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Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 3/2023/eJGL 
 
 
NÚM.:   3 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  24 de gener de 2023 
HORA:  09:00 
LLOC:  Sala Pau Roig i Estradé 
DOCUMENT:  Acta 
 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 09:00 hores del dia 24 de gener de 2023, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, Olga Arnau i Sanabra es reuneixen en primera 
convocatòria, al Sala Pau Roig i Estradé, les persones següents: 
 
 
 
ASSISTENTS: 
 

Sra. Olga Arnau Sanabra ERC 

Sr. Antoni Palacios Asensio JxC 

Sr. Francesc Xavier Serra Albet ERC 

Sr. Conxi Martinez Sánchez ERC 
 
 
 
Secretari General 
Sr. Isidre Martí Sardà       
 
Interventor Municipal 
Sr. César Rodríguez Solà 
 
 
Excusen la seva assistència la Sra. M Blanca Alba Pujol i el Sr. Jordi Medina Alsina  
 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixen també a la sessió el Sr. Adrià Guevara 
Figueras, Sr. Jaume Carnicer Mas i el Sr. Oriol Huguet Briva 
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ORDRE DEL DIA 

 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 2/2023/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 2 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 
18 DE GENER DE 2023 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
2. Secretaria General. Assessoria jurídica 
Número: 43/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 330/2022, DE 23 DE NOVEMBRE DE 2022, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 5 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT 88/2021 A, (EXP. 42/2020/ESJ).  ESTIMA EN PART EL RECURS 
CONTENCIÓS, RECONEIX UNA INDEMNITZACIÓ DE 4442 € 
  
3. Secretaria General. Assessoria jurídica 
Número: 15/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER 
RASOT AMB RONDA IBÈRICA, EL DIA 7 DE FEBRER DE 2022 
  
4. Secretaria General. Assessoria jurídica 
Número: 13/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONAIL PER 
DANYS A L’HABITATGE DE L’AVINGUDATORRE DEL VALLÈS, 35-37, A CAUSA DE 
LES ARRELS DELS ARBRES 
  
5. Secretaria General. Assessoria jurídica 
Número: 32/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL PASSEIG DE RIBES ROGES, EL DIA 29 D’ABRIL DE 2021 
  
6. Secretaria General. Assessoria jurídica 
Número: 37/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER FRANCESC MACIÀ AMB PASSATGE 
TROBADOR CERCAMÓN, EL DIA 26 D’ABRIL DE 2022 
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7. Secretaria General. Assessoria jurídica 
Número: 935/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 935/2022-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 30/08/2022. 
  
8. Servei de Compres i Serveis Generals 
Número: 504/2021/eCONT. 
 
PRORROGAR EL SUBMINISTRAMENT DE DOS EQUIPS MULTIFUNCIÓ EN LA 
MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, AMB DESTINACIÓ A LA 
POLICIA LOCAL, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC DE L’ACM 
(EXPEDIENT 2014.2) 
  
9. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 521/2021/eCONT. 
 
PRORROGAR EL SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP MULTIFUNCIÓ EN LA 
MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, AMB DESTINACIÓ AL 
SERVEI DE D’ESPORTS, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC DE  
L’ACM (EXPEDIENT 2014.2) 
  
10. Intervenció.  
Número: 2/2023/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL  
  
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONOMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
11. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 112/2022/eMER. 
 
APROVAR L'AUTORITZACIÓ PER A LA CESSIÓ DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DE LES PARADES NÚM. 17 I 18 DEL MERCAT DE MAR 
  
 
ÀREA DE POLITIQUES DE CIUTADANIA 
 
 
12. Participació.  
Número: 327/2022/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DELS SERVEIS DE LA REALITZACIÓ TÈCNICA DELS 
TALLERS DEL PROJECTE RE@CCIONA 
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13. Esports.  
Número: 351/2022/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS D'AUXILIARS D'INFORMACIÓ, 
RECEPCIÓ, CONTROL D'ACCESSOS I COMPROVACIÓ D'INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 
  
14. Acció Social i Dependència.  
Número: 10/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS 
D’ALLOTJAMENT, MITJANÇANT ESTABLIMENT, PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL D’URGÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ  
  
