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Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 37/2022/eJGL 
 
 
NÚM.:  37 

ÒRGAN:  Junta de Govern Local 

SESSIÓ:  Ordinària 

DATA:  2 de novembre de 2022 

HORA:  09:00 

LLOC: Sala Pau Roig i Estradé 

DOCUMENT:  Acta 

 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 09:00 hores del dia 2 de novembre de 2022, sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, Olga Arnau i Sanabra, es reuneixen en 
primera convocatòria, al Sala Pau Roig i Estradé, les persones següents: 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sra. Olga Arnau Sanabra ERC 

Sra. M Blanca Alba Pujol JxC 

Sr. Antoni Palacios Asensio JxC 

 
 
Secretari General 
Sr. Isidre Marti Sarda       

 

Interventor Municipal 
Sr. Cesar Rodriguez Sola 
 
Excusen la seva assistència la Sra. Conxi Martinez Sánchez, el Sr. Jordi Medina 
Alsina i el Sr. Francesc Xavier Serra Albet 
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ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 36/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 36 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 25 D’OCTUBRE DE 2022 
 
 
ÀREA DE SEVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 5/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 318/2022, DE 10 D’OCTUBRE DE 2022, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 10 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT ORDINARI 416/2020 J INTERPOSAT PER FALDUR SOL, SL.  
S’ACCEPTA ESTIMA EL RECURS I RECONEIX EL DRET DE DEVOLUCIÓ 
  
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 91/2021/eSJ. 
 
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 
5997 FZX, AL CARRER AIGUA, 160, EL DIA 8 DE DESEMBRE DE 2020 
  
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 48/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL  CARRER RAMON Y CAJAL, 4 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 51/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA A L’AVINGUDA ROCACRESPA, 62, EN DATA 9 DE 
DESEMBRE DE 2021 
  
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 66/2022/eSJ. 
 
APROVAR CONVENI DE MUTU ACORD DEL PIS DEL CARRER FRANCESC 
MACIÀ, 13 
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7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 67/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA C. AMETLLER - C. 
SANT JOSEP, EL 16 DE JUNY DE 2022 
  
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 79/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DESESTIMACIÓ DE RECURS DE 
REPOSICIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 79/2022-eUES PER 
INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA 
CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 26/01/2022. 
  
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 386/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 386/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA 
A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 11/12/2020. 
  
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 639/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 639/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 02/05/2022. 
  
 
11. Secretaria General. Servei de Patrimoni.  
Número: 23/2022/ePAT. 
 
INSCRIPCIÓ REGISTRAL DE LA PLAÇA XORIGUER I DELS VIALS CARRER JARDÍ 
I LATERALS COM A BÉ DE DOMINI PÚBLIC D'ACORD AMB LA OBLIGACIÓ DE LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES D'INSCRIURE AL REGISTRE DE LA PROPIETAT 
TOTS ELS SEUS BÉNS D'ACORD AMB LA LLEI 33/2003, DE PATRIMONI, DE LES 
AAPP 
  
12. Intervenció.  
Número: 100/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
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13. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1750/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE 
LA CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA SELECCIÓ 
MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE D’UNA PLAÇA DE 
TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ (TIC - SISTEMES), ESCALA D’ADMINISTRACIÓ 
ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA. 
 
14. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1753/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE 
LA CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA SELECCIÓ 
MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE DE DUES PLACES 
DE TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ (TIC – ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA), ESCALA 
D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA. 
  
15. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 318/2022/eCONT. 
 
SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PER ALS VEHICLES DE L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD 
MARC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (EXP. CCS 2022 2) 
  
16. Tecnologies de la Informació i la Comunicació.  
Número: 53/2022/eCONT. 
 
SUBMINISTRAMENT D’UN SERVIDOR MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN 
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC I 
DETERMINADES LLICÈNCIES DE PROGRAMARI DE L’ACM (EXPEDIENT 2018.09) 
  
 
ÀREA DE POLITIQUES DE CIUTADANIA 
 
 
17. Cultura.  
Número: 591/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER L’ANY 2022 A 
L’ASSOCIACIÓ JOVENTUTS MUSICALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
RECONEIXER L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 
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18. Cultura.  
Número: 611/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER L’ANY 2022 A 
L’ENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL BALL DE DIABLES DE VILANOVA I LA 
GETRÚ  
  
19. Cultura.  
Número: 781/2022/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DEL RECURS "EXPOSICIONS ITINERANTS D'ART 
CONTEMPORANI" INCLÓS EN EL CATÀLEG DE SERVEIS PER A L'ANY 2022 DE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
  
20. Convivència i Equitat.  
Número: 24/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE SENSIBILITZACIÓ A LA CIUTADANIA MITJANÇANT AGENTS DE 
CIVISME DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm. exp. 016/2017-CONT) 
  
21. Convivència i Equitat.  
Número: 26/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE SENSIBILITZACIÓ A LA CIUTADANIA MITJANÇANT AGENTS DE 
CIVISME PER PROMOURE CONDUCTES CÍVIQUES A L’ESPAI PÚBLIC DEL 
MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm. exp. 033/2018-CONT) 
 
22. Educació IMET.  
Número: 1459/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A L’ESCOLA 
ÍTACA, CONVOCATÒRIA AJUTS ESCOLARITAT 2021 
 
 23. Educació IMET.  
Número: 1460/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A 
L’INSTITUT FRANCESC XAVIER LLUCH I RAFECAS, CONVOCATÒRIA AJUTS 
ESCOLARITAT 2021 
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24. Esports.  
Número: 351/2022/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’AUXILIARS 
D’INFORMACIÓ, RECEPCIÓ, CONTROL D’ACCESOS I COMPROVACIÓ 
D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L’AJUNTAMENT  DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
  
25. Esports.  
Número: 665/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA PENYA 
BARCELONISTA VILANOVA 
  
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
26. Espai Públic.  
Número: 603/2021/eAJT. 
 
APROVAR ACCEPTACIO SUBVENCIO PROJECTE DE RENOVACIO DE  XARXA 
D'AIGUA POTABLE DEL SECTOR 5 I ACORDAR SATISFER A LA COMPANYIA 
D’AIGÜES L’IMPORT SUBVENCIONAT 
  
27. Espai Públic.  
Número: 24/2022/eCAA. 
 
APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS 
DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ. 
  
 
28. Medi ambient.  
Número: 753/2018/eAJT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT (ACTUALMENT 
DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL) DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
PER AL FOMENT I L'IMPULS DE MESURES DE PROTECCIÓ I 
RENATURALITZACIÓ DE L'ÀMBIT DE PLATJA LLARGA I DE LA RELACIÓ 
D'AQUEST ESPAI AMB ELS ESPAIS LITORALS DELS COLLS I MIRALPEIX, COSTA 
DEL GARRAF I ELS ESPAIS NATURALS DELS PARCS DEL GARRAF, OLÈRDOLA I 
FOIX 
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29. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 330/2022/eCONT. 
 
APROVAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, EL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I LA LICITACIÓ DE LES OBRES DEL 
PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DEL TANCAMENT DE COBERTA DE LA PISTA 
PRINCIPAL DEL PAVELLO MUNICIPAL D'ESPORTS SITUAT A LA PLAÇA DE LES 
CASERNES S/N PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
 
30. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 331/2022/eCONT. 
 
APROVAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, EL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I LA LICITACIÓ DE LES OBRES DEL 
PROJECTE DE MILLORES EN EL TANCAMENT DE COBERTA I SUBSTITUCIÓ DEL 
TANCAMENT TRANSLÚCID DE FAÇANA DEL CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL 
ISAAC GÁLVEZ PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
  
31. Urbanisme i Planejament.  
Número: 90/2022/eURB. 
 
APROVAR EL PAGAMENT A L’ENTITAT NINGLEE S.L. DEL JUSTIPREU I 
INTERESSOS LEGALS MERITATS DE LA FINCA EXPROPIADA UBICADA A LA 
RAMBLA PIRELLI NÚM. 94 DE VILANOVA I LA GELTRÚ EN COMPLIMENT DE LA 
SENTÈNCIA JUDICIAL FERMA NÚM. 2066/2022 DICTADA EN DATA 1 DE JUNY DE 
2022 PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, AIXÍ COM 
APROVAR L’ACTA DE PAGAMENT DE JUSTIPREU I OCUPACIÓ DE FINCA 
EXPROPIADA. 
 
