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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DEL DIA 15 DE MARÇ DE 2022 
 
 

Acta núm. 10 

 

A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9.00 hores del dia 15 de març de 2022, sota 
la presidència de l’alcaldessa, Olga Arnau Sanabra, reuneixen a la  Sala Pau Roig 
i Estradé de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, els senyors/es: 
 
 
 

 
Sra. Olga Arnau Sanabra 

Sra. M Blanca Alba Pujol 

Sra. Marta Jofra Sora 

Sr. Jordi Medina Alsina 

Sra. Conxi Martínez Sánchez 

Sr. Antoni Palacios Asensio    

 

Sr. Isidre Martí Sardà 
Secretari General 
 
Sr. Cèsar Rodríguez Solà 
Interventor Municipal 

 

Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera 
convocatòria. 
 
Excusen la seva assistència el Sr. Enric Garriga Ubia i el Sr. Francesc Xavier Serra 
Albet 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixen també a la sessió el Sr. Jaume Carnicer 
Mas i el Sr. Jaume Aliaga Huguet, el Sr. Adrià Guevara Figueras, i el Sr. Oriol Huguet 
Briva 
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ORDRE DEL DIA 

 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 9/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 9 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 8 DE MARÇ DE 2022 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 28/2022/eSEC. 
 
APROVAR, SI ESCAU, L'ELIMINACIÓ DE SÈRIES DOCUMENTALS MUNICIPALS 
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 63/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA PROVIDÈNCIA, DE DATA 9 DE FEBRER DE 2022, DEL 
TRIBUNAL SUPREMO, EN EL RECURS DE CASSACIÓ 5246/2021, INTERPOSAT 
PEL SR. SALVADOR TORRENTE PÉREZ , EN EL QUAL S’INADMET L’ESMENTADA 
CASSACIÓ 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 92/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 51/2022, DE DATA 9 DE FEBRER DE 
2022, DEL PROCEDIMENT ABREUJAT 197/2021 D DEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU 9 DE BARCELONA, INTERPOSAT PER ANTONIO RUIZ HUMADA 
(EXP. 68/2020/ESJ). ES DESESTIMA EL RECURS 
 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 64/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA DE LA PAU, EL DIA 15 DE JUNY DE 2021 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 70/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA PEP VENTURA, 3, EL DIA 19 DE DE JULIOL 
DE 2021 
 
 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 73/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER PROVIDÈNCIA, 14, EL DIA 2 DE MARÇ DE 
2021 
 
 
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 496/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 496/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 19/08/2021. 
 
 
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 503/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 503/2021-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 28/09/2021. 
 
 
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 536/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 536/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 17/06/2021. 
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11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 702/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000431/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I  LA 
GELTRÚ, EN DATA 10/01/2022. 
 
12. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 707/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 707/2021-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 27/10/2021. 
 
13. Intervenció. 
Número: 21/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
 
14. Gestió Tributària i Recaptació. 
Número: 14/2022/eSUB. 
 
CONCEDIR LA SUBVENCIÓ DEL 50% DE LA QUOTA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES DELS ESTABLIMENTS HOTELERS DONATS D'ALTA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ DE L'EXERCICI 2020 
 
15. Gestió Tributària i Recaptació. 
Número: 15/2022/eSUB. 
 
CONCEDIR LA SUBVENCIÓ DEL 25% DE LA QUOTA DE LA TAXA 
D'ESCOMBRARIES I LA SUBVENCIÓ DE LA PART CORRESPONENT AL QUART 
TRIMESTRE DE 2020 DE LA TAXA D'OCUPACIÓ I D'APROFITAMENT DEL DOMINI 
PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES DE L'EXERCICI 2020 DELS ESTABLIMENTS DEL 
SECTOR DE LA RESTAURACIÓ 
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16. Gestió Tributària i Recaptació. 
Número: 16/2022/eSUB. 
 
DENEGAR LES SUBVENCIONS DESTINADES A HOTELERIA, BARS I 
RESTAURACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ: 
 
50% DE LA QUOTA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DELS ESTABLIMENTS 
HOTELERS DONATS D'ALTA A VILANOVA I LA GELTRÚ, DE L'EXERCICI 2020. 
 
25% DE LA QUOTA DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES I LA SUBVENCIÓ DE LA PART 
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2020 DE LA TAXA D'OCUPACIÓ I 
D'APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES DELS REBUTS 
DE L'EXERCICI 2020. 
 
17. Gestió Tributària i Recaptació. 
Número: 17/2022/eSUB. 
 
CONCEDIR LA SUBVENCIÓ DEL 50% DE LA QUOTA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES DELS ESTABLIMENTS HOTELERS DONATS D'ALTA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ DE L'EXERCICI 2021 
 
18. Gestió Tributària i Recaptació. 
Número: 18/2022/eSUB. 
 
CONCEDIR LA SUBVENCIÓ DEL 100% DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES 
D'ACTIVITATS DELS EXERCICIS 2020 I 2021 ALS ESTABLIMENTS AMB 
LLICÈNCIA D'OCI NOCTURN DONATS D'ALTA A VILANOVA I LA GELTRÚ I AMB 
ACTIVITAT AL LLARG DELS EXERCICIS 2020 I 2021  
 
19. Servei de Gestió del Talent i les Persones. 
Número: 588/2021/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR 
D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, GRUP A1, FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA,DE 
L’ESCALA DE L’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTSESCALA TÈCNICA. 
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
 
20. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat. 
Número: 69/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER LLUÍS 
GARCIA RIBÉS EN RELACIÓ AL CONTRACTE DELS SERVEIS DE DISSENY 
GRÀFIC I PÀGINA WEB DE LA FIRA DE NOVEMBRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 
21. Servei de Projectes i Obres. 
Número: 391/2021/eCONT. 
 
DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE NOU 
TANCAMENT EXTERIOR DE LLUERNA I DE RESTAURACIÓ DELS VITRALS DE LA 
CLARABOIA INTERIOR DEL FALS SOSTRE DE LA SALA CENTRAL DE LA CASA 
SEBASTIÀ SOLER -CAN PAHISSA 
 
 
22. Urbanisme i Planejament. 
Número: 2/2021/eURB. 
 
APROVAR INICIALMENT EL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PEL 
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT D’APARCAMENT DE CARAVANES, 
AUTOCARAVANES I REMOLCS A LA FINCA MAS RICART DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 
 
 
23. Urbanisme i Planejament. 
Número: 151/2021/eURB. 
 
APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ESTUDI DE DETALL 
D’ORDENACIÓ DE VOLUMS DEL PLA PARCIAL SECTOR 3 SUBSECTOR MOLI DE 
VENT. 
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Els següents punts es tractaran en sessió Pública, per tractar-se de 
competències delegades del PLE a la Junta de Govern Local 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
24. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 424/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 424/2021-eUES PER INFRACCIONS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE EL 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, EN QUÈ SE LI 
DEMANAVA QUE PRESENTES UN CERTIFICAT VETERINARI OFICIAL QUE 
AVALUÉS L'ESTAT DE L'ANIMAL I LA SEVA POTENCIAL PERILLOSITAT, ARRAN 
D'UNA MOSSEGADA A UN ALTRE GOS. A MÉS, EL GOS ANAVA CONDUÏT PER 
UN MENOR D'EDAT, SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 03/06/2021. 
 
 
25. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 426/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 426/2021-eUES PER DIVERSES INFRACCIONS DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE 
EL REQUERIMENT DEL OBTINGUÉS LA LLICÈNCIA DE TINENÇA I CONDUCCIÓ 
DE GOS POTENCIALMENT PERILLÓS I ADOPTÉS LES MESURES NECESSÀRIES 
PER EVITAR LA SEVA FUGIDA, SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 16/02/2021. 
 
26. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 429/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 429/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE EL 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, PERQUÈ INICIÉS ELS 
TRÀMITS PER OBTENIR LA LLICÈNCIA DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOS 
POTENCIALMENT PERILLÓS I PORTAR-LO SENSE MORRIÓ PER LA VIA 
PÚBLICA, SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 04/06/2021. 
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27. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 461/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 461/2021-eUES PER INFRACCIONS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER TINENÇA DE GOS 
POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE TENIR LA CORRESPONENT LLICÈNCIA I NO 
ADOPTAR LES MESURES NECESSÀRIES PER EVITARLA SEVA FUGIDA, 
SEGONS DENÚNCIA DE LA POLICIA LOCAL DE DATA 21/08/2021. 
 
 
28. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 463/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 463/2021-eUES PER INFRACCIONS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO TENIR LA LLICÈNCIA 
DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLÓS I NO 
TENIR LA INSTAL·LACIONS QUE ALBERGUEN AQUEST TIPUS DE GOSSOS 
CONVENIENTMENT ASSENYALADES AMB L'ADVERTIMENT DE L'EXISTÈNCIA 
D'AQUEST TIPUS DE GOS, SEGONS DILIGÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL DE 
DATA 26/08/2021. 
 
 
29. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 498/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 498/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER PORTAR UN GOS 
POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE MORRIÓ PER LA VIA PÚBLICA, EN DATA 
21/09/2021. 
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30. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 499/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000499/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER PORTAR UN GOS 
POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE MORRIÓ PER LA VIA PÚBLICA, EN DATA 
21/09/2021. 
 
 
31. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 537/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 537/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE EL 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, EN QUÈ SE LI 
SOL·LICITAVA QUE APORTÉS EL CERTIFICAT D'ANTECEDENTS PENALS, 
NECESSARI PER A L'OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA DE TINENÇA I CONDUCCIÓ  
DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS, SEGONS INFORME TÈCNIC DE 
DATA 10/11/2020. 
 
 
32. Servei de Gestió del Talent i les Persones. 
Número: 2325/2021/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA AMB L’ACTIVITAT 
PRIVADA PER COMPTE PROPI DE PROJECTES D’ARQUITECTURA I 
INTERIORISME. 
 
 
33. Servei de Gestió del Talent i les Persones. 
Número: 200/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR MUNICIPAL AMB 
L’ACTIVITAT PRIVADA D’ÀRBITRE DE FUTBOL. 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157511751611342105 
 
 
 
 
  

   
 
 

10 
 

 
 
34. Servei de Gestió del Talent i les Persones. 
Número: 201/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA MUNICIPAL AMB 
L’ACTIVITAT PÚBLICA DE PROFESSORA DE MÚSICA A L’ESCOLA I 
CONSERVATORI DE MÚSICA DE TORTOSA, DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. 
 
 
35. Servei de Gestió del Talent i les Persones. 
Número: 202/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR MUNICIPAL AMB 
L’ACTIVITAT PÚBLICA DE DIRECCIÓ DE SEMINARIS O D’IMPARTIR CURSOS O  
CONFERÈNCIES EN CENTRES OFICIALS DESTINATS A LA FORMACIÓ DE 
FUNCIONARIS O PROFESSORAT. 
 
