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Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 4/2023/eJGL 
 
 
NÚM.:  4 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  31 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 31 de gener de 2023, sota la 
presidència de la Primera tinència d'Alcaldia, senyora. M Blanca Alba Pujol, es 
reuneixen en primera convocatòria, al Sala Pau Roig i Estradé, les persones següents: 
 
 
Sra. M Blanca Alba Pujol JxC 

Sr. Jordi Medina Alsina ERC 

Sr. Francesc Xavier Serra Albet ERC 

 
Vicesecretari 
Sr. Joan Manel Ferrera Izquierdo       

 

Interventor Municipal 
Sr. Cesar Rodriguez Sola 
 
 
Excusen la seva assistència la Sra. Olga Arnau Sanabra, la Sra. Conxi Martinez 
Sánchez i el Sr. Antoni Palacios Asensio 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixen també a la sessió la Sra. Maria Mercè 
Mateo Olivares, 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: 3/2023/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 3 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 24 DE 
GENER DE 2023 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
2. Secretaria General. Assessoria jurídica 
Número: 73/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 4/2023, DE 9 DE GENER DE 2023, DICTADA PEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 15 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 217/2022 E, (EXP. 73/2021/ESJ).   
  
3. Secretaria General. Assessoria jurídica 
Número: 86/2021/eSJ. 
 
ESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A 
L'HABITATGE DEL CARRER XICRANDES, 26, A CAUSA DE LES ARRELS D'UN ARBRE 
  
4. Secretaria General. Assessoria jurídica 
Número: 19/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA AL CARRER METAL·LÚRGIA, EL DIA 24 DE FEBRER DE 2022 
 
5. Secretaria General. Assessoria jurídica.  
Número: 21/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL 
VEHICLE B1496VM, AL CAURE-LI UNA BRANCA D’UN ARBRE A SOBRE, AL CARRER 
ROQUES DEL PELUT, EL DIA 31 DE JULIOL DE 2021 
  
6. Secretaria General. Assessoria jurídica 
Número: 662/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 662/2021-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE MESURES EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A 
FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 
08/11/2021. 
 
7. Secretaria General. Assessoria jurídica.  
Número: 691/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
691/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 24/06/2022. 
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8. Secretaria General. Assessoria jurídica 
Número: 716/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
716/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA 
VIÀRIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 22/06/2022. 
  
9. Secretaria General. Assessoria jurídica 
Número: 804/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
804/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 24/07/2022. 
 
10. Secretaria General. Assessoria jurídica 
Número: 838/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
838/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 31/07/2022. 
  
11. Secretaria General. Assessoria jurídica 
Número: 890/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
890/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 22/08/2022. 
  
12. Secretaria General. Assessoria jurídica 
Número: 892/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 892/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A 
FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 
21/08/2022. 
  
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
13. Cultura.  
Número: 1122/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIO PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA L’ANY 2021 A 
L’ENTITAT ASSOCIACIÓ GARRAF PER LA REPÚBLICA 
  
14. Participació.  
Número: 292/2022/eCONT. 
 
EXCLOURE UNA DE LES OFERTES PRESENTADES A LA LICITACIÓ D’UN CONTRACTE 
DE SERVEIS 
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15. Escoles Municipals.  
Número: 34/2023/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ  ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ AUTISME AMB FUTUR PER A LA REALITZACIÓ DE TALLERS DE 
MUSICOTERÀPIA 
  
16. Convivència i Equitat.  
Número: 931/2022/eAJT. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 7861 PEL QUAL S'APROVA EL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A L’IMPULS DE LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES I LA REALITZACIÓ DE POLÍTIQUES 
D'IGUALTAT DE GÈNERE (SIAD), PEL PERÍODE 2022-2025 
  
17. Convivència i Equitat.  
Número: 980/2022/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓN ESCUELA 
TERESIANA PROPIETARI DEL COL·LEGI SANTA TERESA DE JESÚS I L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER A L'ÚS SOCIAL DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE 
EDUCATIU 
  
 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
18. Medi ambient.  
Número: 132/2021/eCONT. 
 
DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA 
D’ORIGENT RENOVABLE DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I  ELS SEUS 
ENS 
  
 
19. Serveis Jurídics i Administratius d'Urbanisme.  
Número: 113/2022/eURB. 
 
APROVAR INICIALMENT ELS ESTATUTS I BASES D’ACTUACIÓ DE LA FUTURA JUNTA DE 
COMPENSACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ “UA 15 CARRER DE SANTA MAGDALENA” 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
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PROPOSTES URGENTS 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
20.Intervenció 
Número: 6/2023/eINT 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
21. Convivència i Equitat 
Número: 329/2022/eCONT 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE SENSIBILITZACIÓ A LA CIUTADANIA 
MITJANÇANT AGENTS PER LA CONVIVÈNCIA I CIVISME 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
22. Servei de Projectes i Obres 
Exp.390/2022/eCONT 
 
APROVAR LA CERTIFICACIÓ D'OBRES NÚM. 1 A FAVOR DE RECOP RESTAURACIONS 
ARQUITECTONIQUES, S.L., PER LES OBRES DE NOU TANCAMENT EXTERIOR DE 
LLUERNA, RESTAURACIÓ DELS VITRALLS DE LA CLARABOIA INTERIOR I DEL FALS 
SOSTRE DE LA SALA CENTRAL DE LA CASA SEBASTIÀ SOLER "CAN PAHISSA" 
 
23. Servei de Projectes i Obres 
Exp 495/2021/eCONT 
 
APROVAR LA CERTIFICACIÓ D'OBRES NÚM. 2 I ÚLTIMA A FAVOR DE GEOBRA 2020, S.L. 
PER LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LA IMPERMEABILITZACIÓ I L'AÏLLAMENT TÈRMIC 
DE LA COBERTA PLANA I DE L'ENVÀ PLUVIAL EN PARAMENT EXTERIOR DE L'EDIFICI 
ANNEX A LA CASA DE MARQUÉS DE CASTROFUERTE 
 
24.Servei de Projectes i Obres 
Exp 310/2022/eCONT 
 
APROVAR LA CERTIFICACIÓ D'OBRES NÚM. 2 I ÚLTIMA A FAVOR DE GEOBRA 2020, S. 
L. PER LES OBRES DE MILLORA, RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DEL TEATRE 
PRINCIPAL (BCIL) 
 
 
 
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: 3/2023/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 3 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 24 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: 73/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 4/2023, DE 9 DE GENER DE 2023, DICTADA 
PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 15 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 217/2022 E, (EXP. 73/2021/ESJ).ESTIMA EN PART EL 
RECURS CONTENCIÓS, RECONEIX UNA INDEMNITZACIÓ DE 1200 € 
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 15 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Abreujat 217/2022 E 
 
Núm. i data sentència:          4/2023, de 9 de gener de 2023 
  
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                   Roberto Valls de Gispert 
 
Objecte del procediment :     Desestimació de la reclamació patrimonial formulada el 

dia 15 de març de 2022 (exp. 73/2021/eSJ) per  danys 
per caiguda al carrer Providència. 
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Decisió  :  ESTIMAR EN PART EL RECURS CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU. 

                                                    
 Anul·lar resolució presa. 
 Reconèixer el dret a ser indemnitzat per la quantia de 

1200 € més interessos legalment establerts. 
 
 Sense imposició de costes. 
 
Fermesa :  Contra aquesta resolució no es pot interposar cap recurs 

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

i conforme. 

 2.  Consignar al Jutjat Contenciós Administratiu nº 15 de 
Barcelona la quantitat de 1200 €, al número de compte 
ES55 0049 3569 9200 0500 1274, del Banc de 
Santander, segons concepte 3970000000021722, que 
aniran a càrrec de la partida de Responsabilitat 
patrimonial 07.9203.2260401. 

  
  
3. Secretaria General Assessoria Jurídica 
Número: 86/2021/eSJ. 
 
ESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A 
L'HABITATGE DEL CARRER XICRANDES, 26, A CAUSA DE LES ARRELS D'UN 
ARBRE 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.  ESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 3937567113 V, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un 
import de MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS (1750 €). 
 
SEGON.  Aquesta quantitat s’ingressarà al número de compte del Banc Bilbao Vizcaya 
Argentaria, ES89 0182 9738 9102 0164 1157, de la persona reclamant. 
 
L’import de 1500 euros anirà a càrrec de la partida núm. 07.9203.2260401 
“Responsabilitat patrimonial”. 
 