32. Habitatge.  
Número: 218/2021/eAJT. 
 
DONAR COMPTE DE L'ENTREGA DE L'ESTUDI "ESTRATÈGIES PER A LA GESTIÓ 
DEL PARC D'HABITATGE SOCIAL A VILANOVA I LA GELTRÚ" REALITZAT PER 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
  
33. Llicències i Disciplina.  
Número: 9/2022/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA PER 
OBRES DE REHABILITACIÓ INTEGRAL QUE NO S'AJUSTEN A LA LLICÈNCIA 
DEMANADA 
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PROPOSTES URGENTS 

 
 

ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 

34. Servei de Projectes i Obres 
Número: 400/2021/eCONT 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DEL LOT 7 (MESURA 7 - 
ITINERARI APARCAMENT DE DISSUASSIÓ-CENTRE) DEL PROJECTE DE 
PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ "AL CENTRE, LES 
PERSONES" 
 
 
35. Servei de Projectes i Obres 
Número: 400/2021/eCONT 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DEL LOT 1 (MESURA 1 - 
ELIMINACIÓ DE DRECERES AL CENTRE) DEL PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL 
CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ "AL CENTRE, LES PERSONES" 
 
 
ÀREA DE SEVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
36. Intervenció  
Número: 103/2022/eINT 
 
APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES EXTRAORDINÀRIA PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512662106213713 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

9 
 

 

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: 36/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 36 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 25 D’OCTUBRE DE 2022 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
 
ÀREA DE SEVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 5/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 318/2022, DE 10 D’OCTUBRE DE 2022, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 10 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT ORDINARI 416/2020 J INTERPOSAT PER FALDUR SOL, SL.  
S’ACCEPTA ESTIMA EL RECURS I RECONEIX EL DRET DE DEVOLUCIÓ 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 10 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Abreujat 416/2020 J 
 
Núm. i data sentència:  318/2022, de 10 d’octubre de 2022 
  
Part actora  : Faldur Sol, SL  
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                    Matías Acebes Fernández 
 
Objecte del procediment :      Desestimació  presumpta per silenci administratiu de la 

sol·licitud d’ingressos indeguts –més interessos legals- 
formulada en data 4/6/2020, relativa a les quantitats 
abonades en concepte d’excessos d’aprofitament en el 
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marc del Projecte de Reparcel·lació del Polígon 1 del Pla 
Parcial d’Ordenació (PPO) El Llimonet (registres 
d’entrada 2020015922, 2020015912 i 2020016098). 

 
Decisió  :  ESTIMA el recurs contenciós administratiu. 
 DEIXA SENSE EFECTE la desestimació presumpta. 
 RECONEIX EL DRET a la devolució de les quantitats 

abonades en el termini de 3 mesos. 
                                                    
 IMPOSAR a costes a la part demandada fins la quantitat 

limitada de 2000 €.. 
 
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. 
 
  
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 91/2021/eSJ. 
 
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 
5997 FZX, AL CARRER AIGUA, 160, EL DIA 8 DE DESEMBRE 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 
l'advocat Sr. GONZALO OLIVEROS LAYOLA, en representació de LIBERTY 
SEGUROS CIA. SEGUROS Y REASEGUROS, SA, contra l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, per un import de SET-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES 
CÈNTIMS D’EURO (778.33 €). 
 
SEGON.  Aquesta quantitat s’ingressarà al número de compte de la Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, ES09 0182 3999 3600 1150 0872, del reclamant, i anirà a càrrec 
de la partida núm. 07.9203.2260401 “Responsabilitat patrimonial” 
 
TERCER. COMUNICAR aquest acord a la part interessada, i als departaments 
d’Intervenció i Tresoreria. 
   
QUART. 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.  
 
 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 48/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL  CARRER RAMON Y CAJAL, 4 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
COM. PROP. C. RAMON Y CAJAL, 4, amb NIF H-64576846, representada pel Sr. V. 
S. N.z, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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.  
 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 51/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA A L’AVINGUDA ROCACRESPA, 62, EN DATA 9 DE 
DESEMBRE DE 2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 36914593 F, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
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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: 66/2022/eSJ. 
 
APROVAR CONVENI DE MUTU ACORD DEL PIS DEL CARRER FRANCESC 
MACIÀ, 13 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’acord de mutu acord entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
la Sra. amb núm. de DNI/NIF 5051206-S, i que es troba annex en el present acord. 
 
SEGON.- La quantitat de TRES MIL EUROS (3.000€) en concepte d’ajut extraordinari i 
bestreta a favor de la Sra. amb núm. de DNI/NIF 5051206-S, s’ingressarà en el 
número de compte bancari  (CAIXABANK ES54 21000801130200931569). 
 
Aquesta quantitat anirà a càrrec de la partida pressupostaria núm. 07.9203.2260401 
“Responsabilitat Patrimonial”. 
 
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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7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 67/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA C. AMETLLER - C. 
SANT JOSEP, EL 16 DE JUNY DE 2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 

PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI 47838472 J, contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
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8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 79/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DESESTIMACIÓ DE RECURS DE 
REPOSICIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 79/2022-eUES PER 
INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA 
CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 26/01/2022. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR totalment el recurs de reposició presentat per la persona 
titular del DNI ES047631720P, per haver quedat acreditats els fets objecte d’infracció 
pel tècnic competent. 
 
SEGON: NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació corresponent. 
 
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret.  
 
 
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 386/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 386/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA 
A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 11/12/2020. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 

 
PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per haver quedat 
provats els fets a tenor dels informes esmentats i de la propia recurrent que va 
reconèixer la seva responsabilitat. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI 47643450P la sanció de multa de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI 47643450P, 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 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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10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 639/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 639/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 02/05/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades  per la persona titular la 
persona titular del DNI 52218032M, en representació de la persona titular del DNI 
ES038253468Y, per haver quedat provada la no autoria dels fets, segons consta als 
informes mèdics aportats per la recurrent. 
 
SEGON. DEIXAR sense efecte la sanció imposada de cent vint euros (120 €) 
mitjançant proposta de resolució de data 26/07/2022. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:  
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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11. Secretari General. Servei de Patrimoni.  
Número: 23/2022/ePAT. 
 
 
INSCRIPCIÓ REGISTRAL DE LA PLAÇA XORIGUER I DELS VIALS CARRER JARDÍ 
I LATERALS COM A BÉ DE DOMINI PÚBLIC D'ACORD AMB LA OBLIGACIÓ DE LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES D'INSCRIURE AL REGISTRE DE LA PROPIETAT 
TOTS ELS SEUS BÉNS D'ACORD AMB LA LLEI 33/2003, DE PATRIMONI, DE LES 
AAPP 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
 
PRIMER.- INCOAR expedient administratiu per tal d’inscriure la plaça i els vials al 
Registre de la Propietat de la Plaça Xoriguer, delimitada en l’informe urbanístic de data 
6 de setembre de 2022. 
 
 
SEGON.- NOTIFICAR la resolució d’incoació de l’expedient als interessants descrits al 
Fonament de Dret 7é als efectes de donar-los tràmit d’audiència durant un termini de 
10 dies hàbils per a que puguin formular al·legacions, aportar documents i formular les 
justificacions que estimin pertinents. 
 
    
 
 
12. Intervenció.  
Número: 100/2022/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/2022/36. 
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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/2022/36. 
 
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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13. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1750/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE 
LA CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA SELECCIÓ 
MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE D’UNA PLAÇA DE 
TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ (TIC - SISTEMES), ESCALA D’ADMINISTRACIÓ 
ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria i les bases reguladores especifiques del 
concurs-oposició lliure d’una plaça de tècnic/a de grau mitjà (TIC - Sistemes), escala 
d’administració especial, subescala tècnica. 
 
SEGON.-  PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB, al 
BOE, al web municipal i a l’e-tauler. 
 
TERCER- VIABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: Les despeses estan consignades en les 
partides de sou i salaris del Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
(21.9204.12000) per un import de 7.379,92€ i la partida de seguretat social del Servei 
TIC ( 21.9204.16000) per un import de 2.398,84€, atès que la plaça esta ocupada 
interinament pel treballador municipal CLG. 
 
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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14. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1753/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE 
LA CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA SELECCIÓ 
MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE DE DUES PLACES 
DE TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ (TIC – ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA), ESCALA 
D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA. 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria i les bases reguladores especifiques del 
concurs-oposició lliure de dues places de tècnic/a de grau mitjà (TIC – Administració 
electrònica), escala d’administració especial, subescala tècnica. 
 
SEGON.-  PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB, al 
BOE, al web municipal i a l’e-tauler. 
 
TERCER- VIABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: Les despeses estan consignades en les 
partides de sou i salaris del Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
(21.9204.12000) per un import de 14.759,84€ i la partida de seguretat social del Servei 
TIC ( 21.9204.16000) per un import de 4.797,68€, atès que les places estan ocupades 
interinament per les persones treballadores municipals MFM i MRP. 
 
