
 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 25 DE MAIG DE 2021 

 
 
 
Acta núm. 21 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9.30 hores del dia 25 de maig de 2021, sota la 
presidència de l’alcaldessa, Olga Arnau Sanabra es reuneixen a la videoconferència 
per Teams els senyors/es: 
 

Olga Arnau Sanabra 

Adelaida Moya Taules 

Marta Jofra Sora 

Enric Garriga Ubia 

M Blanca Alba Pujol 

Antoni Palacios Asensio 

Isidre Marti Sarda 

Cesar Rodriguez Sola 

Francesc Xavier Serra Albet 
 
 
Secretari General 
Sr. Isidre Marti Sarda       
 
Interventor Municipal 
Sr. Cesar Rodriguez Sola       

 
 
 
Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera convocatòria. 
 
 
Excusa la seva assistència el Sr. Jordi Medina Alsina 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixen també a la sessió el Sr. Jaume Carnicer 
Mas i el Sr. Jaume Aliaga Huguet 
 
 



 

 

 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 20/2021/eJGL. 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 20 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 18 DE MAIG DE 2021. 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 148/2019/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 1729/2021, DE 20 D’ABRIL DE 2021 DICTADA 
PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, EN EL RECURS 
D’APEL·LACIÓ 370/2019, PROVINENT DEL PROCEDIMENT ORDINARI 168/2014 D 
INTERPOSAT PER FALDUR SOL, SL.  DESESTIMA EL RECURS INTERPOSAT PER 
LA PART ACTORA.  ESTIMA EN PART EL  RECURS INTERPOSAT PER LA PART 
DEMANDADA 
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 13/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 86/2021, DE 18 DE MARÇ DE 2021 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 5 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 329/2019 V INTERPOSAT PER RED GROUP CAFÉ & 
RESTAURANT, SL 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 23/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 201/2021, DE DATA 3 DE MAIG DE 2021  
DICTADA PEL JUTJAT SOCIAL Nº 9 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT 
59/2020E A INTERPOSAT PER MGG, QUE DESESTIMA LA DEMANDA 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 9/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER FRANCESC MACIÀ, EL DIA 23 D'AGOST DE 
2019 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

6. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 14/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS AL VEHICLE 9481 FLL A CAUSA D’UN ARBRE QUE VA CAURE A 
CONSEQÜÈNCIA DE L’ESCLAFIT DEL DIA 12 D’AGOST DE 2019 
  
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 45/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER ANYS 
A LA CARPA DEL SEU ESTABLIMENT DEL PASSEIG DEL CARME, 25,  A CAUSA DE 
L’ESCLAFIT, EL DIA 12 D’AGOST DE 2019 
 
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 26/2020/eSJ. 
 
ESTIMAR  L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS AL VEHICLE 8010 FTK PEL MAL ESTAT DE LA CALÇADA DEL CARRER 
SOLICRUP, EL DIA 10 DE GENER DE 2020 
 
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 118/2020/eSJ. 
 
ESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
AL MUR DE TANCAMENT DE LA PROPIETAT DEL CARRER ROSSINYOL, 2 
  
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 336/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 336/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 11/11/2020. 
 
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 380/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 380/20-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER 
A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 
09/12/2020. 
 
 
 



 

 

 

 

 

12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 384/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 384/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 09/12/2020. 
 
13. Secretaria General. Contractació i Patrimoni  
Número: 135/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A L’ACORD MARC DE L’ACM, DELS SERVES D’ASSEGURANCES DE 
RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, MITJAÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC, DELS SERVEIS 
D’ASSEGURANCES  AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS  DE  CATALUNYA 
(EXP. 2018.08, LOT 2) 
  
14. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 160/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LES GARANTIES DEFINITIVES DELS LOTS 1 i 3 DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE TRANSPORT I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA 
FRACCIÓ DE RESIDUS ASSIMILABLES, DE LA FRACCIÓ DE RUNES I DE LA 
FRACCIÓ DE RESTES VEGETALS DE LA DEIXALLERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
(Núm. exp. 026/2019-CONT) 
  
15. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 178/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE  CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER 
L’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SERVEI DE TREBALL DE L’OFICINA JOVE 
GARRAF I DE LA PROMOCIÓ I FACILITACIÓ DE L’OCUPACIÓ JUVENIL DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
16. Secretaria General. Contractació i Patrimoni – RETIRAT  
Número: 187/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA  CONTRACTACIÓ  DEL SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIALS DE METALL I RECANVIS PER ALS VEHICLES DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 



 

 

 

 

 

17. Intervenció.  
Número: 48/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
18. Recursos Humans.  
Número: 405/2021/eAJT. 
 
APROVAR L’ACORD D’ENCOMANA DE GESTIÓ PER LA REALITZACIÓ DE LES 
ACCIONS FORMATIVES EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 
COVID19 (TSF/1419/2020) 
 
19. Recursos Humans.  
Número: 406/2021/eAJT. 
 
ENCARREGAR A L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) LA 
REALITZACIÓ DE LES ACCIONS FORMATIVES OBLIGATÒRIES DINS DEL MARC 
DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2020 DONA I APROVAR L’ACORD 
D’ENCOMANA DE GESTIÓ PER LA REALITZACIÓ DE LES ACCIONS FORMATIVES 
EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2020 DONA (TSF/2831/2020) 
  
20. Educació IMET.  
Número: 423/2021/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DE L’AJUT ECONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA CORRESPONENT AL PROGRAMA ESPECÍFIC  DE SOSTENIMENT 
DEL SERVEI DE L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE LA DEMARCACIÓ DE 
BARCELONA PER AL CURS 2018-2019 (EXP. NÚMERO 2021/0006925), I 
ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L’IMET 
 
21. Llicències i Disciplina.  
Número: 10/2020/eSAC. 
 
ACORDAR LA RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR, E IMPOSAR UNA 
SANCIÓ DE 1.001.00 EUORS AL TITULAR DEL NIF ESX2085883J, COM A TITULAR 
DEL ESTABLIMENT ANOMENAT "ISTANBUL" PER INCOMPLIR AMB L'HORARI DE 
TANCAMENT DE L'ACTIVITAT 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

22. Llicències i Disciplina.  
Número: 11/2020/eSAC. 
 
RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR, IMPOSANT UNA SANCIÓ DE 
1.500,00 EUROS A TITULAR DEL NIE ESX768611Q, PER INFRACCIÓ HORARIA DE 
L’ACTIVITAT DE BAR MUSICAL, ANOMENAT "ESCAPE" UBICAT A LA RAMBLA 
SALVADOR SAMÀ, NÚM. 102, BX01, D'AQUESTA LOCALITAT  
 
23. Llicències i Disciplina.  
Número: 946/2020/eOBR. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA A LA FUNDACIÓ 
PRIVADA SANT ANTONI ABAT, PER A SEGREGAR LA FINCA EN DOS ELEMENTS, 
AL C. SANT JOSEP, 26 (EXP. 946/2020/eOBR) 
 
 
PROPOSTES INCLOSES PER URGENCIA 
 
 
24. Acció Social 
Número: 314/2021 eAJT 
 
APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS 
D’HABITATGE I EXCLUSIÓ RESIDENCIAL DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL 
 
25. Acció Social 
Número: 451/2021 eAJT 
 
APROVAR L’OPERACIÓ DE PAGAMENT A JUSTIFICAR DE 25.000€ DE 
L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D’AJUTS D’HABITATGE I EXCLUSIÓ 
RESIDENCIAL DEL PRESSUPOST 2021 
 
26. Mobilitat 
Número: 573/2021/eSVI 
 
APROVAR L'ENCÀRREC DE MITJÀ PROPI DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SOCIETAT 
ANÒNIMA MUNICIPAL (VNG APARCAMENTS) PER LA INSTAL·LACIÓ DEL 
CONTROL D'ACCESSOS I VÍDEO-VIGILÀNCIA A L'APARCAMENT SEGUR DE 
BICICLETES DE LA PLAÇA D'EDUARD MARISTANY, AIXÍ COM PER LA SEVA 
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ. 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES.  