La resta, 250 euros, anirà a càrrec de ZURICH INSURANCE, PLC. 
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TERCER. COMUNICAR aquest acord a la part interessada, i als departaments 
d’Intervenció i Tresoreria. 
   
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
  
4.Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 19/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER METAL·LÚRGIA, EL DIA 24 DE FEBRER 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 per la 
senyora amb DNI 52218371 E, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 21/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS AL VEHICLE B1496VM, AL CAURE-LI UNA BRANCA D’UN ARBRE A 
SOBRE, AL CARRER ROQUES DEL PELUT, EL DIA 31 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 pel 
senyor amb DNI 23153976 Z, contra  l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
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: 662/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 662/2021-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE 
MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 08/11/2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 52214053-M la sanció de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 45 de l’ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI 52214053-M per haver-ne realitzat la part infractora la mesura 
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a la instructora i a la secretària de l’expedient, al Cap de la 
Policia Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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.  
 
   
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 691/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 691/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 24/06/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE ESX9382491D la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 45 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 NIE ESX9382491D , 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: 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14613671376564073612 
 
 
 
 
Secretaria General  
    
 

12 
 

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.  
 
  
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 716/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 716/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 22/06/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES048186767L la sanció de multa de 
tres-cents euros (300 €) per infracció de l’article 72.29 de l’Ordenança de Gestió de 
residus i Neteja viària de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES048186767L, 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 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.  
 
 
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 804/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 804/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 24/07/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del Passaport UC004342321J la sanció de 
multa de quatre-cents cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 20.2 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 Passaport UC004342321J, perquè faci 
efectiu el pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
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QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la 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.  
 
  
10. Secretaria General. Assessoria jurídica 
Número: 838/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 838/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 31/07/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES023296184J la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 45 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 ES023296184J, 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 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.  
 
 
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 890/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 890/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 22/08/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE ESX2924145V la sanció de multa de 
quatre-cents cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 49.1d) de l’Ordenança de 
Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons 
consta a l’expedient. 
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SEGON. REQUERIR la persona titular del NIE ESX2924145V, 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 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.  
 
  
12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 892/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 892/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 21/08/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. REVOCAR I DEIXAR SENSE EFECTE el decret d’incoació de regidora 
delegada d’expedient sancionador de data 22/11/2022 a la persona titular del NIE 
X7430745-C per no poder-se atribuir la responsabilitat dels fets per minoria d’edat. 
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SEGON. REVOCAR I DEIXAR SENSE EFECTE la proposta de suspensió temporal 
de l’expedient esmentat de data 23/12/2022 a la persona titular del NIE X7430745-C 
per no poder-se atribuir la responsabilitat dels fets per minoria d’edat. 
 
TERCER. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador. 
 
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.  
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
   
13. Cultura.  
Número: 1122/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIO PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA L’ANY 2021 
A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ GARRAF PER LA REPÚBLICA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 

 
PRIMER.- REVOCAR parcialment la subvenció atorgada per acord de la Junta de 
Govern Local de data 9 de novembre de 2021 a l’entitat ASSOCIACIÓ GARRAF PER 
LA REPÚBLICA amb CIF G6539570-9 pel projecte: “Activitats republicanes any 2021”, 
en la quantia de 211,33€ (DOS-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-TRES 
CÈNTIMS) per manca de justificació. 
 
Amb la revocació la subvenció realment concedida serà de 198,67€ (CENT 
NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS). 
 
SEGON.- REQUERIR a l’entitat ASSOCIACIÓ GARRAF PER LA REPÚBLICA amb 
CIF G65395709 que reintegri a l’Ajuntament la quantia total de 48,59€ (QUARANT-
VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS), que es desglossen en 47,33€ 
corresponents a l’import cobrat com a bestreta de la subvenció i no justificat, més 1,26€ 
en concepte d’interessos de demora.  
Aquesta quantia s’ingressarà al compte número és : ES 37 0081 0050 1700 0126 7035. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASSOCIACIÓ GARRAF PER LA 
REPÚBLICA, atorgant-li un termini de 15 dies, a comptar a partir del dia següent a la 
notificació de la present, per a que pugui presentar al·legacions o els documents que 
consideri oportuns.  
 