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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15. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 318/2022/eCONT. 
 
SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PER ALS VEHICLES DE L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD 
MARC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (EXP. CCS 2022 2) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’Acord Marc 
de de subministrament de subministrament de combustible (CCS 2022 2, Lot 1) de la 
Comissió Central de Subministraments i contractar amb COMPAÑIA ESPAÑOLA DE 
PETROLEOS SA, amb NIF A28003119, el subministrament de combustible per als 
vehicles municipals, per un any i amb la possibilitat de pròrroga d’un any més, i el preu 
anual de 69.834,71 euros més 14.665,29 euros corresponents al 21% d’IVA, que fan 
un total de 84.500 euros.  
 
SEGON. APROVAR l'autorització i disposició de la despesa, que s’imputarà a les 
partides indicades en el quadre infra del pressupost vigent  i a les aplicacions que 
s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin la durada del contracte, amb 
la següent distribució amb inici del contracte el primer de desembre: 
 
 

Exercici Aplicació pressupostària Quantitat (€) 
 
2022  02 9200 2210300  333,33 € 
2022  05.1320.2210300  6.083,33 € 
2022  52 1530 22103  7.666,67 € 
 
2023  02 9200 2210300  1.666,67 € 
2023  05.1320.2210300  30.416,67 € 
2023  52 1530 22103  38.333,33 € 

 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en cadascun dels exercicis pressupostaris. 
 
TERCER.  NOTIFICAR l’adopció del present acord a la Comissió Central de 
Subministraments de la Generalitat de Catalunya i l’empresa adjudicatària, així com a 
la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
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QUART. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regulen l’Acord 
Marc de subministrament de subministrament de combustible (CCS 2022 2, Lot 1). 
 
 
CINQUÈ. El responsable del contracte serà la Tècnica Responsable de Serveis 
Generals i Compres, o la persona en qui delegui. 
  
 
SISÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 
d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
 
SETÈ. PUBLICAR el contracte 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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16. Tecnologies de la Informació i la Comunicació.  
Número: 53/2022/eCONT. 
 
SUBMINISTRAMENT D’UN SERVIDOR MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN 
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC I 
DETERMINADES LLICÈNCIES DE PROGRAMARI DE L’ACM (EXPEDIENT 2018.09) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. DISPOSAR l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’Acord marc 
de subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.09), promogut per 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.  
 
SEGON. CONTRACTAR l’empresa Punt Informàtic i Creatiu, S.L., amb NIF 
B64161250, per al subministrament dels següents materials i serveis establerts en 
l’oferta del contractista, o els seus preus complementaris, del Lot 7.6 de l’acord marc 
esmentat en el punt anterior:  
 

• Servidor Dell PowerEdge R440 (1 unitat). En el cas que en la data 
d’adjudicació del contracte el fabricant hagi evolucionat el producte que 
està homologat i aquest s’adeqüi a les característiques tècniques del plec 
de prescripcions tècniques de l’Acord Marc, el proveïdor subministrarà el 
producte evolucionat. 

• Ampliació de Disc 480GB SSD (1 unitat). 

• Hores de tècnic (14 unitats). 

 
L’import total és de 3.209,77 euros més 674,05 euros corresponents al 21% d’IVA, que 
fan un total de 3.883,82 euros (TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA-TRES EUROS 
AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS D’EURO). 
 
TERCER. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 50.4910.62600 Modernització estructures tecnològiques i sistemes 
d'informació locals del pressupost vigent. L’autorització o realització del contracte es 
subordina, en qualsevol cas, a l’existència de crèdit.  
 
QUART. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.09). 
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CINQUÈ. El termini del subministrament i les garanties seran les establertes en les 
clàusules, respectivament, 42 i 43  i 35 i 45 del Plec de Clàusules Administratives de 
l’Acord Marc de referència.  
 
SISÈ. El responsable del contracte serà el Cap de Servei de tecnologies de la 
Informació i la Comunicació.  
 
SETÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 
d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
VUITÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en 
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’Associació 
Catalana de Municipis, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.  
 
NOVÈ. PUBLICAR la present resolució al Perfil del Contractant i al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
DESÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANA 
   
 
17. Cultura.  
Número: 591/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER L’ANY 2022 A 
L’ASSOCIACIÓ JOVENTUTS MUSICALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
RECONEIXER L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER.- CONCEDIR la subvenció nominativa per import de 3.000,00 € euros a 
l’entitat ASSOCIACIÓ JOVENTUTS MUSICALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, amb 
CIF G62261391, per col·laborar en el finançament de les despeses derivades de 
l’organització de Serenates a la Geltrú 2022. 
 
SEGON.- AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ del pagament de 
la subvenció de 3.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31.3341.48907, 
“Subvenció Joventuts Musicals”. 
El pagament es realitzarà de la següent manera: un únic pagament tan bon punt 
s’aprovi aquesta resolució, atès que ja s’ha justificat favorablement l’import total de la 
subvenció.  
 
TERCER.- APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 
 
L’ASSOCIACIÓ JOVENTUTS MUSICALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ es compromet 
a: 
 
1. Organitzar les SERENATES A LA GELTRÚ 2022 per tal d’oferir un cicle de 

música de cambra en un espai singular com és el Castell de la Geltrú els dies 3 i 
10 de juny de 2022 al pati del Castell de la Geltrú. Fent-se càrrec de: 

- La contractació artística i tècnica 

- Disseny i impressió del programa 

- La venda d’entrades 

- Liquidació a SGAE 

2. Complir la programació i els horaris presentats:  

- 3 de juny, 22 h: Cicle Polish Roots 

• Gala Kosssakowski 

• Luís Árias Fernández. 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512662106213713 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

37 
 

- 10 de juny, 22 h: Recital Líric 

• Sara López Porta 

• Pablo García Berlanga 

3. Enviar a la Regidoria de Cultura les necessitats d’infraestructura per a poder 
preveure el muntatge de les activitats, com a mínim un mes abans. 

4. Ser responsable de les remuneracions, cotitzacions socials i fiscals del seu 
personal contractat.  

5. Acreditar documentalment en qualsevol moment en que ho sol·liciti l’Ajuntament, 
que està al corrent de totes les seves obligacions fiscals, així com al compliment 
de les obligacions de la legislació vigent. 

6. Controlar que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament no superi el cost 
total dels projectes desenvolupats per l’entitat. 

7. Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 

8. Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, i a petició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en aquells actes on es demani la seva col·laboració. 

9. Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’Ajuntament, amb el seu 
logotip i seguint el seu llibre d’estil. 

10. Informar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i, en concret, a la Regidoria de 
Cultura, de totes les activitats que organitza amb la intenció de col·laborar en 
l’agenda cultural de la ciutat. 

11. Procurar que la seva activitat sociocultural sigui d’integració en el barri en què està 
establerta. Integrar socialment per a tota mena de persones, sense distinció de 
salut, sexe, raça, etc. 

12. Mantenir el recull i catalogació de l’arxiu de l’entitat. 

13. Vetllar en tot moment per mantenir i incrementar la qualitat de la formació dels 
membres de l’associació. 

Sens perjudici de les obligacions anteriorment mencionades, el beneficiari també 
haurà de complir les condicions establertes en la Llei 38/2003, General de 
Subvencions, així com en l’Ordenança General Reguladora de la concessió de 
subvencions d’aquest Ajuntament. 

 
La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 

- L’import de la subvenció s’abonarà en la seva totalitat un cop aprovada la 
resolució, havent justificat el beneficiari l’aplicació del 100% de l’import de 
la subvenció. 

- Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la 
compensació del pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, 
prèvia sol·licitud d’aquest. 

 
Justificació del compliment de l’activitat subvencionada. 
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Per percebre la totalitat de la subvenció atorgada, caldrà justificar que la subvenció 
s’ha invertit en la finalitat per a la qual fou concedida mitjançant la presentació, en el 
termini de 3 mesos després de la finalització de l’activitat i fins a 31 de gener de 
l’exercici següent al de la convocatòria, com a màxim, de la documentació següent: 
 
• SOL·LICITUD DE PAGAMENT de l’import justificat, signada per la persona que 

ostenti la representació de l’entitat. 
 
• MEMÒRIA D’ACTIVITATS: detall de les activitats realitzades a cadascun dels 

programes subvencionats, indicant-ne el funcionament, la participació, l’assoliment 
dels objectius i propostes de millora.  També s’ha d’incloure un exemplar de tota la 
documentació i difusió editada per l’activitat subvencionada, en la qual haurà de 
figurar la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
• MEMÒRIA ECONÒMICA: relació de justificants econòmics en un full resum, que 

s’acompanyarà de l’original o la còpia compulsada de les factures o documents de 
valor probatori de les despeses efectuades amb motiu de l’activitat objecte de 
subvenció, per un import mínim de la subvenció concedida.  

