 
 
TERCER.- AUTORITZAR a la Sra. Blanca Albà Pujol, Regidora d’Esports de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,  la signatura del present conveni.  
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QUART.- NOTIFICAR aquest acord als interessats. 
 
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. 
 
 
18. Acció Social i Dependència.  
Número: 29/2022/eAJT. 
 
APROVAR L’OPERACIÓ DE PAGAMENT A JUSTIFICAR DE 25.000€ DE 
L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL DEL 
PRESSUPOST 2022 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR l'atorgament d'un pagament a justificar a nom de la Sra. amb  
número de NIF 77110600H, per import de 25.000 €, en concepte de despeses a 
justificar referents a AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL. 
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SEGON.- AUTORITZAR el càrrec de l'import de l'esmentat pagament a l'aplicació de 
despeses 35.2313.48003 Ajuts d’Urgència social. 
L'habilitat del pagament a justificar s'obliga a justificar aquest en el termini màxim de 
tres mesos des de la data del seu atorgament. 
 
 
TERCER.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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19. Convivència i equitat.  
Número: 32/2022/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 CONVIVÈNCIA I EQUITAT, 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 Convivència i Equitat de l’Ajuntament 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 300 fotocòpies mensuals en blanc i 
negre, a 0,0067€/unitat, la despesa mensual serà de 2,01 euros mensuals, 
IVA exclòs. 

• En conseqüència, la despesa màxima durant la primera pròrroga del contracte 
serà de 277,92 euros més 58,36 euros corresponents al 21% de l’IVA, que fan 
un total de 336,28 euros. 

 
 
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 l’abril de 
2022: 
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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 la Cap de Convivència i Equitat 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 – 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. 
 
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 TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 
20. Mobilitat.  
Número: 274/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER 
ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL EN RELACIÓ AL CONTRACTE DEL 
SUBMINISTRAMENT DE QUATRE (4) FURGONETES ELÈCTRICS, AMB EL 
CARREGADOR VINCULAT, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD 
MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE DE L’ACM (EXPEDIENT 2016.02) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la devolució de la garantia definitiva a nom de ROMAUTO GRUP 
CONCESSIONARIS, SL, amb CIF B08633950, per import de 5.388,23€ (CINC MIL 
TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS), referent a la 
contractació del subministrament de quatre furgonetes elèctriques, mitjançant 
contracte basat en l’Acord Marc de Mobilitat Sostenible de l’ACM (2016.2), dipositada 
en data 6 de novembre de 2020  i consignada a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
amb la clau d’operació 820, referència 32020004116, número d’operació 
320200008567 i número d’ingrés 20200004960.  
 
SEGON. NOTIFICAR a ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL la present 
resolució. 
 
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 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512072212161701 
 
 
 

 
  
   
 

36 
 

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.  
 
 
21. Espai Públic.  
Número: 273/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER 
ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL EN RELACIÓ AL CONTRACTE DEL 
SUBMINISTRAMENT DE TRES (3) TURISMES ELÈCTRICS, AMB EL 
CARREGADOR VINCULAT, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD 
MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE DE L’ACM (EXPEDIENT 2016.02) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la devolució de la garantia definitiva a nom de ROMAUTO GRUP 
CONCESSIONARIS, SL, amb CIF B08633950, per import de 4.111,11€ (QUATRE MIL 
CENT ONZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS), referent a la contractació del 
subministrament de tres vehicles elèctrics, amb el carregador vinculat, mitjançant 
contracte basat en l’Acord Marc de Mobilitat Sostenible de l’ACM (2016.2), dipositada 
en data 6 de novembre de 2020  i consignada a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
amb la clau d’operació 820, referència 32020004115, número d’operació 
320200008566 i número d’ingrés 20200004959.  
 
SEGON. NOTIFICAR a ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL la present 
resolució. 
 
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.  
 