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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14. Participació.  
Número: 292/2022/eCONT. 
 
EXCLOURE UNA DE LES OFERTES PRESENTADES A LA LICITACIÓ D’UN 
CONTRACTE DE SERVEIS 
  
OBJECTE: SERVEIS PROFESSIONALS PER A DESENVOLUPAR LES 
FORMACIONS A LA XARXA D’EQUIPAMENTS CÍVICS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
Relació de fets 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. EXCLOURE, d’acord amb el contingut de l’informe transcrit en el cinquè punt 
de la Relació de Fets, l’empresa Carmen Castro d’acord amb la clàusula 11.11 del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars.  
 
SEGON. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa exclosa. 
  
TERCER. 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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15. Escoles Municipals.  
Número: 34/2023/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ  ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ AUTISME AMB FUTUR PER A LA 
REALITZACIÓ DE TALLERS DE MUSICOTERÀPIA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’Associació Autisme amb futur, per a la realització de tallers de musicoteràpia 
per alumnes amb TEA o necessitats educatives especials, amb el contingut que consta 
a l’annex  
 
SEGON. DISPOSAR la publicació del conveni al BOPB i també la inscripció al Registre 
de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat i a l’Espai de Transparència 
municipal. 
 
TERCER. FACULTAR l’alcaldessa per a la signatura de tota la documentació que sigui 
necessària per a la formalització del present acord. 
 
QUART. NOTIFICAR aquest acord a l’Associació Autisme amb futur. 
 
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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16. Convivència i Equitat.  
Número: 931/2022/eAJT. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 7861 PEL QUAL S'APROVA EL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A L’IMPULS DE LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES I LA REALITZACIÓ DE 
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE (SIAD), PEL PERÍODE 2022-2025 
  
En data 30 de novembre de 2022, l’Alcaldessa dicta el Decret núm. 7861 referent a 
l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut Català de les Dones (ICD) i 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a l’impuls  de les polítiques de promoció de la 
igualtat i els feminismes pel període 2022-2025, que es transcriu literalment: 
 

“Identificació de l’expedient 
Núm. Exp. 931/2022/eAJT 
 
Relació de fets 
 
1. La Regidoria de Convivència i Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 

ofereix a la ciutadania els serveis d’Atenció i informació a les dones (SIAD), 
amb l’objectiu d’atendre les situacions de vulnerabilitat social en aquest 
àmbit.  

 
2. Els serveis queden englobats i estructurats en l’Espai d’Equitat amb 

l’objectiu de donar informació i atenció als àmbits de les dones 
 
3. Aquests serveis es constitueixen en compliment a: 
 

• LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. 

• LLEI 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista. 

 
4. L’objectiu d’aquests serveis és donar resposta a les situacions emergents 

davant la vulnerabilitat social i oferir eines d’apoderament i de poder exercir 
els seus drets davant la possibilitat de la vulneració d’aquests mateixos i es 
fa des de la perspectiva d’igualtat i feminisme. 

 
5. Per tal de complir amb aquests objectius  la Generalitat aporta el conveni de 

col·laboració entre l’Institut Català de les Dones (ICD) i l' Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat 
i els feminismes pel període 2022-2025; on faciliten l’execució d’aquest 
servei i les seves competències. 

 
6. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat acceptar aquest conveni 

de col·laboració  2022-2025 
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7. Per establir els termes i condicions d’aquesta col·laboració, és voluntat 
d’ambdues parts articular un acord que reculli i especifiqui les obligacions i 
compromisos de les parts, les possibles responsabilitats que es puguin 
derivar d’aquesta col·laboració. 

 
8. Vist que a l’expedient consta una memòria justificativa i un informe favorable 

de la cap de servei de Convivència i Equitat. 
 
9. Atès que a l’expedient també hi un informe jurídic favorable a l’aprovació del 

conveni de col·laboració 
 
 
Fonaments de dret 
 

I. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril. 

II. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i els arts. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de Règim Jurídic del Sector Públic.  

III. Vistos els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

IV. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i 
bon govern a les entitats locals. 

V. Segons els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals., en la 
mesura que no contradigui la normativa citada en el punts anteriors.  