 
Aquests documents hauran de tenir les característiques següents: 
 
- La data haurà de correspondre a la temporada en què s’ha dut a terme l’activitat 

subvencionada. 

- Hauran de complir la resta dels requisits tècnics i formals exigits per la normativa 
fiscal (NIF i nom del proveïdor, data, quantia, concepte, IVA, import total, etc.) 

- Hauran d’estar efectivament pagades. 

 
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini de 15 
dies per a la seva esmena.  L’incompliment en termini de l’obligació de justificació o la 
justificació insuficient comportarà el desistiment per part del beneficiari de la subvenció 
concedida o el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda.  
 
Aquesta subvenció serà incompatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions, ens públics o privats.  Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions 
conjuntament amb els ingressos que s’obtinguin i el dels recursos propis que es 
destinaran a l’activitat, no podrà superar el cost total de l’activitat que es desenvolupi.  
Si se supera aquest cost, s’exigirà la devolució de l’excés en la part proporcional. 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació de la subvenció atorgada.  
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat Associació Joventuts Musicals de 
Vilanova i la Geltrú, informant-los que s’entendrà acceptada la subvenció si en el 
termini de 10 dies des de la data de la notificació de la present resolució no ha 
manifestat expressament les seves objeccions. 
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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.  
 
 
18. Cultura.  
Número: 611/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER L’ANY 2022 A 
L’ENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL BALL DE DIABLES DE VILANOVA I LA 
GETRÚ  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER.- CONCEDIR una subvenció nominativa per import de 35.000,00 euros a 
l’Associació Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú, amb NIF G59967703, per 
col·laborar en el finançament de les despeses derivades de la celebració dels seu 75è 
aniversari per l’any 2022. 
 
SEGON.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 35.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.3380.48907 (Subvenció Colla Ball de Diables 
Recuperació). 
 
El pagament es realitzarà de la següent manera: una bestreta del 50% en el moment 
de l’aprovació del present acord i el restant 50% tan bon punt s’hagi justificat 
favorablement l’import total de la subvenció, d’acord amb les condicions establertes al 
punt TERCER. 
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TERCER.- APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 
 
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL BALL DE DIABLES DE VILANOVA I LA GELTRÚ es 
compromet a: 
 
1. Portar a terme diverses accions amb motiu del seu 75è aniversari. 
 
2. Organitzar activitats per promoure la cultura popular i tradicional de la ciutat. I 
enguany amb una programació específica per celebrar l’aniversari de la recuperació 
del Ball de Diables que recull diverses activitats complementàries incloses en el 
projecte presentat, amb l’objectiu de donar a conèixer, posar en valor i recuperar el 
llegat del Ball de Diables a la ciutat. 
 
3. Disposar dels corresponents permisos municipals. 
 
4. Enviar a la Regidoria de Cultura les necessitats d’infraestructura per a poder 
preveure el muntatge de les activitats, com a mínim un mes abans. 
 
5. Fer-se responsable de les remuneracions, cotitzacions socials i fiscals del seu 
personal contractat. 
 
6. Acreditar documentalment en qualsevol moment en que ho sol·liciti l’Ajuntament, 
que està al corrent de totes les seves obligacions fiscals, així com al compliment de les 
obligacions de la legislació vigent. 
 
7. Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament no superi el cost total dels 
projectes desenvolupats per l’entitat. 
 
8. Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. Tenir 
arxivats i a disposició de l’Ajuntament, tots els documents originals justificatius de les 
obligacions referides. 
 
9. Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Col·laborar, en la mesura de 
les seves possibilitats, i a petició de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en aquells 
actes on es demani la seva col·laboració. 
 
10. Informar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i, en concret, a la Regidoria de 
Cultura, de totes les activitats que organitza amb la intenció de col·laborar en l’agenda 
cultural de la ciutat. 
 
11. Procurar que la seva activitat sociocultural sigui d’integració en el barri en què està 
establerta, per a tota mena de persones, sense distinció de salut, sexe, raça, etc. 
 
12. Mantenir el recull i catalogació de l’arxiu de l’entitat. 
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13. Vetllar en tot moment per mantenir i incrementar la qualitat de la formació dels 
membres de l’associació. 
 
14. L’entitat té seu pròpia i hi desenvolupen projectes adreçats a la població vilanovina 
en el marc d’un compromís mutu de treball vers la millora de la qualitat de vida i pel bé 
comú. 
 
La posaran a disposició dels col·lectius, entitats o persones que ho necessitin, sempre 
i quan ambdues parts arribin a acords d’utilització. Així mateix, posaran el local social 
de l’entitat a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per desenvolupar actes 
culturals, sempre sota acord previ i previst amb suficient antelació. 
 
Sense perjudici de les obligacions anteriorment mencionades, el beneficiari també 
haurà de complir les condicions establertes en la Llei 38/2003, General de 
Subvencions, així com en l’Ordenança General Reguladora de la concessió de 
subvencions d’aquest Ajuntament. 
 
La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 
 

  50% del total de la subvenció concedida: un cop redactada la resolució i 
aprovada per la Junta de Govern Local 

 

  50% restant de la subvenció: es farà efectiva un cop l’entitat hagi justificat 
correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció. 

 
Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació del 
pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud d’aquest. 
 
 
Justificació del compliment de l’activitat subvencionada. 
 
Per percebre la totalitat de la subvenció atorgada, caldrà justificar que la subvenció 
s’ha invertit en la finalitat per a la qual fou concedida mitjançant la presentació, en el 
termini de 3 mesos després de la finalització de l’activitat i fins a 31 de gener de 
l’exercici següent al de la convocatòria, com a màxim, de la documentació següent:  
 
 SOL·LICITUD DE PAGAMENT de l’import justificat, signada per la persona que 
ostenti la representació de l’entitat. 
 
 MEMÒRIA D’ACTIVITATS: detall de les activitats realitzades a cadascun dels 
programes subvencionats, indicant-ne el funcionament, la participació, l’assoliment 
dels objectius i propostes de millora. 
 
També s’ha d’incloure un exemplar de tota la documentació i difusió editada per 
l’activitat subvencionada, en la qual haurà de figurar la col·laboració de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
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 MEMÒRIA ECONÒMICA: relació de justificants econòmics en un full resum, que 
s’acompanyarà de l’original o la còpia compulsada de les factures o documents de 
valor probatori de les despeses efectuades amb motiu de l’activitat objecte de 
subvenció, per un import mínim de la subvenció concedida. 
 
Aquests documents hauran de tenir les característiques següents: 
 
- La data haurà de correspondre a la temporada en què s’ha dut a terme l’activitat 
subvencionada. 
 
- Hauran de complir la resta dels requisits tècnics i formals exigits per la normativa 
fiscal (NIF i nom del proveïdor, data, quantia, concepte, IVA, import total, etc.) 
 
- Hauran d’estar efectivament pagades. 
 
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini de 15 
dies per a la seva esmena. L’incompliment en termini de l’obligació de justificació o la 
justificació insuficient comportarà el desistiment per part del beneficiari de la subvenció 
concedida o el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda. 
 
Aquesta subvenció serà incompatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions, ens públics o privats. Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions 
conjuntament amb els ingressos que s’obtinguin i el dels recursos propis que es 
destinaran a l’activitat, no podrà superar el cost total de l’activitat que es desenvolupi. 
 
Si se supera aquest cost, s’exigirà la devolució de l’excés en la part proporcional.  
 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació de la subvenció atorgada. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat Associació cultural Ball de Diables de 
Vilanova i la Geltrú, informant-los que s’entendrà acceptada la subvenció si en el 
termini de 10 dies des de la data de la notificació de la present resolució el beneficiari 
no ha manifestat expressament les seves objeccions. 
 
 
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. 
 
 
 
19. Cultura.  
Número: 781/2022/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DEL RECURS "EXPOSICIONS ITINERANTS D'ART 
CONTEMPORANI" INCLÓS EN EL CATÀLEG DE SERVEIS PER A L'ANY 2022 DE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER.- ACCEPTAR la concessió del següent recurs de la Diputació de Barcelona: 
 

 
 
 
SEGON.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de mil set cents euros (1.700,00€) 
en concepte de despeses fixes a nom de la Diputació de Barcelona, amb CIF 
P0800000B, i reconèixer l’obligació de la despesa en el moment que la Diputació de 
Barcelona ens notifiqui l’aportació a realitzar.  Aquesta despesa es liquidarà amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 31.3340.2260901 Suport a la Creació, arts 
escèniques – Programació estable. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Diputació de Barcelona. 
 