15. Salut Pública.  
Número: 399/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA QUARTA PRÒRROGA DEL  CONTRACTE DE SERVEIS D’EXECUCIÓ 
DEL PROJECTE PER AL DESENVOLUPAMENT DE TALLERS I ACCIONS DE 
PROMOCIÓ ADREÇADES AL JOVENT SOBRE EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL, 
RELACIONS LLIURES DE VIOLÈNCIA I PREVENCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT 
  
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
16. Medi ambient.  
Número: 32/2023/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DE L'IMPORT PREASSIGNAT DE LES SUBVENCIONS, 
RECURSOS I AJUTS ATORGATS O QUE PUGUI ATORGAR LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA A L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ DURANT EL PLA DE 
CONCERTACIÓ XARXA DE GOVERNS LOCALS 2020-2023, PROGRAMA 
ESPECÍFIC DE RESILIÈNCIA LOCAL 3.0 
  
17. Espai Públic.  
Número: 1/2023/eCAA. 
 
INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS PENDENTS 
DE LIQUIDACIÓ 
  
18. Espai Públic.  
Número: 2/2023/eCAA. 
 
APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE 
LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ. 
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19. Llicències i Disciplina.  
Número: 15/2021/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACORD DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER OBRES NO LEGALITZABLES 
 
 
 
PROPOSTES URGENTS 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
20.Llicències i Disciplina.  
Número: 29/2022/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACORD DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER APORTACIÓ DE TERRES ALTERANT LA CONFIGURACIÓ 
NATURAL DEL TERRENY, NO LEGALITZABLES 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió a les 9.00 h seguint  
l’ordre del dia. 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 2/2023/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 2 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 
18 DE GENER DE 2023 
 
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: 43/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 330/2022, DE 23 DE NOVEMBRE DE 2022, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 5 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT 88/2021 A, (EXP. 42/2020/ESJ). ESTIMA EN PART EL RECURS 
CONTENCIÓS, RECONEIX UNA INDEMNITZACIÓ DE 4442 € 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 5 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Abreujat 88/2021 A 
 
Núm. i data sentència:           330/2022, de 23  de novmbre de 2022 
  
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                   Roberto Valls de Gispert 
 
Objecte del procediment :    Desestimació presumpta de la reclamació patrimonial 

formulada el dia 27 de febrer de 2020 (exp. 42/2020/es) 
per  danys per accident de motocicleta a la rambla 
Josep Tomàs Ventosa. 

 
Decisió  :  ESTIMAR EN PART EL RECURS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU. 
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 Revocar la resolució presa. 
 Reconèixer el dret a ser indemnitzat per la quantia de 

4442 € més interessos legalment establerts. 
 
 Cada part abonarà les costes ausades a la seva 

instància i les comunes per meitats. 
 
Fermesa :  Contra aquesta resolució no es pot interposar cap 

recurs, fora del de cassació si es donen els requisits.  
 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per 

assabentada i conforme. 
  

2.  Consignar al Jutjat Contenciós Administratiu nº 5 de 
Barcelona la quantitat de 1500 €, al número de compte 
ES55 0049 3569 9200 0500 1274, del Banc de 
Santander, segons concepte 0906000000008821, que 
aniran a càrrec de la partida de Responsabilitat 
patrimonial 07.9203.2260401.  

  
 
   
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 15/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER 
RASOT AMB RONDA IBÈRICA, EL DIA 7 DE FEBRER DE 2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 

PRIMER. DESESTIMAR el recurs de reposició presentat pel recurrent en data 24 
d’octubre de 2022, contra  la resolució desestimatòria de l’expedient de responsabilitat 
patrimonial. 
 
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 recurs contenciós administratiu davant els jutjats Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
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Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents.  
 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 13/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONAIL PER 
DANYS A L’HABITATGE DE L’AVINGUDATORRE DEL VALLÈS, 35-37, A CAUSA DE 
LES ARRELS DELS ARBRES 
  
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 46726338 K, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 32/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL PASSEIG DE RIBES ROGES, EL DIA 29 D’ABRIL 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 37589489 Z, representada per l’advocada Sra. LLUÏSA FORTUÑO 
SORIANO, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
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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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 37/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER FRANCESC MACIÀ AMB PASSATGE 
TROBADOR CERCAMÓN, EL DIA 26 D’ABRIL DE 2022 
  
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 39813994 M, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
  
  



 
Document electrònic 

Número de validació: 14613671561562624160 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

11 
 

7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 935/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 935/2022-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 30/08/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI ES046765218P. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES046765218P 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. 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI ES046765218P, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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8. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 504/2021/eCONT. 
 