 
36. Servei de Gestió del Talent i les Persones. 
Número: 203/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR MUNICIPAL AMB 
L’ACTIVITAT PÚBLICA DE DIRECCIÓ DE SEMINARIS O D’IMPARTIR CURSOS O 
CONFERÈNCIES EN CENTRES OFICIALS DESTINATS A LA FORMACIÓ DE 
FUNCIONARIS O PROFESSORAT 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió a les 9.00 h seguint  
l’ordre del dia. 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 9/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 9 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 8 DE MARÇ DE 2022 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 28/2022/eSEC. 
 
APROVAR, SI ESCAU, L'ELIMINACIÓ DE SÈRIES DOCUMENTALS MUNICIPALS 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 

PRIMER. AUTORITZAR a la Direcció General del Patrimoni Cultural (Arxiu Comarcal 
del Garraf) perquè pugui procedir a l’eliminació de les sèries documentals municipals 
Departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, següents: 
 
“Expedient de mediació en matèria de consum (OMIC)” 
 
 
SEGON. ANOTAR aquesta eliminació de documents en el registre de destrucció de 
documents de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
TERCER. COMUNICAR-HO al departament corresponent.  
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3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 63/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA PROVIDÈNCIA, DE DATA 9 DE FEBRER DE 2022, DEL 
TRIBUNAL SUPREMO, EN EL RECURS DE CASSACIÓ 5246/2021, INTERPOSAT 
PEL SR. SALVADOR TORRENTE PÉREZ , EN EL QUAL S’INADMET L’ESMENTADA 
CASSACIÓ 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la providència del Tribunal 
Suprem en el recurs de Cassació 5246/2021 que es relaciona a continuació: 
 
 
Òrgan jurisdiccional:   TRIBUNAL SUPREMO 
 
Núm. procediment:   Cassació 5249/2021  
 
Núm. i data providència:     9 de febrer de 2022 
 
Part actora:   SALVADOR TORRENTE PÉREZ 
 
Part demandada:   AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat(s):                     Miquel Àngel Pigem de las Heras (Milà Advocats, SLP) 
 
Objecte del procediment:      Sentència desestimatòria 1493/2021, de 29 de març de la 

Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, confirmatòria en apel·lació 
(527/19) de la sentència, de 22 de maig de 2019, del 
Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona, sobre el 
Procediment Ordinari 235/2017, desestimatòria 
(expedient de protecció de la legalitat urbanística 
mitjançant l’enderroc de les obres de construcció d’una 
casa de fusta, en l’expedient 27/2016-DIS) 

 
 
Decisió  :    INADMISSIÓ A TRÀMIT 

 
- Per incompliment de l’article 89.2 

 
- Per no haver acreditat, que es va demanar 

subsanació de la instància mitjançant petició de 
complement de sentència 
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- Per falta de fonamentació suficient de la 
concurrència del supòsit previst 

- Per carència d’interès casacional objectiu en els 
termes en els que ha estat preparar el recurs. 

- Condemna a la part recurrent a unes costes amb 
un límit de 1000 euros. 

 
Fermesa :  La resolució judicial és ferma i no es pot interposar cap 

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

i conforme. 
  
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 92/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 51/2022,  DE DATA 9 DE FEBRER DE 
2022, DEL PROCEDIMENT ABREUJAT 197/2021 D DEL JUTJAT  CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU 9 DE BARCELONA, INTERPOSAT PER ANTONIO RUIZ 
AHUMADA (EXP. 68/2020/ESJ).  ES DESESTIMA EL RECURS 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 9 

BARCELONA.  
 
Núm. procediment  :   197/2021 D  
 
Núm. i data sentència:    51/2022, DE 9 de febrer de 2022 
 
Part actora  :   ANTONIO RUIZ AHUMADA 
 
Parts demandades  :   AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU 
 
Lletrat:                             Jaume Meseguer Linares 
 
Objecte del procediment :     Resolució desestimatòria presumpta de la reclamació de 

responsabilitat patrimonial presentada el 20/5/2020.  
68/2020/esj.  Quantia 1236 euros 
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Decisió  :    Desestimar el recurs contenciós administratiu.   
 
Fermesa :  La sentència és ferma i no es pot interposar recurs contra 

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

i conforme.            
  
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 64/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA DE LA PAU, EL DIA 15 DE JUNY 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 77277088 D, 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. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 70/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA PEP VENTURA, 3, EL DIA 19 DE DE JULIOL 
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 47639957 B, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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.  
 
   
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 73/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER PROVIDÈNCIA, 14, EL DIA 2 DE MARÇ 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 pel 
senyor amb DNI 17996374 R, 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 
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termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
  
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 496/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 496/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 19/08/2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES053794809V la sanció de multa de 
quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 
d’octubre  d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES053794809V, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
  
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 503/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 503/2021-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 28/09/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES047638682R la sanció de multa de 
cent euros (100 €) per infracció de l’article 73.2 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES047638682R, 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. 
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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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10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 536/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 536/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 17/06/2021. 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la societat titular del CIF ESA81036501 la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 23.3h) de l’Ordenança de 
Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons 
consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la societat titular del CIF ESA81036501, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
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.  
 
  
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 702/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000431/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 10/01/2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES047836737A , com a titular de 
l’establiment amb NIF ES047836737A, 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. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES047836737A, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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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.  
 
  
12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 707/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 707/2021-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 27/10/2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES078970024F 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.  
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES078970024F, 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. 
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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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13. Intervenció.  
Número: 21/2022/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/2022/8. 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157511751611342105 
 
 
 
 
  

   
 
 

26 
 

Factures superiors a 50.001€ 
 

 

 
 
Resum Facturació 
 

 
 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2022/8. 
 