 
Per tot això, RESOLC: 
 
 
PRIMER.- AVOCAR la competència delegada de la Junta de Govern Local per 
Decret d’Alcaldia de data 25 de juny de 2019 en matèria d’aprovació de convenis 
de competència de l’Alcaldia, només per aquest expedient en concret i per tal 
d’agilitzar la seva tramitació . 
 
SEGON.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú i l’Institut Català de les Dones per a l’impuls de la prestació del servei 
d'informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d'igualtat de gènere 
(siad), pel període 2022-2025 
 
TERCER.- DISPOSAR la publicació del conveni al BOPB i també la inscripció al 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat i a l’Espai de 
Transparència municipal. 
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QUART- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local en 
la propera sessió que es celebri. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord l’Institut Català de les Dones (ICD) 
 
SISÈ.- PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
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. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 

 
 
17. Convivència i Equitat.  
Número: 980/2022/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓN ESCUELA 
TERESIANA PROPIETARI DEL COL·LEGI SANTA TERESA DE JESÚS I 
L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A L'ÚS SOCIAL DE LES 
INSTAL·LACIONS DEL CENTRE EDUCATIU 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre la Fundación Escuela 
Teresiana propietari del Col·legi Santa Teresa de Jesús i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú per a l’ús social  de les instal·lacions del centre educatiu, que s’especifica a 
l’annex amb efecte des del 22/12/2022. 
 
SEGON.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 1.351,00 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 08.3272.2279903 Gestió del conflicte: espai d'equitat del 
pressupost vigent de l’exercici 2023 d’acord amb la següent distribució: 
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TERCER.- FACULTAR l’alcaldessa per a la signatura de tota la documentació que 
sigui necessària per a la formalització del present acord. 
 
QUART- DISPOSAR la publicació del conveni al BOPB i al Portal de Transparència 
municipal i la inscripció al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades. 
 
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. 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
18. Medi ambient.  
Número: 132/2021/eCONT. 
 
DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA 
ELÈCTRICA D’ORIGENT RENOVABLE DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I  ELS SEUS ENS 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR deserta la licitació del subministrament d’energia elèctrica 
d’origen renovable de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els seus Organismes 
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Autònoms i Societats Municipals que en formen part per no ser cap de les ofertes 
presentades admissibles en els termes establerts en les clàusules 1.11 i 2.2 del PCAP. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord a les empreses adjudicatàries de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius al Perfil del Contractant.  
 
TERCER. TRASLLADAR al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i a la 
Secció Cinquena de la Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya la present resolució. 
 
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 especial en matèria de contractació, en el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2 de la Llei 
19/2017 - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la 
recepció de la seva notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de 
conformitat amb els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent.  
 
  
19. Serveis Jurídics i Administratius d'Urbanisme.  
Número: 113/2022/eURB. 
 
APROVAR INICIALMENT ELS ESTATUTS I BASES D’ACTUACIÓ DE LA FUTURA 
JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ “UA 15 CARRER DE 
SANTA MAGDALENA” DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment els Estatuts i Bases d’Actuació de la futura Junta de 
Compensació de la Unitat d’Actuació “UA 15 carrer de Santa Magdalena” de Vilanova 
i la Geltrú, presentats en aquest Ajuntament pel Sr. Roger Comas Fradera, en nom i 
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representació de les societats mercantils GRAMINA HOMES SL i “SOCIEDAD DE 
GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN 
BANCARIA, S.A.” (SAREB).   
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona, en l’e-Tauler de la Corporació, en la web municipal i en un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal, i obrir el 
període d’informació pública del projecte d’Estatuts i Bases d’Actuació esmentat, pel 
termini d’UN (1) MES, dins el qual s’ha de concedir audiència a les persones 
interessades, amb citació personal, de conformitat amb el previst a l’article 119.2 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en 
relació amb el previst a l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.  
 
A aquests efectes, l’expedient estarà a disposició de qualsevol interessat als Serveis 
Jurídics i Administratius d’Urbanisme, plaça de la Vila, 8, 2n, 08800 de Vilanova i la 
Geltrú, de dilluns a divendres, de 9:30 a 14:00 h. 
 