PRORROGAR EL SUBMINISTRAMENT DE DOS EQUIPS MULTIFUNCIÓ EN LA 
MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, AMB DESTINACIÓ A LA 
POLICIA LOCAL, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC DE L’ACM 
(EXPEDIENT 2014.2) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

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

• Equip MP301SP 
• Rènting: 21,15 euros mensuals, IVA exclòs. 
• Impressions: atenent a la previsió de 665 fotocòpies mensuals en blanc i negre, 

a 0,0067€/unitat, la despesa mensual serà de 4,45 euros mensuals, IVA exclòs. 
 
En conseqüència, la despesa màxima durant la primera pròrroga del contracte serà de 
307,20 euros més 64,51 euros corresponents al 21% de l’IVA, que fan un total de 371,72 
euros. 
 

• Equip MP4055SP 
• Rènting: 76,04 euros mensuals, IVA exclòs. 
• Unitat de fax 12,59€ euros mensuals, IVA exclòs. 
• Total: 88,63 euros mensuals, IVA exclòs 
• Impressions: atenent a la previsió de 2.800 fotocòpies mensuals en blanc i negre, 

a 0.0054€/unitat, la despesa mensual serà de 15,12 euros mensuals, IVA exclòs. 
 

En conseqüència, la despesa màxima durant la primera pròrroga del contracte serà de 
1.245,00 euros més 261,45 
 
SEGON. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.9200.2200003 (Manteniment impressores) del pressupost vigent, i a 
la que s’habiliti com a continuadora  en els exercicis econòmics que afectin a la durada 
del contracte, segons la distribució següent i en atenció a l’inici de la pròrroga el març 
de 2023: 
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L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
TERCER. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.02). 
 
QUART. Els responsables del contracte seran el Cap de la Policia Local i el Cap Tècnic 
Responsable de Compres i Serveis Generals. 
 
CINQUÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
SISÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en l’Acord 
marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL i l’Associació 
Catalana de Municipis.  
 
SETÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
VUITÈ.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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9. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 521/2021/eCONT. 
 
PRORROGAR EL SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP MULTIFUNCIÓ EN LA 
MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, AMB DESTINACIÓ AL 
SERVEI DE D’ESPORTS, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC DE  
L’ACM (EXPEDIENT 2014.2) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

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

• Rènting: 42,69 euros mensuals, IVA exclòs. 
• Impressions: atenent a la previsió de 1.500 fotocòpies mensuals en blanc i negre 

(preu unitat 0,0066€), la despesa mensual serà de 9,90€ IVA exclòs. 
 
En conseqüència, la despesa màxima durant la primera pròrroga del contracte serà de 
631,08 euros més 133,53 euros corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
763,61€. 
 
SEGON. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.9200.2200003 (Manteniment impressores) del pressupost vigent, i a 
la que s’habiliti com a continuadora en els exercicis econòmics que afectin a la durada 
del contracte, segons la distribució:  
 

 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
TERCER. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.02). 
 
QUART. Els responsables del contracte seran el Cap del Servei destinatari del 
subministrament i el Cap Tècnic Responsable de Compres i Serveis Generals. 
 
CINQUÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
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SISÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en l’Acord 
marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’ACM, tot donant-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius.  
 
SETÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
VUITÈ. PEU DE RECURS 
 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
10. Intervenció.  
Número: 2/2023/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/2022/46. 
 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
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Factures superiors a 50.001€ 
 
 

 
 
Resum Facturació 
 

 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2022/46. 
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONOMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
   
 
11. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 112/2022/eMER. 
 
APROVAR L'AUTORITZACIÓ PER A LA CESSIÓ DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DE LES PARADES NÚM. 17 I 18 DEL MERCAT DE MAR 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. RENUNCIAR a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de 
l’Ajuntament, establerts a l’article 35 del Reglament del mercats municipals, sobre la 
transmissió de les parades núm. 17 i 18 del Mercat de Mar. 
 