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 
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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. 
  
 
14. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 14/2022/eSUB. 
 
CONCEDIR LA SUBVENCIÓ DEL 50% DE LA QUOTA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES DELS ESTABLIMENTS HOTELERS DONATS D'ALTA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ DE L'EXERCICI 2020 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. CONCEDIR les subvencions següents per un total de 8.375,50 Euros, 
corresponents al 50% de la quota de l’Impost sobre Béns Immobles dels establiments 
hotelers donats d’alta a Vilanova i la Geltrú de l’exercici 2020, previstes a la lletra A) 
del Número 2, Condicions generals de les subvencions,  de les Bases reguladores de 
les subvencions complementàries, en règim de concurrència competitiva destinades 
hoteleria, bars i restauració de Vilanova i la Geltrú, aprovades pel Ple de l’Ajuntament 
en data 1 de març de 2021, publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de març 
de 2021, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 11 de 
març de 2021: 
 

Nº NIF/NIE/CIF    Import 
 

    1     B62223052        8.375,50 
 
Atès que per Informe del Cap de Servei de Gestió Tributària i Recaptació de 2 de 
desembre de 2021 es va indicar la necessitat de reservar per a 2022 la quantitat de 
28.016,96 € del saldo de a l’aplicació pressupostària 10 4320 48300 (Fons de 
Recuperació Econòmica de l’exercici 2020). 
 
Segons això, aquesta quantitat s’ha de pagar a càrrec del saldo reservat de la partida 
10 4320 48300 de Fons de Recuperació Econòmica de l’exercici 2020. 
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SEGON. NOTIFICAR l’acord present als interessats, amb indicació que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 
 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
  
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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15. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 15/2022/eSUB. 
 
CONCEDIR LA SUBVENCIÓ DEL 25% DE LA QUOTA DE LA TAXA 
D'ESCOMBRARIES I LA SUBVENCIÓ DE LA PART CORRESPONENT AL QUART 
TRIMESTRE DE 2020 DE LA TAXA D'OCUPACIÓ I D'APROFITAMENT DEL DOMINI 
PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES DE L'EXERCICI 2020 DELS ESTABLIMENTS DEL 
SECTOR DE LA RESTAURACIÓ 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. CONCEDIR les subvencions següents per un total de 5.194,85 Euros, 
corresponents al 25% de la quota de la Taxa d’escombraries d’activitats de bars, 
cafeteries i restaurants, i la part de quota corresponent al quart trimestre de 2020 de la 
Taxa d’Ocupació i d’aprofitament del Domini Públic amb Taules i Cadires, dels rebuts 
de l’exercici 2020 dels establiments del sector de la restauració (bars, cafeteries i 
restaurants) donats d’alta a Vilanova i la Geltrú, més les quantitats pagades per 
recàrrecs, previstes a les lletres B) i C) del Número 2, Condicions generals de les 
subvencions, de les Bases reguladores de les subvencions complementàries, en règim 
de concurrència competitiva destinades hoteleria, bars i restauració de Vilanova i la 
Geltrú, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 1 de març de 2021, publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de 12 de març de 2021, i segons la Convocatòria 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de 11 de març de 2021: 
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Atès que per Informe del Cap de Servei de Gestió Tributària i Recaptació de 2 de 
desembre de 2021 es va indicar la necessitat de reservar per a 2022 la quantitat de 
28.016,96 € del saldo de a l’aplicació pressupostària 10 4320 48300 (Fons de 
Recuperació Econòmica de l’exercici 2020). 
 
Segons això, aquesta quantitat s’ha de pagar a càrrec del saldo reservat de la partida 
10 4320 48300 de Fons de Recuperació Econòmica de l’exercici 2020. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord als interessats, amb indicació que es tracta 
d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 
 
TERCER. 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. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 16/2022/eSUB. 
 
DENEGAR LES SUBVENCIONS DESTINADES A HOTELERIA, BARS I 
RESTAURACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ: 
 
50% DE LA QUOTA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DELS ESTABLIMENTS 
HOTELERS DONATS D'ALTA A VILANOVA I LA GELTRÚ, DE L'EXERCICI 2020. 
 
25% DE LA QUOTA DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES I LA SUBVENCIÓ DE LA PART 
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2020 DE LA TAXA D'OCUPACIÓ I 
D'APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES DELS REBUTS 
DE L'EXERCICI 2020. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
 

ACORD 
 
PRIMER. DENEGAR les subvencions indicades anteriorment i segons els motius 
detallats, corresponents al 25% de la quota de la Taxa d’escombraries d’activitats de 
bars, cafeteries i restaurants, i la part de quota corresponent al quart trimestre de 2020 
de la Taxa d’Ocupació i d’aprofitament del Domini Públic amb Taules i Cadires, dels 
rebuts de l’exercici 2020 dels establiments del sector de la restauració (bars, cafeteries 
i restaurants) donats d’alta a Vilanova i la Geltrú, més les quantitats pagades per 
recàrrecs, previstes a les lletres B) i C) del Número 2, Condicions generals de les 
subvencions, de les Bases reguladores de les subvencions complementàries, en règim 
de concurrència competitiva destinades hoteleria, bars i restauració de Vilanova i la 
Geltrú, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 1 de març de 2021, publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de 12 de març de 2021, i segons la Convocatòria 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de 11 de març de 2021. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord als interessats. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
  
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
   
17. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 17/2022/eSUB. 
 