QUART.- PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512662106213713 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

44 
 

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.  
 
  
20. Convivència i Equitat.  
Número: 24/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE SENSIBILITZACIÓ A LA CIUTADANIA MITJANÇANT AGENTS DE 
CIVISME DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm. exp. 016/2017-CONT) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la devolució de la garantia definitiva que va dipositar ACTUA, 
SCCL, amb NIF F61826053,  per import de  2.374,90€ (DOS MIL TRES-CENTS 
SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS), referent al contracte del 
servei de sensibilització a la ciutadania mitjançant agents de civisme al municipi de 
Vilanova i la Geltrú,  núm. expedient 016/2017-CONT, mitjançant  l’aval dipositat en 
data 16 de març de 2018 i emès per l’entitat financera ELKARGI, SGR, núm. 
d’operació 320180000888. 
 
SEGON. NOTIFICAR a ACTUA, SCCL 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.  
 
 
 
21. Convivència i Equitat.  
Número: 26/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE SENSIBILITZACIÓ A LA CIUTADANIA MITJANÇANT AGENTS DE 
CIVISME PER PROMOURE CONDUCTES CÍVIQUES A L’ESPAI PÚBLIC DEL 
MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm. exp. 033/2018-CONT) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 

PRIMER. APROVAR la devolució de la garantia definitiva que va dipositar ACTUA, 
SCCL, amb NIF F61826053, per import de  2.049€ (DOS MIL QUARANTA-NOU 
EUROS), referent al contracte del servei de sensibilització a la ciutadania mitjançant 
agents de civisme al municipi de Vilanova i la Geltrú,  núm. expedient 033/2018-CONT, 
mitjançant  l’aval dipositat en data 21 de desembre de 2018 I emès per l’entitat 
financera ELKARGI, SGR. 
 
SEGON. NOTIFICAR a ACTUA, SCCL 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. Educació IMET.  
Número: 1459/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A L’ESCOLA 
ÍTACA, CONVOCATÒRIA AJUTS ESCOLARITAT 2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. REVOCAR parcialment la subvenció a l’ESCOLA ÍTACA, amb CIF 
Q0801393-J,  per un import de 422,50€ per no haver pogut justificar aquest import i 
haver presentat la renúncia. Amb la revocació de la subvenció en aquests 422,50€, la 
subvenció finalment atorgada queda fixada en 7813,50€, quantitat igual a l’import 
justificat.  
 
SEGON. ORDENAR el pagament a l’ESCOLA ÍTACA, de la quantitat de 1.224,70€ en 
concepte de pagament pendent de la subvenció atorgada. Aquesta quantitat anirà a 
càrrec de la partida 320.481.01 del vigent pressupost ordinari de despeses de l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (IMET).  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. 
 
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. 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512662106213713 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

47 
 

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. 
  
   
23. Educació IMET.  
Número: 1460/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A 
L’INSTITUT FRANCESC XAVIER LLUCH I RAFECAS, CONVOCATÒRIA AJUTS 
ESCOLARITAT 2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. REVOCAR parcialment la subvenció a l’INSTTUT FRANCESC XAVIER 
LLUCH I RAFECAS, amb CIF Q5855362-I per un import de 884,00€ per no haver 
pogut justificar aquest import i haver presentat la renúncia. Amb la revocació de la 
subvenció en aquests 884,00€, la subvenció finalment atorgada queda fixada en 
6.916,00€, quantitat igual a l’import justificat.  
 
SEGON. ORDENAR el pagament a l’INSTITUT FRANCESC XAVIER LLUCH I 
RAFECAS, de la quantitat de 676,00€ en concepte de pagament pendent de la 
subvenció atorgada. Aquesta quantitat anirà a càrrec de la partida 320.481.01 del 
vigent pressupost ordinari de despeses de l’Institut Municipal d’Educació i Treball de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (IMET).  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. 
 
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. 
 
24. Esports.  
Número: 351/2022/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’AUXILIARS 
D’INFORMACIÓ, RECEPCIÓ, CONTROL D’ACCESOS I COMPROVACIÓ 
D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L’AJUNTAMENT  DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert i els plecs de prescripcions  tècniques i de 
clàusules administratives particulars, respectivament Annex I i II de la present 
resolució, per a la contractació de serveis d’auxiliars d’informació, recepció, control 
d’accessos i comprovació d’instal·lacions esportives   de l’Ajuntament de  Vilanova i la 
Geltrú. 
 
SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert, d’acord amb l’article 131.2 de la 
LCSP, ordinari,  per un període de 1 any, prorrogable 1 any més, amb un pressupost 
base de licitació anual de 82.215,00 €, més el 21% d’IVA 17.265,15 € que fan un total 
de 99.480,15 € (NORANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB 
QUINZE CÈNTIMS D’EURO). 
 
L’import de sortida està calculat en base a les hores estimades de servei: 
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Aquesta previsió constitueix una estimació global del contracte i en cap cas representa 
una obligació contractual. És a dir, l’Ajuntament no està obligat a arribar aquest màxim 
anual, sinó que és un topall màxim. 
 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació 33.3420.2279900 Gestió instal·lacions esportives 
del pressupost vigent, i, a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers 
exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte.  
 
La previsió de despesa per l’any 2022 serà de 4.145,01 € (IVA inclòs). 
La previsió de despesa per l’any 2023 serà de 95.335,14€ (IVA inclòs). 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 
 
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 especial en matèria de contractació, en el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  de la Llei 
19/2017 - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la 
recepció de la seva notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de 
conformitat amb els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
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25. Esports.  
Número: 665/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA PENYA 
BARCELONISTA VILANOVA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. CONCEDIR una subvenció nominativa a la PENYA BARCELONISTA 
VILANOVA  amb NIF G08444226, per un import de quatre mil sis-cents euros 
(4.600€), destinada a finançar el sosteniment de l’entitat d’interès social que és 
propietària de la seu social. 
 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de quatre mil sis-cents euros 
(4.600€) amb càrrec a l’aplicació 33.3410.48105 SUBVENCIÓ PENYA 
BARCELONISTA, del pressupost de l’exercici 2022 per fer front a la subvenció que 
s’atorga. 
 
TERCER.  APROVAR les condicions a què queda subjecte la present subvenció i que 
es concreten en els punts següents: 
 
3.1.  PENYA BARCELONISTA VILANOVA  es compromet a: 
  
3.1.1.  Destinar la subvenció a finançar les despeses que es produeixin de les 

obligacions derivades de la tinença en propietat de la seu social, la qual es 
durà a terme durant l’any 2022.  

3.1.2.  Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció 
concedida. 

3.1.3.  Conservar els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels 
fons rebuts, per un període no inferior a 6 anys, comptats des de la finalització 
del termini de presentació de justificacions. 

3.1.4.  Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent 
que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. Aquesta comunicació s’ha de fer tan 
aviat com es conegui. 

3.1.5.  Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència 
en el compliment de les obligacions establertes mitjançant la presentació d’un 
informe per escrit, tan bon punt es produeixi, amb justificació de les causes 
que l’originen  
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3.1.6.  Comunicar per escrit les modificacions relatives al beneficiari, com un canvi 
en els mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació que 
tingui transcendència per al seguiment de la subvenció 

3.1.7.  Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la 
concessió de subvenció. 

3.1.8.  Abans del pagament, el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 

3.1.9.  Complir les obligacions previstes en la llei 19/2014 de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, 
respecte a la publicitat activa. 

 
3.2.  Seran despeses subvencionables les establertes amb caràcter general a 

l’article 31 de la llei 38/2003,de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
3.3.  Incompliment de les obligacions i compromisos. 
 
3.3.1.  L’incompliment de les obligacions establertes originarà les responsabilitats 

que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o 
reintegrament de la subvenció concedida. 

3.3.2.  En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part de 
l’administració,  haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’Ajuntament 
haurà de resoldre en el termini d’un mes. 

La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs administratiu de reposició de forma potestativa o directament de 
recurs contenciós  administratiu. 

3.3.3.  L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari donarà dret a 
l’Ajuntament a la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida, prèvia audiència del beneficiari, sense dret a que aquest rebi 
indemnització, i sens perjudici del dret a incoar els procediments 
sancionadors i de rescabalament dels danys i perjudicis que siguin oportuns. 

 
3.4.  Responsabilitat en front de tercers. La responsabilitat que es pugui generar 

enfront tercers, a conseqüència de les  actuacions derivades del 
desplegament d'aquest acord correspon a l'entitat executora material de les 
actuacions. 