 

 

 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió a les 9.30 h seguint els 
punts de l’ordre del dia 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 20/2021/eJGL. 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 20 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 18 DE MAIG DE 2021. 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 148/2019/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 1729/2021, DE 20 D’ABRIL DE 2021  DICTADA 
PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, EN EL RECURS 
D’APEL·LACIÓ 370/2019, PROVINENT DEL PROCEDIMENT ORDINARI 168/2014 D 
INTERPOSAT PER FALDUR SOL, SL.   DESESTIMA EL RECURS INTERPOSAT PER 
LA PART ACTORA.  ESTIMA EN PART EL RECURS INTERPOSAT PER LA PART 
DEMANDADA 
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
  
 
Òrgan jurisdiccional  :  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA 
 
Núm. procediment  :   Apel·lació 370/2019, provinent del P.Ordinari 168/2014 D 
 
Núm. i data sentència: 20 d’abril de 2021 
  
Part actora  :   Faldur Sol, SL 
 
Part demandada  :   Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
Lletrat:                                   Miquel Àngel Pigem de las Heras (Milà Advocats, SA) 
 
 
Objecte del procediment :      Sentència estimatòria parcial, de data 25/7/2019, sobre la 

desestimació presumpta (silenci administratiu negatiu) per 
la reclamació patrimonial de data 9/5/13, en una quantitat 
de 9189672.76 euros. 

 
Decisió  :  DESESTIMAR EL RECURS D’APEL·LACIÓ interposat per 

la part actora. 
 
 
 ESTIMAR EN PART EL RECURS D’APEL·LACIÓ 

interposat per la part demandada. 
 
 L’ajuntament ha de pagar la quantitat de 113.777,52 euros 

més interessos legals. 
 
 Sense imposició de costes a cap de les parts. 
 
Fermesa :  Contra aquesta resolució s’hi pot interposar recurs de 

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

i conforme. 
 
 2. Designar el Regidor d’Urbanisme, Habitatge, Projectes i 

Obres d’Urbanisme com a responsable de l’execució i el 
pagament de la sentència. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 13/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 86/2021, DE 18 DE MARÇ DE 2021  
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 5 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 329/2019 V INTERPOSAT PER RED GROUP CAFÉ & 
RESTAURANT, SL 
 
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 329/2019 V 
 
Núm. i data sentència: 86/2021, de 18 de març de 2021 
 
Part actora  : Red Group Café & Restaurant, SL 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                      Miquel Àngel Pigem de las Heras (Milà Advocats, SA) 
 
Objecte del procediment :      Acord de Junta de Goven Local de data 22 de maig de 

2018, en relació amb l’expedient 44/2017-DIS. 
 
Decisió  :  ACORDAR la mancança sobrevinguda d’objecte del 

present procediment i l’arxiu del present procediment. 
  
Fermesa :  Contra aquesta resolució no s’hi pot interposar cap 

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

i conforme. 
  
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 

 

 

4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 23/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 201/2021, DE DATA 3 DE MAIG DE 2021  
DICTADA PEL JUTJAT SOCIAL Nº 9 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT 
59/2020E A INTERPOSAT PER MGG, QUE DESESTIMA LA DEMANDA 
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT SOCIAL Nº 9 DE BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Seguretat Social en matèrica prestacional 59/2020 E 
 
Núm. i data sentència: 201/2021, de 3 de maig de 2021  
 
Part actora  : M.G. G.  
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Tresoreria General 

de la Seguretat Social, Activa Mútua 2008, Institut 
Nacional de la Seguretat Social (INSS) 

 
Lletrat:                                        Carlos Morales Ruiz (Andersen Tax & Legal) 
 
Objecte del procediment :      Recàrrec de prestacions de la Seguretat Social per falta 

de mesures de seguretat i higiene en el treball i 
incapacitat permanent derivada d’accident de treball. 