SEGON. AUTORITZAR la cessió de la concessió administrativa de les parades núm. 17 
i 18 del Mercat del Centre a favor de MARIA DEL SOL CEBRIAN CHIQUERO, amb les 
mateixes condicions que l’anterior adjudicatari, i continuant amb la mateixa activitat de 
congelats, reconeguda pel Reglament de Mercats, art. 2, ap. a) de l’Annex 1 en relació 
als Articles de venda, i per la durada establerta en l’article 15, ap.c) del Reglament de 
mercats municipals; en aquest cas, la data de finalització de la concessió, serà fins al 4 
de maig de 2065. 
 
TERCER. REQUERIR a l’actual concessionari JOSE ANTONIO BAYARRI HIDALGO, 
d’acord amb el que es disposa a l’Ordenança fiscal núm. 17 de la Taxa per prestació de 
serveis de mercats, art.7è, punt 2, apartat a), el percentatge major de les quantitats 
següents: el pagament del 10 % de l’import del valor declarat de 10.000,00 euros (deu 
mil euros), o el de referència, calculat a raó de 1.400,00€ per metre lineal de les parades 
17-18 (10,11 m/l) que en aquest cas, la quantitat a pagar serà de 1.415,00€ (mil quatre-
cents quinze euros). 
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QUART. REQUERIR a la nova concessionària, MARIA DEL SOL CEBRIAN 
CHIQUERO, d’acord amb el que es disposa a l’Ordenança fiscal núm. 17 de la Taxa per 
prestació de serveis de mercats, art.7è, punt 1, un únic pagament en concepte de permís 
de venda de 20,00€ per metre lineal (10,11 m/l), ascendint l’import total a 202,20€ (dos-
cents dos euros amb vint cèntims) així com acceptar complir amb les normes del 
Reglament dels Mercats Municipals i les disposicions de l’Ajuntament que siguin 
aplicables. 
 
CINQUÈ. COMUNICAR al cedent que disposa d’un mes, a comptar des de la notificació 
d’aquest acord, per justificar el pagament dels drets establerts en l’ordenança fiscal 
sobre la cessió i altres que corresponguin a la Hisenda Pública. De no produir-se la 
justificació en aquest termini, s’entendrà per no produïda la cessió. 
 
SISÈ. REQUERIR a la cessionària, perquè en el termini a 15 dies amb posterioritat a la 
notificació del present acord, acrediti el compliment dels requisits establerts a l’article 21 
del Reglament de Mercats. L’acreditació del compliment d’aquests requisits donarà dret 
a l’exercici de l’activitat de venda. 
 
SETÈ. NOTIFICAR aquest acord als interessats, així com al Departament de Gestió 
Tributària i Intervenció. 
 
VUITÈ. PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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ÀREA DE POLITIQUES DE CIUTADANIA 
   
12. Participació.  
Número: 327/2022/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DELS SERVEIS DE LA REALITZACIÓ TÈCNICA DELS 
TALLERS DEL PROJECTE RE@CCIONA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. ADJUDICAR a Jaume Fargas Coll, amb NIF 46625647R, el contracte dels 
serveis de la realització tècnica dels tallers del projecte Re@cciona de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, per un període d’un any, prorrogable per períodes anuals fins a tres 
(3) anys més, amb un preu de 21.900,00 euros més 4.599,00 euros corresponents al 
21% d’IVA, que fan un total de 26.499,00€ euros (VINT-I-SIS MIL QUATRE-CENTS 
NORANTA-NOU EUROS). 
 
SEGON. En atenció a la previsió d’inici del contracte el mes febrer de 2023, les 
obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 06.9243.2269902 Despeses diverses Cooperació del pressupost vigent, 
i a les aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la 
durada del contracte. i es distribuiran de la següent manera durant la vigència del 
contracte: 
 

Any Total          
 

2023 24.290,75 
 

2024 2.208,25 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i    
suficient.  
 
TERCER. NOTIFICAR l’adjudicació a les empreses licitadores. 
 
QUART. PUBLICAR l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
  
CINQUÈ. NOMENAR responsable del contracte, tal i com es preveu a l’apartat V del 
Quadre de Característiques del Plec de Clàusules Administratives particulars, la Cap de 
Servei de Participació, Cooperació, Gent Gran i Memòria Històrica. 
 
SISÈ. APROVAR la minuta genèrica per al corresponent contracte que s’adjunta com a 
Annex. 
 