 
3.5.  La forma de pagament de l’import de la subvenció es realitzarà d’un sol cop 

prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la documentació 
justificativa esmentada al punt anterior. Així mateix, abans del pagament el 
beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
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Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la 
compensació del pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, 
prèvia sol·licitud d’aquest. 

 
3.6.  Compatibilitat amb altres subvencions. La subvenció regulada en aquest 

acord serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions, ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les 
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del 
projecte/activitat a desenvolupar. 

 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la PENYA BARCELONISTA VILANOVA. 
S’entendrà acceptada la subvenció per part de l’entitat si en aquest termini no 
manifesta expressament la seva disconformitat. 
 
 
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 dels recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol recurs que considereu procedent.  
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ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
  
26. Espai Públic.  
Número: 603/2021/eAJT. 
 
APROVAR ACCEPTACIO SUBVENCIO PROJECTE DE RENOVACIO DE  XARXA 
D'AIGUA POTABLE DEL SECTOR 5 I ACORDAR SATISFER A LA COMPANYIA 
D’AIGÜES L’IMPORT SUBVENCIONAT 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.  ACCEPTAR la subvenció del Departament de territori i sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, relativa a la Resolució ACC/1779/2021 d’1 de Juny per 
import  92.933,16 €, per a la realització del  projecte constructiu: “Sector 5 modificat 2 
del Projecte de renovació integral de la xarxa d’aigua potable del barri de Santa Maria 
de Vilanova i la Geltrú”. 
 
SEGON.  SATISFER a la COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
SAM, com a executora del projecte, l’import subvencionat per una quantitat màxima de 
92.933,16 €, un cop ingressat l’import de la subvenció a la tresoreria municipal i 
depenent de les necessitats de tresoreria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER.  NOTIFICAR aquesta resolució a la Companyia d’Aigües i al Departament 
de territori i sostenibilitat de la Generalitat. 
 
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 de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
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comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
    
 
27. Espai Públic.  
Número: 24/2022/eCAA. 
 
APROVAR LA 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: 
 
X9021233N CR/ AIGUA, 109, LO, 3 
Y3116744M PL/ CATALUNYA, 10, LO, DR 
78147894N CR/ RECREO, 49, LO 
B65202707 CR/ DOCTOR FLEMING, 27, LO, DR 
J67523126 CR/ BRUC, 60-62, LO, ES 
77254151A AV/ FRANCESC MACIA, 120, LO, B 
77289862H PL/ CAP DE CREU, 8, LO 
47630374L CR/ TIRES, 1, LO 
49879991Y CR/ SANT FRANCESC, 2-A 
Y5782828K CR/ MANUEL DE CABANYES, 4, LO 
B67726059 CR/ TEATRE, 2, LO, 2 
Y2162965J CR/ AIGUA, 64, LO 
X5938550L CR/ AIGUA, 57, ENT, 1 
52420213Q CR/ AIGUA, 71 
36568047W AV/ FRANCESC MACIA, 10, ENT, 3 
37664911L AV/ FRANCESC MACIA, 10, ENT, 4 
B66694258 AV/ FRANCESC MACIA, 38, LO 
52915509F PL/ SOLER I CARBONELL, S/N Edif. MERCAT, LO, 05 
Y1244129G PL/ SOLER I CARBONELL, 24, LO, 3 
B67601245 RB/ PRINCIPAL, 98, LO 
52428357H CR/ ESCOLAPIS, 29, LO, 3 
47651135B CR/ TETUAN, 12, LO 
48023815E CR/ CUBA, 8, LO 
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B66818535 CR/ CUBA, 1-B, MG, ES 
B65066904 CR/ CUBA, 2, LO, DR 
Y8183345M CR/ CUBA, 6, LO 
G01608793 CR/ JOSEP COROLEU, 127, DR 
X9361885B CR/ JOSEP COROLEU, 99, LO, DR 
77299887S CR/ JOSEP COROLEU, 101, LO, ES 
49767095V CR/ JOSEP COROLEU, 103, LO, DR 
47842024T CR/ MONTSENY, 11, LO, A 
52420901Z RB/ JOSEP TOMAS VENTOSA, 14 
37593544K CR/ SANT SEBASTIA, 9, LO 
Y7822810H CR/ CODONYAT, 3, LO 
52421286P CR/ SALUT, 18 
G08369449 CR/ FRUITA, 10 
48136460J PL/ MIRO DE MONTGROS, 9, LO 
43414826A PL/ MIRO DE MONTGROS, 4, BX 
43394490E CR/ SANTA EULALIA, 1, LO 
G66864208 CR/ SANTA MADRONA, 25, LO 
46759866S CR/ SANTA MADRONA, 2, LO, 2 
AU521043 CR/ JOSEP FREIXES, 8, BX, 1 
B08977241 CR/ SANT ANTONI, 2 
G65778474 CR/ SANT ANTONI, 21, LO 
46235524G CR/ SANT PERE, 15 
52218743A CR/ COMERÇ, 11, 3º, 2 
B66134651 PL/ COLS, 1, LO 
35100409V PL/ COLS, 12, LO 
49879596W CR/ SANT PERE, 50, 2º 
J67129700 CR/ ESGLESIA, 4, MG 
46739311E CR/ ARXIPREST LLORENÇ GARRIGA, 2, LO 
B67303529 RD/ IBERICA, 89, MG, ES 
B67034710 CR/ SANT ONOFRE, 76, 1º 
77074180F CR/ AIGUA, 134 
52421978X CR/ AIGUA, 113, 5º, 1 
48189815P CR/ AIGUA, 113, AT, 1 
24242389K CR/ JARDI, 76, 2º, 1 
49782771F CR/ JARDI, 72, 5º, 4 
52425741R CR/ JARDI, 65, 1º, 1 
46471336C CR/ JOSEP COROLEU, 71, 1º, 1 
47638651Q CR/ PARE GARI, 36, 3º, 3 
52429787E PL/ CATALUNYA, 10, 2º, 4 
47636433Y PL/ CATALUNYA, 10, 3º, 6 
04585289D CR/ RECREO, 57, 1º, 2 
Y3582912D CR/ PARE GARI, 69, BX 
47636855Z CR/ PARE GARI, 75, 2º, 1 
37703658B AV/ FRANCESC MACIA, 60, 2º, 1 
52427388S AV/ FRANCESC MACIA, 79, 1º, 1 
47840995Y AV/ FRANCESC MACIA, 82, 3º, 1 
36736697Q CR/ RECREO, 99, 1º, 2 
30622219L CR/ AIGUA, 143, 5º, 1 
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52424121Z CR/ LEPANT, 70, 1º, 3 
52214211W CR/ BAILEN, 71, 3º, 2 
47636637A CR/ JOAN LLAVERIAS, 26, 4º, 1 
49879549R CR/ SANT ROC, 32, BX, 3 
38096799J RD/ IBERICA, 149, 3º, 1 
46115647A CR/ MIQUEL GUANSE, 40, 3º, 2 
36985969Z PL/ CUBILOT, 1, 1º, 1 
47630891F CR/ MIQUEL GUANSE, 3, 1º, 3 
47630570P CR/ MIQUEL GUANSE, 3, 1º, 4 
38426539W RD/ IBERICA, 161, 5º, 2 
H65156663 CR/ PICAPEDRERS, 62, COM, GENERAL 
02037231Y CR/ PARE GARI, 9, 1º, 2 
46964231W CR/ ECONOMIA, 40, AT, 2 
47632944J CR/ SANT ONOFRE, 17, 1 
33900175S CR/ SANTA ANNA, 3, 3º 
X7005576Y CR/ SANT FRANCESC, 11, 3º 
Y1788385B CR/ BOMBA, 3, 1º 
48184834H CR/ MANUEL DE CABANYES, 4, 1º 
X6096189Q CR/ MANUEL DE CABANYES, 4, 2º 
37275824T CR/ AIGUA, 8, 2º 
52423969T CR/ TEATRE, 2, 1º, 1 
36907083H RB/ PRINCIPAL, 10, 4º, 1 
47635162T CR/ JARDI, 3, 2º, 2 
X6348756C CR/ JARDI, 42, 1º, 2 
52427918Q CR/ JARDI, 47, 1º 
47630853S CR/ MIGUEL DE CERVANTES, 5 
B66780982 CR/ COL·LEGI, 36, ENT, 2 
37317544K RB/ PRINCIPAL, 49, 3º, 1 
47639242D RB/ PRINCIPAL, 64, 2º, 2 
48183306P RB/ PRINCIPAL, 42, 1º, 1 
52212634N RB/ SALVADOR SAMA, 17-B, 5º, 1 
26563422D AV/ FRANCESC MACIA, 12, 2º 
48103640Z CR/ SANT PIUS X, 1, 1º, 2 
47631852W RB/ SALVADOR SAMA, 51, AT, 3 
52427155N CR/ TETUAN, 6 
52621438Z CR/ CUBA, 9, 1º, 4 
52218554K CR/ CUBA, 1, 2º 
50563910C RB/ SALVADOR SAMA, 98, 3º, 1 
52427307A AV/ JAUME BALMES, 36, 1º, 4 
X7096257K AV/ CUBELLES, 30, 4º, 2 
38483158H AV/ CUBELLES, 52, 3º, 2 
00577443M CR/ JOSEP COROLEU, 92, BX, 2 
52211108G CR/ JOSEP COROLEU, 76, 1º, 1 
38007696N CR/ JOSEP COROLEU, 76, 1º, 2 
49882943Z AV/ FRANCESC MACIA, 105, 4º, 1 
51807470Q CR/ LA GORNAL, 24, 1º, 2 
37320055W CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 33, BX, 2 
10951653L CR/ RAMON Y CAJAL, 24, 4º, 1 
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43414085K CR/ JOAN LLAVERIAS, 57, 3º, 2 
39866060E AV/ CUBELLES, 66, BX, 2 
924079353 AV/ CUBELLES, 49, 4º, 1 
X5534639B AV/ CUBELLES, 51, 1º, 2 
36520483W AV/ CUBELLES, 53, 1º, 3 
X5030992H CR/ MONTSENY, 1, BX, 3 
52219972J CR/ MONTSENY, 5, 6º, 4 
79290541L CR/ MONTSENY, 7, 6º, 1 
X1865876R CR/ MONTSENY, 9, 3º, 1 
36603154B CR/ MONTSENY, 9, 2º, 3 
26474117J CR/ MONTSENY, 11, 2º, 1 
52598682M AV/ JAUME BALMES, 41, 4º, 2 
X8903632X CR/ JOSEP COROLEU, 130, 5º, 1 
77250683P CR/ CANIGO, 1, 2º, 2 
17349304J CR/ CORREU, 94 
46480496A PL/ SOLER I GUSTEMS, 4-B, 1º 
52210058N CR/ UNIO, 90, 2º, 1 
52421656X CR/ CORREU, 27, 1º, 2 
47633895K CR/ SALUT, 9 
39425946J CR/ CORREU, 18, 2º 
X5899057V CR/ FRUITA, 1, 1º, 1 
Y1503564E CR/ PADUA, 30, BX, 1 
46962107V CR/ SANTA MADRONA, 30, 2º, 2 
47630807S CR/ CAPUTXINS, 33, 2º, 1 
47844012X CR/ SANT GERVASI, 66, 2º 
Y1654287A CR/ PASTERA, 13, 1º, 2 
X6735391W CR/ MAJOR, 1-B, 2º 
52216011P CR/ MAJOR, 22, 2º, 3 
53075729D CR/ MAJOR, 22, 3º, 1 
48024492D CR/ SANT PERE, 34, 1º 
Y0757858E CR/ MONTSERRAT, 2, 4º 
77297752L PL/ COLS, 20 
47638351S CR/ CAPUTXINS, 3, 3º 
48017316D CR/ SANT GREGORI, 7, 2º, 2 
52424084T CR/ NOU, 13 
X8531662L CR/ MIG, 22, 3º 
46749402Q CR/ ESTUDIS, 10, 3º 
Y0499611L CR/ JOAQUIM MIR, 11, 1º, 2 
X7213720T CR/ MAJOR, 46, 1º, 4 
48227537X CR/ MAJOR, 46, 2º, 4 
52213440J RD/ IBERICA, 97, 1º, 1 
43430112V RD/ IBERICA, 85, 3º, 2 
49504348E CR/ CASERNES, 26, 1º, 1 
X6555252E CR/ CASERNES, 39, 3º 
 