TERCER.- NOTIFICAR el present acord al Sr. Roger Comas Fradera, en nom i 
representació de les societats mercantils GRAMINA HOMES SL i “SOCIEDAD DE 
GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN 
BANCARIA, S.A.” (SAREB), així com als interessats en l’expedient, concedint-los 
audiència per termini d’UN (1) MES, a comptar a partir de l’endemà de la recepció de 
la notificació. 
 
D’acord amb les lletres d) i e) de l’article 119.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, la 
notificació de l’acord d’aprovació definitiva s’haurà de produir en el termini de dos 
mesos des del finiment del termini d’informació pública. En cas contrari, s’entén que el 
projecte ha quedat aprovat definitivament per silenci administratiu positiu. Un cop 
aprovat definitivament o acreditat l’acte presumpte, segons el que estableix la 
legislació de procediment administratiu comú, l’administració n’ha d’ordenar la 
publicació i la notificació reglamentàries i, si escau, la formalització corresponent. 
 
Un cop aprovats definitivament els Estatuts i les Bases d’Actuació a què es refereix 
l’apartat 1.b, l’administració actuant ha d’adoptar l’acord d’aprovació de la constitució 
de la Junta de Compensació en el termini d’un mes des de la recepció de la 
documentació completa. En cas contrari, s’entén que l’aprovació ha estat atorgada per 
silenci administratiu positiu (art. 119.4 TRLUC). 
 
QUART.- PEU DE RECURS 
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs.  
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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 SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
20. Intervenció.  
Número: 6/2023/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/2022/47. 
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Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
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Factures superiors a 50.001€ 
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Resum Facturació  
 

 
 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2022/47. 
 
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 
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publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
ÀREA DE POLITIQUES DE CIUTADANIA 
  
21. Convivència i Equitat.  
Número: 329/2022/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE SENSIBILITZACIÓ A LA 
CIUTADANIA MITJANÇANT AGENTS PER LA CONVIVÈNCIA I CIVISME 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR desistit del procediment de licitació  a l’empresa IQEMBU, S.L., 
amb NIF B42953208, per motiu de no complimentar-se adequadament el requeriment 
per presentar la documentació justificativa de les circumstàncies a les quals es refereix 
les lletres a) a c) de l’article 140.1 de la LCSP. 
 
SEGON. ADJUDICAR a ACTUA, SCCL, amb NIF F61825063, el contracte del  servei 
de sensibilització a la ciutadania mitjançant agents per la convivència i civisme, amb 
una durada del contracte d’un any, prorrogable 1 any més, per import de 119.560,34€, 
(CENT DINOU MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE 
CÈNTIMS D’EURO), exempt d’IVA. 
 
TERCER.  Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 08.3272.2269901 Civisme i espai públic del pressupost 
vigent i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte i 
que afectin a la durada del contracte. 
 

 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i    
suficient. La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb 
l’article 35.1.g) LCSP.  
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QUART. IMPOSAR una penalitat a l’empresa IQEMBU, S.L., per import de 3.600€ 
corresponent al 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs (120.000€), en 
concepte de penalitat, d’acord amb allò que preveu la clàusula 15.3 del PCAP i el 
paràgraf segon de l’article 150.2 de la LCSP, sense perjudici d’allò que preveu l’article 
71.2 a) de la LCSP. 
 
El pagament es pot efectuar al Servei Municipal de Recaptació de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en el seu horari d’atenció, d’acord amb allò establert en l’article 62 
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Així, si la notificació té lloc 
entre els dies 1 i 15 del mes el termini de pagament serà fins al dia 20 del mes següent, 
o l’immediat hàbil posterior; en cas que la notificació s’efectuï entre els dies 16 i l’últim 
del mes, el termini serà fins al dia 5 del segon mes posterior a la data de recepció, o 
l’immediat hàbil posterior. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR l’adjudicació a totes les empreses licitadores 
 
SISÈ. PUBLICAR l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
SETÈ. APROVAR la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex. 
 
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 especial en matèria de contractació, en el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  de la Llei 
19/2017 - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la 
recepció de la seva notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de 
conformitat amb els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
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ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ  
 
22. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 390/2022/eCONT. 
 