 
Decisió  :  DESESTIMAR el recurs contenciós administratiu.  
  
Fermesa :  Contra aquesta resolució s’hi pot interposar recurs de 

suplicació davant la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 

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

assabentada i conforme. 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 9/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER FRANCESC MACIÀ, EL DIA 23 D'AGOST DE 
2019 
  
Per tot això, 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 38406917-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: 
 
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. 
  
 
 
 
 
 
   



 

 

 

 

 

6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 14/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS AL VEHICLE 9481 FLL A CAUSA D’UN ARBRE QUE VA CAURE A 
CONSEQÜÈNCIA DE L’ESCLAFIT DEL DIA 12 D’AGOST DE 2019 
  
Per tot això, 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 77300077  F contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
    
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 45/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS A LA CARPA DEL SEU ESTABLIMENT DEL PASSEIG DEL CARME, 25,  A 
CAUSA DE L’ESCLAFIT, EL DIA 12 D’AGOST DE 2019 
 
Per tot això, 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 52214708 Q 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 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 26/2020/eSJ. 
 
ESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS AL VEHICLE 8010 FTK PEL MAL ESTAT DE LA CALÇADA DEL CARRER 
SOLICRUP, EL DIA 10 DE GENER DE 2020 
 
Per tot això, 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 46991252 K, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de TRES-
CENTS QUARANTA NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS D’EURO (349.89 
EUROS). 
 
Aquesta quantitat  s’ha d’ingressar al compte bancari de Caixabank número ES09 2100 
0478 88 0101021953, que anirà a càrrec a la partida núm. 07.9203.2260401 
“Responsabilitat Patrimonial”.   
 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada i al departament d’Intervenció 
i Tresoreria d’aquest Ajuntament. 
 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  



 

 

 

 

 

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents.  
   
 
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 118/2020/eSJ. 
 
ESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
AL MUR DE TANCAMENT DE LA PROPIETAT DEL CARRER ROSSINYOL, 2 
   
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. ESTIMAR  la reclamació de responsabilitat patrimonial i RECONÈIXER a favor 
del reclamant, amb DNI 37270752 B una indemnització al seu favor per un total de 
620.65 EUROS (SIS-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO. 
 
Aquesta quantitat anirà a càrrec de la partida número 07.9203.2260401 “Responsabilitat 
Patrimonial”. 
 
S’ingressarà al número de compte ES89 2100 0378 4801 0092 0967. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada, i als departaments 
d’Intervenció i Tresoreria d’aquest ajuntament. 
 
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.  
 
  
10. Secretaria General . Assessoria Jurídica 
Número: 336/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 336/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 11/11/2020. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per l’establiment titular del 
CIF B60741048 per haver adoptat la part responsable mesures i per la poca entitat dels 
perjudicis causats. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 



 

 

 

 

 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 380/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 380/20-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER 
A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 
09/12/2020. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del DNI 
48029662G per no haver quedat acreditada la responsabilitat dels fets. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part interessada, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 



 

 

 

 

 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
   
12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 384/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 384/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 09/12/2020. 
  
Per tot això, 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 38489309-M, en representació de la persona titular del DNI 27027388L, per 
haver quedat acreditada la responsabilitat dels fets. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI 27027388L la sanció de multa de tres-
cents euros (300 €) per infracció de l’article 25.4a) de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. REQUERIR a la persona titular del DNI 27027388L, per tal que s’ingressi a la 
caixa de l’Ajuntament l’import de la sanció imposada, en el termini de 20 dies hàbils a 
comptar des del dia següent d’haver rebut la notificació d’aquesta proposta. 
 
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.  
 