 
SEGON. FACULTAR l’Il·lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
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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. 
 
   
28. Medi ambient.  
Número: 753/2018/eAJT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT (ACTUALMENT 
DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL) DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
PER AL FOMENT I L'IMPULS DE MESURES DE PROTECCIÓ I 
RENATURALITZACIÓ DE L'ÀMBIT DE PLATJA LLARGA I DE LA RELACIÓ 
D'AQUEST ESPAI AMB ELS ESPAIS LITORALS DELS COLLS I MIRALPEIX, COSTA 
DEL GARRAF I ELS ESPAIS NATURALS DELS PARCS DEL GARRAF, OLÈRDOLA I 
FOIX 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la pròrroga per un període de 4 anys del Conveni de 
col·laboració signat en data 19 de novembre de 2018 entre el Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (actualment Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural) i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al 
foment i l’impuls de mesures de protecció i renaturalització de l’àmbit de Platja Llarga i 
de la relació d’aquest espai amb els espais litorals dels Colls i Miralpeix, Costa del 
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Garraf i els espais naturals del Garraf, Olèrdola i Foix, d’acord amb la seva clàusula 
sisena. 
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l’actual Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 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. 
 
 
29. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 330/2022/eCONT. 
 
APROVAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, EL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I LA LICITACIÓ DE LES OBRES DEL 
PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DEL TANCAMENT DE COBERTA DE LA PISTA 
PRINCIPAL DEL PAVELLO MUNICIPAL D'ESPORTS SITUAT A LA PLAÇA DE LES 
CASERNES S/N PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 

 
PRIMER.- APROVAR l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives 
particulars, per a la contractació de les obres  “Substitució del tancament de coberta de 
la pista principal del pavelló municipal d’esports situat a la plaça de les Casernes s/n” 
que es tramitarà segons el procediment obert simplificat  amb  un pressupost de dos-
cents dos mil dos-cents quaranta-nou euros amb quaranta-quatre cèntims  
202.249,44€ (167.148,30€ més 35.101,14€ de l’IVA).    
 
SEGON.- APROVAR l’obertura de la licitació i acordar la seva publicitat a la 
Plataforma Pública de Contractació.  
 
TERCER.- L’expedient de contractació es tramitarà de forma  anticipada, d’acord amb 
la Disposició Addicional Segona de la LCSP,  fet que comportarà que l’adjudicació se 
sotmetrà  la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que han de 
finançar l’execució del contracte. 
 
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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30. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 331/2022/eCONT. 
 
APROVAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, EL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I LA LICITACIÓ DE LES OBRES DEL 
PROJECTE DE MILLORES EN EL TANCAMENT DE COBERTA I SUBSTITUCIÓ DEL 
TANCAMENT TRANSLÚCID DE FAÇANA DEL CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL 
ISAAC GÁLVEZ PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives 
particulars, per a la contractació de les obres  “Millores en el tancament de coberta i 
substitució del tancament translúcid de façana del Centre Esportiu Municipal Isaac 
Gálvez” que es tramitarà segons el procediment obert simplificat  amb  un pressupost 
de dos-cents cinquanta una mil sis-cents setanta-nou euros amb cinquanta-cinc  
cèntims  251.679,55€ (207.999,63€ més 43.679,92€ de l’IVA).    
 
SEGON,- APROVAR l’obertura de la licitació i acordar la seva publicitat a la 
Plataforma Pública de Contractació.  
 
TERCER.- L’expedient de contractació es tramitarà de forma  anticipada, d’acord amb 
la Disposició Addicional Segona de la LCSP,  fet que comportarà que l’adjudicació se 
sotmetrà  la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que han de 
finançar l’execució del contracte. 
 
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 
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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. 
 
   
31. Urbanisme i Planejament.  
Número: 90/2022/eURB. 
 
APROVAR EL PAGAMENT A L’ENTITAT NINGLEE S.L. DEL JUSTIPREU I 
INTERESSOS LEGALS MERITATS DE LA FINCA EXPROPIADA UBICADA A LA 
RAMBLA PIRELLI NÚM. 94 DE VILANOVA I LA GELTRÚ EN COMPLIMENT DE LA 
SENTÈNCIA JUDICIAL FERMA NÚM. 2066/2022 DICTADA EN DATA 1 DE JUNY DE 
2022 PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, AIXÍ COM 
APROVAR L’ACTA DE PAGAMENT DE JUSTIPREU I OCUPACIÓ DE FINCA 
EXPROPIADA. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER.- APROVAR el pagament a l’entitat Ninglee S.L. de la quantitat de UN MILIÓ 
CENT VUITANTA MIL SIS EUROS AMB SEIXANTA SET CÈNTIMS (1.180,006,67 €), 
premio d’afecció inclòs, en concepte de justipreu per l’expropiació de la superfície de 
finca ubicada a la Rambla Pirelli núm. 94 de Vilanova i la Geltrú, més els interessos 
legals meritats, que es calculen en TRES CENTS CINC MIL CENT SEIXANTA NOU 
EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (305.169,12 €), en compliment de la Sentència 
judicial ferma núm. 2066/2022 (secció: 386/2022) dictada en data 1 de juny de 2022 
per la Secció 2ª de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en recurs ordinari núm. 339/2018, i declarada ferma per Decret 
d’aquesta mateixa Sala de data 25 de juliol de 2022.  
 