 
22. Espai Públic.  
Número: 35/2022/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL COMPLEMENTARI 
MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE SERVEIS I 
SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA (Exp. 2017.01) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.- CONTRACTAR, mitjançant l’Acord marc de serveis i subministrament 
d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2017.01), l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS, SA, amb CIF 
A08523094, adjudicatària del Lot 3, per un import de 13.051,33 €, més 2.740,78 € 
corresponent al 21% de l’IVA, que fa un total de 15.792,11 €, per als subministraments 
i serveis que es detallen a continuació:  
 
- Substitució de llumenera trencada a (carrer de Vilanoveta, 15A): 
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- Substitució llumenera trencada (camí del fondo de Somella 1): 

 
  
 
- Substitució de columna Nickolson (carrer dels Estornells 2): 

 
 
 
- Substitució de llumenera globus (carrer dels Plàtans s/n): 

 
  
 
- Subtitució de punt de llum (carrer Doctor Fleming 66): 
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- Reparació d'avaria a línia 2 del quadre 08 (plaça de Cal Ganeta): 

 
  
- Substitucio foto cèl·lula trencada per rellotge astronòmic, quadre 23 (plaça  
Cubilot): 
 

 
 
- Substitució de columna obsoleta (plaça de Cal Ganeta): 
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- Reparacio de rases, línies i ajust de potència quadre 39 (Raval de la Pastera): 
 

 
  
 
- Substitucio de tram malmès ente els punts 051.306 i 307 (passatge torre del 

Vallés): 

 
  
SEGON.- APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 52.1650.22799 Contracte Manteniment Enllumenat Públic del 
pressupost vigent.  
 
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 serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat 
públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01), així com en la 
resolució d’adjudicació. 
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QUART.- D’acord amb la clàusula 58 del PCAP, les llumeneres tindran una garantia 
tècnica de deu anys i seran aportades per l’empresa en la data del seu lliurament en 
nom del fabricant. El termini de lliurament serà de trenta dies a comptar des de la 
formalització de l’acceptació de l’adjudicació per part de l’empresa adjudicatària. 
 
CINQUÈ.- 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 i Comarques, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius d’acord amb la LCSP. 
 
SISÈ.- ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 
d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
  
SETÈ.- El responsable del contracte serà el Cap de Servei d’Espai Públic.  
 
VUITÈ.- PUBLICAR al Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
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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23. Habitatge.  
Número: 660/2021/eSUB. 
 
RESOLUCIÓ FINAL DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA 
DEL LLOGUER JOVE 2021 APROVADES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 
DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2021 INFORMANT DEL SEGON PAGAMENT DE LES 
SUBVENCIONS CONCEDIDES I DE LES REVOCACIONS PARCIALS I TOTALS 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 

PRIMER. APROVAR el segon pagament dels expedients resolts favorablement de les 
subvencions del Programa de Lloguer Jove per l’any 2021, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 43.2316.48002 -Programa Lloguer Jove- del pressupost de despeses 
de l’any 2021 per un import de 22.633,35 € als titulars dels expedients que s’indiquen a 
continuació: 
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SEGON. APROVAR la revocació parcial per un import de 5.808,92 € de les 
subvencions inicialment concedides i anul·lant les operacions comptables referents als 
expedients que s’indiquen a continuació: 
  

 
 
TERCER. APROVAR la revocació total per un import de 7.800,00 € de les 
subvencions inicialment concedides, per les causes indicades, i anul·lar les operacions 
comptables referents a aquestes subvencions, dels expedients que s’indiquen a 
continuació: 
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QUART. ORDENAR el 2n pagament de les subvencions concedides i justificades a 31 
de gener de 2022 per un import total de 22.633,35 € a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 43.2316.48002 - Programa Lloguer Jove - del pressupost de despeses 
de l’any 2021. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR el present acord als departament d’Intervenció i Tresoreria 
municipal per tal que facin efectiu el 2n pagament tal com es desglossa en el punt 1r 
del present acord, en la major brevetat possible. 
 
SISÈ. NOTIFICAR el present acord als interessats/des en la forma que s'estableix en 
la convocatòria. 
 
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. 
   
 
PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.10 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