APROVAR LA CERTIFICACIÓ D'OBRES NÚM. 1 A FAVOR DE RECOP 
RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES, S.L., PER LES OBRES DE NOU 
TANCAMENT EXTERIOR DE LLUERNA, RESTAURACIÓ DELS VITRALLS DE LA 
CLARABOIA INTERIOR I 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. APROVAR la certificació d’obres núm. 1 corresponent als treballs efectuats 
el mes de desembre de 2022 a favor de l’empresa RECOP RESTAURACIONS 
ARQUITECTONIQUES, S.L., amb CIF B43467968, per les obres de nou tancament 
exterior de lluerna, de restauració dels vitralls de la claraboia interior i del fals sostre 
de la sala central de la casa Sebastià Soler Can Pahissa , i que es correspon a la 
factura numero A22120037 de data de registre 4 de gener de 2023, per import de 
catorze mil dos-cents trenta-tres euros amb noranta-set cèntims 14.233,97 € 
(11.763,61 € més 2.470,36 € del 21 per cent de l’IVA) . 
 
SEGON. Aquest import es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
50.3270.63902 (Lluerna Can Pahissa) del Pressupost d’Inversions del vigent 
pressupost de 2022. 
 
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 la recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
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de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
Factura 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=146
15127042420531747  
 
Certificació 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=146
27166233417675076    
 
 
23. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 495/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA CERTIFICACIÓ D'OBRES NÚM. 2 I ÚLTIMA A FAVOR DE GEOBRA 
2020, S.L. PER LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LA IMPERMEABILITZACIÓ I 
L'AÏLLAMENT TÈRMIC DE LA COBERTA PLANA I DE L'ENVÀ PLUVIAL EN 
PARAMENT EXTERIOR DE L'EDIFICI ANNEX A LA CASA DE MARQUÉS DE 
CASTROFUERTE  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la certificació d’obres núm. 2 i última corresponent als treballs 
efectuats els mesos de setembre i octubre de 2022 a favor de l’empresa GEOBRA 
2020, S. L. amb CIF B67440701 per les obres de substitució de la impermeabilització 
i l’aïllament tèrmic de la coberta plana i de l’envà pluvial en parament exterior de l’edifici 
annex a la casa de Marquès de Castrofuerte, i que es correspon a la factura G-
22/000077 amb número de registre 2022/6254 i document de data de registre 16 de 
novembre de 2022, per import de 39.609,80€ (32.735,37 € més 6.874,43 € del 21 per 
cent de l’IVA). 
 
SEGON. RECONÈIXER l’obligació per import de 34.093,48 € relatius al saldo existent 
pendent de certificar de l’import adjudicat. 
 
TERCER. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa i reconèixer l’obligació per import de 
5.516,32 € relatius a l’excés d’amidaments que suposa un increment del 9,83% 
respecte l’import adjudicat de l’obra en relació a la partida de projecte 01.03.03 referida 
a l’envà pluvial en el parament exterior de l’edifici segons informe tècnic adjunt. 
 
QUART. Aquest import es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
50.3330.63904 (Millores edifici Castrofuerte) del Pressupost d’inversions. 
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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 la 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. 
 
Certificació núm. 2 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=146
11642266252175070    
 
Factura 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=146
15126545656632141  
 
   
24. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 310/2022/eCONT. 
 
APROVAR LA CERTIFICACIÓ D'OBRES NÚM. 2 I ÚLTIMA A FAVOR DE GEOBRA 
2020, S. L. PER LES OBRES DE MILLORA, RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DEL 
TEATRE PRINCIPAL (BCIL) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la certificació d’obres núm. 2 i última corresponent als treballs 
efectuats els mesos d’octubre i novembre de 2022 a favor de l’empresa GEOBRA 
2020, S. L. amb CIF B67440701 per les obres de millora, restauració i conservació del 
Teatre Principal, i que es correspon a la factura numero G-22/000078 de data de 
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registre 29 de novembre de 2022, per import de cinquanta-dos mil cent cinquanta-
quatre euros amb setanta-cinc cèntims 52.154,75 € (43.103,10 € més 9.051,65 € del 
21 per cent de l’IVA) . 
 
SEGON. Aquest import es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
50.3330.63903 (Millores Teatre Principal). 
 
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 la 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. 
 
Factura: 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=141
65157052253740040  
 
Relació valorada: 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=141
64326322402576462  
  
 
 
PRECS I PREGUNTES  
 
No se’n formulen 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:10 hores, de la que 
s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el Vicesecretari 
 
 