La qual cosa suma un total de UN MILIÓ QUATRE CENTS VUITANTA CINC MIL 
CENT SETANTA CINC EUROS AMB SETANTA NOU CÈNTIMS (1.485.175,79 €).  
 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a les aplicacions pressupostàries  
20.9290.22604 Execució de sentències i 90.0110.35200 Interessos de demora, 
respectivament. 
 
SEGON.- APROVAR el document d’Acta de pagament de justipreu i ocupació de finca 
expropiada, a formalitzar amb la part propietària per donar compliment a l’anteriorment 
ressenyat, que figura recollit a l’apartat IV de la relació de fets del present acord, i citar 
al representant de la propietat per a la signatura de l’esmentada Acta en el dia i hora 
que es determini que, en tot cas, haurà de coincidir amb el moment en què es faci el 
pagament del preu just i interessos legals meritats.  
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TERCER.- COMUNICAR el present acord als serveis de Tresoreria, Intervenció i 
Secretaria General, als efectes de procedir als tràmits necessaris per dur a terme el 
pagament de les quantitats corresponents, en compliment de la sentència abans 
indicada. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat Ninglee S.L., així com a la Secció 2ª de 
la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
recurs ordinari núm. 339/2018, als efectes oportuns. 
 
CINQUÈ.- PEU DE RECURS 
 
Aquesta resolució no es pot impugnar amb cap tipus de recurs administratiu, per 
haver-se adoptat en execució d'una resolució judicial, per la qual cosa si 
l'interessat/ada estima que el seu contingut no s'ajusta a allò resolt per l'òrgan judicial, 
pot posar-ho en el seu coneixement mitjançant el corresponent incident d'execució de 
sentència, d'acord amb el que preveu  l’art. 109 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció del contenciosa administratiu. 
  
   
32. Habitatge.  
Número: 218/2021/eAJT. 
 
DONAR COMPTE DE L'ENTREGA DE L'ESTUDI "ESTRATÈGIES PER A LA GESTIÓ 
DEL PARC D'HABITATGE SOCIAL A VILANOVA I LA GELTRÚ" REALITZAT PER 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. DONAR-SE per assabentat del lliurament de l’estudi “Estratègies per a la 
gestió del parc d’habitatge social a Vilanova i la Geltrú” realitzat per Diputació de 
Barcelona a través de la consultora PortaCabot S.L. 
 
SEGON. ESTABLIR que les actuacions proposades en el citat estudi s’incorporaran en 
el nou Pla Local d’Habitatge 2023-2028, eix 2, fitxa d’actuació 2.5.  
 
TERCER. TRASLLADAR l’estudi “Estratègies per a la gestió del parc d’habitatge social 
a Vilanova i la Geltrú” a les regidories implicades en les propostes. 
 
QUART. TRASLLADAR l’estudi “Estratègies per a la gestió del parc d’habitatge social 
a Vilanova i la Geltrú” a les entitats socials que gestionen habitatges en el municipi. 
 
CINQUÈ. DONAR publicitat al web municipal de l’esmentat estudi.  
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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. 
 
 
    
33. Llicències i Disciplina.  
Número: 9/2022/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA PER 
OBRES DE REHABILITACIÓ INTEGRAL QUE NO S'AJUSTEN A LA LLICÈNCIA 
DEMANADA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a l’interessat J. G. E., una sanció de multa de TRES MIL EUROS 
(3.000,00€), en relació l’expedient sancionador núm. 9/2022/edis, de conformitat amb 
els antecedents que consten transcrits a la part expositiva de la present resolució. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolución a l’interessat i al Servei de Recaptacio 
 
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 
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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.  
 
 
 
PROPOSICIONS URGENTS 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte:  
 
El secretari fa constar, en relació amb aquest punt, que no ha pogut ser objecte 
d’estudi pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb el RD 128/2018, de 16 de març, i a l’efecte del que disposa l’article 
92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat dels casos en què porti incorporat 
l’informe jurídic. 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 
34. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 400/2021/eCONT. 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DEL LOT 7 (MESURA 7 - 
ITINERARI APARCAMENT DE DISSUASSIÓ-CENTRE) DEL PROJECTE DE 
PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ "AL CENTRE, LES 
PERSONES" 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 

 
PRIMER. APROVAR l’adjudicació del contracte d’obres del Lot 7 (Mesura 7 – Itinerari 
aparcament de dissuasió–centre) del projecte de pacificació del centre de Vilanova i la 
Geltrú “Al centre, les persones” a l’empresa PROSEÑAL, S. L., amb CIF B59720987 i 
domicili al carrer de Comte Borrell, núm. 230, 5è 1a, de Barcelona, d’acord amb 
l’informe tècnic i l’oferta presentada per l’import de trenta-cinc mil dos-cents divuit 
euros amb noranta-set cèntims 35.218,97 € (29.106,59 € més 6.112,38 € del 21 per 
cent de l’IVA). 
 
Aquest contracte es regirà pel projecte i el plec de clàusules administratives particulars 
aprovades per a la licitació. 
 
SEGON. Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 50.1340.63901 
(Pacificació del centre “Al centre, les persones”) del vigent pressupost de 2022.  
 
TERCER. DESIGNAR als tècnics següents en fase d’execució de les obres del Lot 7 
(Mesura 7 – Itinerari aparcament de dissuasió–centre) del projecte de pacificació del 
centre de Vilanova i la Geltrú “Al centre, les persones: 
 

-  Director d’obra, l’enginyer municipal Llorenç Guim Lastras. 
 
-  Director d’execució i Coordinador de Seguretat i Salut, l’arquitecte tècnic 

municipal Ton Roure Ripoll 
 
QUART. APROVAR la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex1. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR l’adjudicació a totes les empreses licitadores 
 
SISÈ. PUBLICAR l’adjudicació al Perfil del contractant i al Registre Públic de 
Contractes de la generalitat de Catalunya. 
 
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. 
 
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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35. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 400/2021/eCONT. 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DEL LOT 1 (MESURA 1 - 
ELIMINACIÓ DE DRECERES AL CENTRE) DEL PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL 
CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ "AL CENTRE, LES PERSONES" 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’adjudicació del contracte d’obres del Lot 1 (Mesura 1 – 
Eliminació de dreceres al centre) del projecte de pacificació del centre de Vilanova i la 
Geltrú “Al centre, les persones” a l’empresa PROSEÑAL, S. L., amb CIF B59720987 i 
domicili al carrer Comte de Borrell, núm. 230, 5è 1a, de Barcelona, d’acord amb l’oferta 
presentada per l’import de quaranta mil vuit-cents vuitanta-i-vuit euros amb cinquanta 
cèntims 48.828,50 € (40.354,14 € més 8.474,36 € del 21 per cent de l’IVA). 
 
Aquest contracte es regirà pel projecte i el plec de clàusules administratives particulars 
aprovades per a la licitació. 
 
SEGON. Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 50.1340.63901 
(Pacificació del centre “Al centre, les persones”) del vigent pressupost de 2022. 
 
TERCER. DESIGNAR als tècnics següents en fase d’execució de les obres del Lot 1 
(Mesura 1 – Eliminació de dreceres al centre) del projecte de pacificació del centre de 
Vilanova i la Geltrú “Al centre, les persones“: 
 
-  Director d’obra, l’enginyer municipal Llorenç Guim Lastras. 
 
-  Director d’execució i Coordinador de Seguretat i Salut, l’arquitecte tècnic 

municipal Ton Roure Ripoll 
 
QUART. APROVAR la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex1. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR l’adjudicació a totes les empreses licitadores 
 
SISÈ. PUBLICAR l’adjudicació al Perfil del contractant i al Registre Públic de 
Contractes de la generalitat de Catalunya. 
 
SETÈ. 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. 
 
 
ÀREA DE SEVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
  
36. Intervenció.  
Número: 103/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES EXTRAORDINÀRIA 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 extraordinària de factures número F/2022/38. 
 
Resum facturació 
 

 
  
SEGON. COMPTABILITZAR la relació extraordinària de factures número F/2022/38. 
 
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. 
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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. 
  
 
 
PRECS I PREGUNTES  
No se’n formulen 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:25 hores, de la que 
s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