CONCEDIR LA SUBVENCIÓ DEL 50% DE LA QUOTA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES DELS ESTABLIMENTS HOTELERS DONATS D'ALTA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ DE L'EXERCICI 2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. CONCEDIR les subvencions següents per un total de 116.915,11 Euros, 
corresponents al 50% de la quota de l’Impost sobre Béns Immobles dels establiments 
hotelers donats d’alta a Vilanova i la Geltrú de l’exercici 2021, prevista en el Número 1 
de la Base Quarta, de les Bases  i  convocatòria  de  les  subvencions,  en  règim  de 
concurrència  competitiva  destinades  a  empreses  d’hoteleria, càmpings  i  
establiments  d’oci  nocturn  de  Vilanova  i  la  Geltrú afectades  per  les  mesures  
restrictives  per  contenir  la propagació del COVID 19, aprovades pel Ple de 
l’Ajuntament en data 8 de novembre de 2021, publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de 9 de desembre de 2021, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de 16 de novembre de 2021: 
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Atès que per Informe del Cap de Servei de Gestió Tributària i Recaptació de 2 de 
desembre de 2021 es va indicar la necessitat de reservar per a 2022 la quantitat de 
155.000,00 € del saldo de l’aplicació pressupostària 10 4320 48212 (Suport 
empresarial del pressupost vigent). 
 
Segons això, aquesta quantitat s’ha de pagar a càrrec del saldo reservat de la partida 
10 4320 48212 de Suport empresarial del pressupost vigent. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord als interessats, amb indicació que es tracta 
d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
  
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157511751611342105 
 
 
 
 
  

   
 
 

34 
 

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. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 18/2022/eSUB. 
 
CONCEDIR LA SUBVENCIÓ DEL 100% DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES 
D'ACTIVITATS DELS EXERCICIS 2020 I 2021 ALS ESTABLIMENTS AMB 
LLICÈNCIA D'OCI NOCTURN DONATS D'ALTA A VILANOVA I LA GELTRÚ I AMB 
ACTIVITAT AL LLARG DELS EXERCICIS 2020 I 2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. CONCEDIR les subvencions següents per un total de 8.354,48 Euros, 
corresponents al 100% de  les  quotes  pagades  per  la  taxa  d’escombraries 
d’activitats  dels  exercicis  2020  i  2021  als  establiments  amb  llicència  d’oci  
nocturn donats d’alta a  Vilanova  i  la Geltrú  i amb activitat al  llarg dels exercicis 2020  
i 2021, prevista en el Número 2 de la Base Quarta, de les Bases  i  convocatòria  de  
les  subvencions,  en  règim  de concurrència  competitiva  destinades  a  empreses  
d’hoteleria, càmpings  i  establiments  d’oci  nocturn  de  Vilanova  i  la  Geltrú 
afectades  per  les  mesures  restrictives  per  contenir  la propagació del COVID 19, 
aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 8 de novembre de 2021, publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de 9 de desembre de 2021, i segons la Convocatòria 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de 16 de novembre de 2021: 
 

 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157511751611342105 
 
 
 
 
  

   
 
 

35 
 

 
 
Atès que per Informe del Cap de Servei de Gestió Tributària i Recaptació de 2 de 
desembre de 2021 es va indicar la necessitat de reservar per a 2022 la quantitat de 
155.000,00€ del saldo de l’aplicació pressupostària 10 4320 48212 (Suport 
empresarial del pressupost vigent). 
 
Segons això, aquesta quantitat s’ha de pagar a càrrec del saldo reservat de la partida 
10 4320 48212 de Suport empresarial del pressupost vigent. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord als interessats, amb indicació que es tracta 
d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
  
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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19. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 588/2021/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR 
D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, GRUP A1, FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, DE 
L’ESCALA DE L’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTSESCALA TÈCNICA.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria i les bases reguladores especifiques del concurs 
oposició lliure, d’una plaça de funcionari/ària de carrera, en el càrrec de Tècnic/a 
Superior,  de l’escala de l’Administració Especial, sots escala Tècnica, grup A1. 
 
SEGON.-  PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB, al 
BOE i al web municipal. 
 
TERCER.-  Viabilitat pressupostària: les despeses de la plaça de Tècnic/a Superior 
d’Administració Especial, grup A1, estan consignades en les partides de sous i 
seguretat social de l’Oferta Pública d’Ocupació 2021 (04.9202.12002 i 
04.9202.1600003). 
 
QUART.- PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Recurs de reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des 
de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
  
20. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 69/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER LLUÍS 
GARCIA RIBÉS EN RELACIÓ AL CONTRACTE DELS SERVEIS DE DISSENY 
GRÀFIC I PÀGINA WEB DE LA FIRA DE NOVEMBRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la devolució de la garantia definitiva a nom de LLUÍS GARCIA 
RIBES, amb CIF 46614546D, per import de 325,00 € (TRES-CENTS VINT-I-CINC 
EUROS), referent a la contractació serveis de disseny gràfic i pàgina web de la Fira de 
novembre de Vilanova i la Geltrú, dipositada en data 17 de juliol de 2018 i consignada 
a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb la clau d’operació 820, número d’operació 
320180005468 i número d’ingrés 20180002458. 
 
SEGON. NOTIFICAR a LLUÍS GARCIA RIBES la present resolució. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent  
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ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
21. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 391/2021/eCONT. 
 
DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE NOU 
TANCAMENT EXTERIOR DE LLUERNA I DE RESTAURACIÓ DELS VITRALS DE LA 
CLARABOIA INTERIOR DEL FALS SOSTRE DE LA SALA CENTRAL DE LA CASA 
SEBASTIÀ SOLER -CAN PAHISSA  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER.- DECLARAR deserta la licitació efectuada per a l’execució de les obres del 
projecte de “Nou tancament exterior de lluerna i de restauració dels vitralls de la 
claraboia interior i del fals sostre  de la Sala central de la Casa Sebastià Soler – Can 
Pahissa” amb un import de licitació de  101.188€ (83.626,45€ més 17.561,55€ de 
l’IVA),  atès que una vegada publicat el corresponent anunci de licitació a la plataforma 
de Serveis de Contractació Pública, en data 9 de novembre de 2021,  en el termini de 
presentació d’ofertes que finalitzà el 29 de novembre de 2021 no s’ha presentat cap 
plica, mitjançant el Sobre Digital. 
 
SEGON.- 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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22. Urbanisme i Planejament.  
Número: 2/2021/eURB. 
 
APROVAR INICIALMENT EL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PEL 
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT D’APARCAMENT DE CARAVANES, 
AUTOCARAVANES I REMOLCS A LA FINCA MAS RICART DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment el Pla Especial Urbanístic pel desenvolupament de 
l’activitat d’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs a la finca Mas Ricart de 
Vilanova i la Geltrú, promogut pel senyor Sergi Gargallo Ràfols, de conformitat amb els 
informes favorables de l’arquitecta municipal del Servei d’Urbanisme i de la tècnica del 
Servei de Mobilitat, incorporats a l’expedient.   
 
D’acord amb l’informe favorable de l’arquitecta municipal del Servei d’Urbanisme, el 
referit document de Pla Especial resta condicionat al compliment, abans de la seva 
aprovació provisional, de les següents prescripcions: 
 

-  La sol·licitud de llicències d’obres haurà d’incloure l’enderroc/retirada dels 
mòduls prefabricats que figuren al plànol I.4 del pla especial. 

 
-  Sols en cas que les construccions actuals no funcionin o siguin obsoletes per l’ús 

que es vol desenvolupar, es podran construir de noves, sempre i quan s’hagin 
enderrocat prèviament les existents, i sempre seguint les normes i indicacions 
següents: 

 
Les noves construccions en cap cas podran superar la superfície 
construïda màxima de les edificacions a substituir. 
 
L’alçada reguladora serà de 5,00 metres, corresponent a planta baixa. 
 
Les cobertes seran inclinades a dues aigües, amb pendents que no 
podran ultrapassar el 30% i tenir el carener un màxim de 2,0 metres 
respecte l’alçada reguladora màxima. 
Per la resta de paràmetres s’estarà al que determinen els articles 267 i 
267-bis de la normativa del planejament general vigent. 
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-  Donar compliment total a la prescripció 1.4 de l’acord de la CTUB de data 22 de 
juliol de 2015 (acord de suspensió de la MpRPGO_MasRicart fins presentar un 
text refós) pel que fa als aspectes paisatgístics que fan referència a: 
 
Tipus de retolacions i senyalitzacions (colors, mides, materials, etc.), recordant 
que es tracta d’una zona no urbana. 

 
-  Donar compliment a les prescripcions descrites a l’informe dels serveis de 

mobilitat. 
 
Així mateix, d’acord amb l’informe favorable de la tècnica del Servei de Mobilitat, el 
referit document de Pla Especial resta condicionat a la següent prescripció: atenent a 
les característiques de la major part dels vehicles que mobilitzarà aquesta activitat 
(grans dimensions, remolcs) es considera necessària la senyalització d’advertiment de 
perill per la reducció de l’amplada quan aquesta es redueixi per sota dels 5 metres i 
l’establiment de la prioritat de pas en aquests casos. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la província, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació 
en l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a 
informació pública pel termini d’un (1) mes des de la darrera publicació obligatòria, de 
conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, i 96, 85 i Disposició 
Addicional Desena del Text refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar informe, si s’escau, als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre 
en el termini establert legalment.  
 
D’acord amb l’informe de l’arquitecta municipal, es proposa que en el període 
d’informació pública es sol·licitin els següents informes: 
 

 
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria d’Urbanisme, 
Habitatge i Projectes i Obres d’Urbanisme, Plaça de la Vila, núm. 8, 08800 de Vilanova 
i la Geltrú (Barcelona).  
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TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat en l’expedient.  
 
QUART.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la  via administrativa, no procedeix 
interposar cap recurs, sens perjudici de la possibilitat d’interposar posteriorment els 
recursos corresponents contra l’acord definitiu que, si escau, pugui adoptar la 
Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès, en el marc de les seves competències.  
 
   
23. Urbanisme i Planejament.  
Número: 151/2021/eURB. 
 
APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ESTUDI DE DETALL 
D’ORDENACIÓ DE VOLUMS DEL PLA PARCIAL SECTOR 3 SUBSECTOR MOLI DE 
VENT. 

 
 
 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment el document de Modificació de l’Estudi de Detall 
d’ordenació de volums del sector 3 subsector Molí de Vent, presentat pel Sr. Jordi 
Mulà Casagran en representació d’Alexandre Pagés Cuspinera, proposta promoguda 
per ALDI Real State S.L.U., essent l’arquitecte redactor del document el Sr. Erik Solés 
i Brull, de conformitat amb l’informe favorable de l’arquitecte municipal incorporat a 
l’expedient. 
 
D’acord amb dit informe, atès que les edificacions previstes es situen en la part no 
consolidada de l’illa i que estarà en contacte directe amb les edificacions existents, 
amb ús predominant residencial, caldrà comunicar el present acord a les entitats que 
representin als veïns de l’illa compresa pels carrers Molí de Vent i Olèrdola, l’Avinguda 
Francesc Macià i la Rambla d’Arnau de Vilanova. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació 
en l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a 
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informació pública pel termini de VINT (20) DIES, dins dels quals es podrà examinar 
l’expedient i presentar les al·legacions que es creguin pertinents. 
 