VUITÈ. FACULTAR a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
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NOVÈ.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
13. Esports.  
Número: 351/2022/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS D'AUXILIARS D'INFORMACIÓ, 
RECEPCIÓ, CONTROL D'ACCESSOS I COMPROVACIÓ D'INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 

PRIMER. ADJUDICAR a BARNA PORTERS, SL, amb NIF B61443628, el contracte dels 
serveis d’auxiliars d’informació, recepció, control d’accessos i comprovació 
d’instal·lacions esportives de Vilanova i la Geltrú, pel període d’un (1) any, prorrogable 
un (1) any més, per la quantitat de 81.648,00€ més 17.146,08€ corresponents al 21% 
d’IVA, que fan un total de 98.794,08€ (NORANTA-VUIT MIL SET-CENTS NORANTA-
QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS D’EURO), i un preu unitari per hora de 14,40€ 
(IVA exclòs).  
 
SEGON. En atenció a la previsió d’inici del contracte el mes febrer de 2023, les 
obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 33.3420.2279900 Gestió instal·lacions esportives del pressupost vigent, 
i a les aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la 
durada del contracte. i es distribuiran de la següent manera durant la vigència del 
contracte: 
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Any Total 
 

2023 90.561,24€ 
2024 8.232,84€ 

 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i    
suficient.  
 
TERCER. NOTIFICAR l’adjudicació a les empreses licitadores. 
 
QUART. PUBLICAR l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
  
CINQUÈ. NOMENAR responsable del contracte, tal i com es preveu a l’apartat V del 
Quadre de Característiques del Plec de Clàusules Administratives Particulars, el Cap 
del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SISÈ. APROVAR la minuta genèrica per al corresponent contracte que s’adjunta com a 
Annex. 
 
SETÈ. FACULTAR a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
VUITÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents 
recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15 
dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  de la Llei 9/2017 
de contractes del sector públic  - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar 
del dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius  de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat amb 
els arts 8 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
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14. Acció Social i Dependència.  
Número: 10/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS 
D’ALLOTJAMENT, MITJANÇANT ESTABLIMENT, PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL D’URGÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. PRORROGAR amb INVEROLD 2013, SL, amb NIF B65994014, el contracte  
dels serveis d’allotjament, mitjançant establiment per la prestació del servei d’acolliment 
residencial d’urgència de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un període d´1 any 
més, per un import anual de 19.800,00€, més 1.980,00€ corresponents al 10 % d’IVA, 
que fan un total de 21.780,00€ (VINT-UN MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS). 
 
 
El preu efectivament abonat al contractista variarà en funció del nombre de serveis 
finalment sol·licitats. Per aquest motiu, el preu final anual facturat podrà ser inferior al 
pressupost d’adjudicació en funció dels serveis realment efectuats.  
 
 
Els preus unitaris s’estableixen pels imports següents: 
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L’estimació dels serveis a realitzar s’ha efectuat en base a les prestacions que es van 
necessitar en anys anteriors i és la següent: 
 
- Dues habitacions dobles durant tot l’any ................................... 14.400€ anuals. 
 
- Serveis addicionals ...................................................................... 5.400€ anuals. 
 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
a  càrrec a l’aplicació pressupostària  35.2313.2269900 (Accions socials) per a l'exercici 
2023, i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que 
afectin a la durada del contracte, distribuït de la següent manera: 
 

 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
TERCER. NOTIFICAR l’acord a INVEROLD 2013, SL i publicar la pròrroga al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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15. Salut Pública.  
Número: 399/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA QUARTA PRÒRROGA DEL  CONTRACTE DE SERVEIS D’EXECUCIÓ 
DEL PROJECTE PER AL DESENVOLUPAMENT DE TALLERS I ACCIONS DE 
PROMOCIÓ ADREÇADES AL JOVENT SOBRE EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL, 
RELACIONS LLIURES DE VIOLÈNCIA I PREVENCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte amb  ATRA 
ASSOCIACIÓ, NIF G58219874, de serveis d’execució del projecte per al 
desenvolupament de tallers i accions de promoció adreçades al jovent sobre educació 
afectiva i sexual, relacions lliures de violència i prevenció i promoció de la salut, per un 
període d’un any, des de l’1 de febrer de 2023 fins el 31 de gener de 2024, per un import 
anual de 16.703,28 €, (SETZE MIL SET-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT 
CÈNTIMS D’EURO), exempt d’IVA. 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec les següents aplicacions pressupostàries:  