A aquests efectes, l’expedient estarà a disposició de les persones interessades a la 
Regidoria delegada en matèria d’Urbanisme, Habitatge i Projectes i Obres 
d’Urbanisme, Plaça de la Vila, núm. 8, 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), de 
dilluns a divendres de 9:30 a 14:00 hores. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord als interessats, així com a les entitats que 
representin als veïns de l’illa compresa pels carrers Molí de Vent i Olèrdola, l’Avinguda 
Francesc Macià i la Rambla d’Arnau de Vilanova. 
 
QUART.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs. 
 
 
Els següents punts es tractaran en sessió Pública, per tractar-se de 
competències delegades del PLE a la Junta de Govern Local 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
   
24. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 424/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 424/2021-eUES PER INFRACCIONS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE EL 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, EN QUÈ SE LI 
DEMANAVA QUE PRESENTES UN CERTIFICAT VETERINARI OFICIAL QUE 
AVALUÉS L'ESTAT DE L'ANIMAL I LA SEVA POTENCIAL PERILLOSITAT, ARRAN 
D'UNA MOSSEGADA A UN ALTRE GOS. A MÉS, EL GOS ANAVA CONDUÏT PER 
UN MENOR D'EDAT, SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 03/06/2021 
  
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 la persona titular 
del DNI ES047608005Y, per no aportar la recurrent cap element dels ja aportats que 
permeti tenir una visió diferent dels fets. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES047608005Y la sanció de multa de 
mil cinc-cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES047608005Y la sanció de multa de 
set-cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança 
Municipal sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, la sanció proposada per la infracció establerta a l’article 27 és de mil cinc-
cents un euros (1.501 €) i per la infracció establerta a l’article 16 és de set-cents 
cinquanta-un euros (751 €). 
 
QUART. REQUERIR la persona titular del DNI ES047608005Y, 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. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
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. 
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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.   
 
  
25. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 426/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 426/2021-eUES PER DIVERSES INFRACCIONS DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE 
EL REQUERIMENT DEL OBTINGUÉS LA LLICÈNCIA DE TINENÇA I CONDUCCIÓ 
DE GOS POTENCIALMENT PERILLÓS I ADOPTÉS LES MESURES NECESSÀRIES 
PER EVITAR LA SEVA FUGIDA, SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 16/02/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE ESX1959916V la sanció de multa de 
mil cinc-cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal 
de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del NIE ESX1959916V la sanció de multa de 
set-cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança 
Municipal de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. IMPOSAR a la persona titular del NIE ESX1959916V la sanció de multa de 
set-cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.4 de l’Ordenança 
Municipal de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
En conseqüència, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de 
tres mil tres euros (3.003 €). 
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QUART. REQUERIR la persona titular del NIE ESX1959916V, 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. 
 
 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
 
 
SISÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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26. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 429/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 429/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE EL 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, PERQUÈ INICIÉS ELS 
TRÀMITS PER OBTENIR LA LLICÈNCIA DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOS 
POTENCIALMENT PERILLÓS I PORTAR-LO SENSE MORRIÓ PER LA VIA 
PÚBLICA, SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 04/06/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES048180733B la sanció de multa de 
mil cinc-cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES048180733B la sanció de multa de 
set-cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança 
Municipal sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI ES048180733B, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.  
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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. 
  
27. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 461/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 461/2021-eUES PER INFRACCIONS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER TINENÇA DE GOS 
POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE TENIR LA CORRESPONENT LLICÈNCIA I NO 
ADOPTAR LES MESURES NECESSÀRIES PER EVITARLA SEVA FUGIDA, 
SEGONS DENÚNCIA DE LA POLICIA LOCAL DE DATA 21/08/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052427748F la sanció de multa de 
mil cinc cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal 
de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052427748F la sanció de multa de 
set-cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.4 de l’Ordenança 
Municipal de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
L’import total de les sancions imposades ascendeix, per tant, a la quantitat de dos dos-
cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
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TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI ES052427748F, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la 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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28. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 463/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 463/2021-eUES PER INFRACCIONS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO TENIR LA LLICÈNCIA 
DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLÓS I NO 
TENIR LA INSTAL·LACIONS QUE ALBERGUEN AQUEST TIPUS DE GOSSOS 
CONVENIENTMENT ASSENYALADES AMB L'ADVERTIMENT DE L'EXISTÈNCIA 
D'AQUEST TIPUS DE GOS, SEGONS DILIGÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL DE 
DATA 26/08/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052429105F la sanció de multa de 
mil cinc-cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal 
de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052429105F la sanció de multa de 
set-cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.4 de l’Ordenança 
Municipal de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de dos mil 
dos-cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI ES052429105F, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.  
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
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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. 
 
 
29. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 498/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 498/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER PORTAR UN GOS 
POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE MORRIÓ PER LA VIA PÚBLICA, EN DATA 
21/09/2021. 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 

 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE ESX3751693W la sanció de multa de 
set-cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança 
Municipal de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del NIE ESX3751693W, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.  
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al 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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30. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 499/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000499/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER PORTAR UN GOS 
POTENCIALMENT PERILLÓS SENSE MORRIÓ PER LA VIA PÚBLICA, EN DATA 
21/09/2021. 
 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES002401006J la sanció de multa de 
set-cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança 
Municipal de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES002401006J, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.  
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al 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. 
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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.  
 
  
31. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 537/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 537/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE EL 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, EN QUÈ SE LI 
SOL·LICITAVA QUE APORTÉS EL CERTIFICAT D'ANTECEDENTS PENALS, 
NECESSARI PER A L'OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA DE TINENÇA I CONDUCCIÓ 
DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS, SEGONS INFORME TÈCNIC DE 
DATA 10/11/2020. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

 
ACORD 

 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE ESY3822614M la sanció de multa de 
mil cinc-cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal 
de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del NIE ESY3822614M la sanció de multa de 
set-cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança 
Municipal de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de dos mil 
dos-cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157511751611342105 
 
 
 
 
  

   
 
 

54 
 

TERCER. REQUERIR la persona titular del NIE ESY3822614M, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la 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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32. Servei de Gestió del Talent i les Persones 
Número: 2325/2021/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA AMB L’ACTIVITAT 
PRIVADA PER COMPTE PROPI DE PROJECTES D’ARQUITECTURA I 
INTERIORISME. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
   

ACORD 
 
PRIMER.- DECLARAR de conformitat la Llei 53/84, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques la 
compatibilitat a la Sra. amb número de DNI 047638911 T, amb l’activitat privada per 
compte propi de projectes d’arquitectura i interiorisme, amb una dedicació de 10 hores 
setmanals, majoritàriament en horari de cap de setmana, sempre que l’activitat privada 
no afecti als interessos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o dels seus organismes.  
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
L’activitat privada en cap cas es podrà desenvolupar quan impliqui la necessitat de 
sotmetre el seu resultat a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
En cap cas l’exercici de dita activitat privada per compte propi podrà comportar 
l’exercici de càrrecs, professions o activitats que puguin impedir o menyscabar 
l’estricte compliment dels seus deures o comprometre’n la seva imparcialitat o 
independència.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu. 
  
SEGON.- COMUNICAR el present acord als interessats. 
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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 que es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
33. Servei de Gestió del Talent i les Persones 
Número: 200/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR MUNICIPAL AMB 
L’ACTIVITAT PRIVADA D’ÀRBITRE DE FUTBOL. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 

PRIMER.- DECLARAR de conformitat amb els articles 1, 2, 11, 12 i 13 de la Llei 53/84, 
la compatibilitat al Sr. amb DNI 052212756 L número , amb l’activitat privada per 
compte aliè d’àrbitre de futbol adscrit a la Federació Catalana de Futbol (Comitè 
Tècnic d’Àrbitres) i al Consell Esportiu del Garraf. 
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La dedicació horària de l’activitat privada sol·licitada no podrà superar, en cap cas el 
50% de la jornada ordinària de l’activitat principal a l’Administració Pública. L’horari en 
que es desenvolupi l’activitat privada haurà de ser compatible amb el realitzat a l’entitat 
local.  
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
FALTA GREU. 
 
SEGON.- COMUNICAR el present acord l'interessat. 
 
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 que es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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34. Servei de Gestió del Talent i les Persones 
Número: 201/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA MUNICIPAL AMB 
L’ACTIVITAT PÚBLICA DE PROFESSORA DE MÚSICA A L’ESCOLA I 
CONSERVATORI DE MÚSICA DE TORTOSA, DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
   

ACORD 
 
PRIMER.- DECLARAR de conformitat amb els articles 4, 12 i 13 de la Llei 53/84, la 
compatibilitat a la Sra. amb DNI número 048008377 V, amb l’activitat pública de 
professora d’oboè, a l'Escola i Conservatori de Música de Tortosa de la Diputació de 
Tarragona, amb una jornada del 15% durant el curs escolar 2021-2022 els dimarts. 
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu.” 
 
SEGON.- COMUNICAR el present acord a la 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. 
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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 que es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
  
35. Servei de Gestió del Talent i les Persones 
Número: 202/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR MUNICIPAL AMB 
L’ACTIVITAT PÚBLICA DE DIRECCIÓ DE SEMINARIS O D’IMPARTIR CURSOS O 
CONFERÈNCIES EN CENTRES OFICIALS DESTINATS A LA FORMACIÓ DE 
FUNCIONARIS O PROFESSORAT. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.- DECLARAR de conformitat amb la Llei 53/84, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques la 
compatibilitat al Sr. amb número de DNI 046119765 G, l’exercici públic de direcció de 
seminaris o impartir cursos o conferències en Centres Oficials destinats a la formació 
de funcionaris o professorat quan superi les 75 hores a l’any. 
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu. 
 
 
SEGON.- COMUNICAR el present acord a l'interessat. 
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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 que es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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36. Servei de Gestió del Talent i les Persones 
Número: 203/2022/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT D’UN TREBALLADOR MUNICIPAL AMB 
L’ACTIVITAT PÚBLICA DE DIRECCIÓ DE SEMINARIS O D’IMPARTIR CURSOS O 
CONFERÈNCIES EN CENTRES OFICIALS DESTINATS A LA FORMACIÓ DE 
FUNCIONARIS O PROFESSORAT. 
  
la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER.- DECLARAR de conformitat amb la Llei 53/84, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la 
compatibilitat al Sr. amb DNI número ES 047635855 A, per a l’exercici públic de direcció 
de seminaris o impartir cursos o conferències en Centres Oficials destinats a la 
formació de funcionaris o professorat, quan es superi les 75 hores a l’any.  
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu. 
 
SEGON.- COMUNICAR el present acord a l'interessat. 
 
TERCER.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al que es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent 
 
 
 
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 acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