 

 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
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TERCER. NOTIFICAR l’acord a ATRA ASSOCIACIÓ i publicar al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
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.  
 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 
16. Medi ambient.  
Número: 32/2023/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DE L'IMPORT PREASSIGNAT DE LES SUBVENCIONS, 
RECURSOS I AJUTS ATORGATS O QUE PUGUI ATORGAR LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA A L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ DURANT EL PLA DE 
CONCERTACIÓ XARXA DE GOVERNS LOCALS 2020-2023, PROGRAMA 
ESPECÍFIC DE RESILIÈNCIA LOCAL 3.0 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. ACCEPTAR la concessió de l’import preassignat de les subvencions, recursos 
i ajuts atorgats o que pugui atorgar la Diputació de Barcelona de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú durant el Pla de Concertació Xarxa de Governs locals 2020-2023, i 
la conformitat amb les condicions i procediments del programa específic de resiliència 
local 3.0. 
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Segons consta a l’informe tècnic de distribució emès per la Direcció de Serveis de 
Cooperació Local en data 22 de novembre de 2022, explicatiu dels criteris de càlcul de 
la dotació econòmica garantida, a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú li correspondria 
un import preassignat de 615.356,22 €. 
 
SEGON.- SOL.LICITAR l’acceptació i la justificació del Programa específic de resiliència 
3.0 a la Seu Electrònica corporativa de la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Diputació de Barcelona. 
 
QUART.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia  següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
   
 
17. Espai Públic.  
Número: 1/2023/eCAA. 
 
INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS PENDENTS 
DE LIQUIDACIÓ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. AUTORITZAR, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i 
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 
 
La relació és la que s’adjunta a continuació: 
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37612365M PL/ PAGESIA, 5 
37259116J CR/ ESTACA, 58 
B64314800 CR/ DE L'AGRICULTURA, 43-B 
52216364Q CR/ SANT JOAQUIM, 23 
35027953B CR/ RIU SEGURA, 73 
47840532A CR/ RIU SEGURA, 101, Blq: B, LO, 13 
B61195079 CR/ DOCTOR ZAMENHOF, 3, MG 
46601917F CR/ DOCTOR ZAMENHOF, 22, MG, 3 
79290541L CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 48, LO, ES 
Y0388485Y CR/ JOAN LLAVERIAS, 9, LO, ES 
B67326397 CR/ BAILEN, 25, LO, ES 
26169732X CR/ LEPANT, 16, LO 
77299162A PL/ AGERMANAMENT, 8, MG, 11 
X5587095G CR/ JOSEP COROLEU, 42, LO 
116127804 CR/ JOSEP COROLEU, 14, 2º, 1 
07410103D CR/ LEPANT, 29, AT, 2 
10567205Q CR/ ABAT ESCARRE, 7 
17986195B CR/ TORRE D'ENVEJA, 29, 3º, 2 
26652944S CR/ JOSEP COROLEU, 48-H, 4º, 2 
26738207V CR/ AIGUA, 199, BX, 1 
28336871C PL/ BEATRIU DE CLARAMUNT, 2, 4º, 1 
33879887J PT/ TEODOR CREUS I COROMINES, 1, 2º, 1 
36946292N CR/ FALÇ, 17 
37387761L CR/ OLERDOLA, 19, 1º, 1 
38067290J CR/ JOSEP COROLEU, 32, BX 
38330304E AV/ SOMELLA, 27 
38420584G CR/ VILADELLOPS, 1, 1º, 1 
40340816N CR/ BAILEN, 47, AT, 1 
40928540V CR/ ANETO, 16 
46439421Y CR/ AIGUA, 148-B, 4º, 1 
46735719H CR/ BRUC, 2, 4º, 1 
47633341L CR/ RIU GUADALQUIVIR, 52, - 
47635303A AV/ TORRE DEL VALLES, 27-A 
47635966E AV/ ROCACRESPA, 24 
47637624R CR/ JOSEP COROLEU, 31, 1º, 2 
47639564D CR/ LEPANT, 42, 3º, 1 
47839382A CR/ AIXADA, 21 
47839460N CR/ MONTANYANS, 3, BX 
47840242N CR/ LEPANT, 34, 2º, 2 
48022084Q CR/ JOSEP COROLEU, 5, 5º, 2 
48022628P CR/ LEPANT, 30, 4º, 1 
48024136K CR/ BRUC, 7, 1º, 2 
48184357R CR/ JOSEP COROLEU, 14, 4º, 1 
48186875N CR/ BAILEN, 17, 2º, 3 
48906331M CR/ JOSEP COROLEU, 14, BX, 2 
52420909E AV/ LA COLLADA, 6-B 
52421533W CR/ TEODOR CREUS I COROMINES, 23, 1º 
52424203G CR/ AIGUA, 197, 4º, 4 
52424221E CR/ LURDES, 20 
52425344H CR/ ANTONIO MACHADO, 10 
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53069376G CR/ FES, 34-A 
55276170V CR/ LEPANT, 6, 3º, 2 
76006443E CR/ RIU EBRE, 35 
77077069K CR/ TALAIA, 3 
77077131Z CR/ JOAN LLAVERIAS, 4, 2º, 3 
77090587S CR/ MONTARDO, 16 
77096612Z CR/ JOSE DE ESPRONCEDA, 18 
77250533L PL/ AGERMANAMENT, 3, 3º, 1 
77252560E CR/ BAILEN, 37, 4º, 2 
A08397119 CR/ TEODOR CREUS I COROMINES, 11-13, COM, GENERAL 
X9094552F CR/ BRUC, 8, 3º 
Y1819076C CR/ BRUC, 58-A, 2º, 2 
Y5354980L CR/ SANT ONOFRE, 114, 4º, 3 
 
 
SEGON. FACULTAR l’Il·lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 
Això no obstant, la Junta de Govern Local decidirà allò que cregui més adient per als 
interessos municipals. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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18. Espai Públic.  
Número: 2/2023/eCAA. 
 
APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE 
LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. AUTORITZAR, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i 
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 
 
La relació és la que s’adjunta a continuació: 
 
37219070X CR/ JOSEP COROLEU, 27, LO, DR 
B60544129 CR/ JOSEP COROLEU, 6, LO, ES 
36763861V CR/ SANT MAGI, 12 
77266999V CR/ BAILEN, 9-A 
52218472P CR/ ROQUES, 3 
38250970S CR/ SANTA ANNA, 28 
B65639528 CR/ SANT FELIP NERI, 7 
 
 
SEGON. FACULTAR l’Il·lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 
Això no obstant, la Junta de Govern Local decidirà allò que cregui més adient per als 
interessos municipals. 
 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
  
19. Llicències i Disciplina.  
Número: 15/2021/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACORD DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER OBRES NO LEGALITZABLES 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
    

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR als interessats J.M.G. i D.G.N., una sanció de multa de MIL DOS-
CENTS EUROS (1.200,00€), en relació a l’expedient sancionador núm. 15/2021/eDIS, 
de conformitat amb els antecedents que consten transcrits a la part expositiva de la 
present resolució. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats i al Servei de Recaptació 
 
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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PROPOSICIONS URGENTS 
 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels assistents, 
s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte:  
 
El secretari fa constar, en relació amb aquest punt, que no ha pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat 
amb el RD 128/2018, de 16 de març, i a l’efecte del que disposa l’article 92.2 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre, llevat dels casos en què porti incorporat l’informe jurídic. 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
20.Llicències i Disciplina.  
Número: 29/2022/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACORD DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER APORTACIÓ DE TERRES ALTERANT LA CONFIGURACIÓ 
NATURAL DEL TERRENY, NO LEGALITZABLES 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR les al·legacions presentades pel senyor J.M.S.B., d’acord amb 
l’informe del Cap de Serveis Jurídics i Administratius d’Urbanisme de dada 19 de gener 
de 2023 que es transcriu a la part expositiva. 
 
SEGON. IMPOSAR a l’interessat JOSEP MARIA SALA BRUENT, una sanció de multa 
de TRES MIL EUROS (3.000,00€), en relació l’expedient sancionador núm. 
29/2022/eDIS, de conformitat amb els antecedents que consten transcrits a la part 
expositiva de la present resolució. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat i al Servei de Recaptació 
 
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.  
 
 
 
PRECS I PREGUNTES  
 
No se’n formulen 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:07 hores, de la que 
s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