 
 
 
13. Secretaria General. Contractació i Patrimoni  
Número: 135/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A L’ACORD MARC DE L’ACM, DELS SERVES D’ASSEGURANCES DE 
RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, MITJAÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC, DELS SERVEIS 
D’ASSEGURANCES  AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS  DE  CATALUNYA 
(EXP. 2018.08, LOT 2) 
 
 
Aquest punt s’ha retirat de l’ordre del dia 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

14. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 160/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LES GARANTIES DEFINITIVES DELS LOTS 1 i 3 DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE TRANSPORT I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA 
FRACCIÓ DE RESIDUS ASSIMILABLES, DE LA FRACCIÓ DE RUNES I DE LA 
FRACCIÓ DE RESTES VEGETALS DE LA DEIXALLERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
(Núm. exp. 026/2019-CONT) 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
   

ACORD 
 

PRIMER. Aprovar la devolució de les garanties definitives a nom de NORDVERT, SL, 
amb CIF B43540285, LOT 1, per import de 716,65 € i LOT 3, per import de 500,00 €, 
que fan un total de 1.216,65 € (MIL DOS-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-
CINC CÈNTIMS D’EURO), referent a l’expedient de contractació del servei de transport 
i gestió dels residus de la fracció de residus assimilables, de la fracció de runes i de la 
fracció de restes vegetals de la Deixalleria de Vilanova i la Geltrú, núm. expedient 
026/2019-CONT, dipositada mitjançant transferència bancària en data 10 de gener de 
2020, clau d’operació 820 i número d’operació 320200000017 (lot 1) i 320200000016 
(lot 3). 
 
SEGON. Notificar a  la present resolució a NORDVERT, SL. 
 
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.  



 

 

 

 

 

15. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 178/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER 
L’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SERVEI DE TREBALL DE L’OFICINA JOVE 
GARRAF I DE LA PROMOCIÓ I FACILITACIÓ DE L’OCUPACIÓ JUVENIL DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert, els plecs de clàusules tècniques i 
administratives particulars que s’incorporen respectivament com a Annex I i Annex II per 
a la contractació dels serveis per l’organització i gestió del servei de treball de l’Oficina 
Jove Garraf i de la promoció i facilitació de l’ocupació juvenil de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú. 
 
SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert, no subjecte a regulació 
harmonitzada i és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, d’acord 
amb els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP, per un període d’1 any, 
prorrogable 2 anys més per períodes anuals, i amb un pressupost base de licitació anual 
de 35.550,00 € més 7.465,50 € corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
43.015,50 € (QUARANTA-TRES MIL QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS 
D’EURO),  
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a  l’aplicació  09.3278.2279901 Servei d’Assessoria Laboral del pressupost 
vigent, i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que 
afectin a la durada del contracte. Es preveu que l’inici del contracte sigui a partir del mes 
de juliol. 
 
La previsió de despesa per l’any 2021 serà de 21.507,75 € (IVA inclòs). 
La previsió de despesa per l’any 2022 serà de 21.507,75 € (IVA inclòs). 
 
L’autorització o realització del contracte queda condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient per a cada exercici pressupostari.  
 
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 
 
 



 

 

 

 

 

CINQUÈ. PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 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. 
 
 
 
 
 
16. Secretaria General. Contractació i Patrimoni  
Número: 187/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA  CONTRACTACIÓ  DEL SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIALS DE METALL I RECANVIS PER ALS VEHICLES DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
Aquest punt s’ha retirat de l’ordre del dia 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 

 

 

17. Intervenció.  
Número: 48/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

   
ACORD 

 

PRIMER.  APROVAR la relació de factures número F/2021/8 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
  



 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número  F/2021/8 
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses 
 
QUART. PEU DE RECURS. 
 

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

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 



 

 

 

 

 

18. Recursos Humans.  
Número: 405/2021/eAJT. 
 
APROVAR L’ACORD D’ENCOMANA DE GESTIÓ PER LA REALITZACIÓ DE LES 
ACCIONS FORMATIVES EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 
COVID19 (TSF/1419/2020) 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament i l’IMET la realització 
d’accions formatives, aprovant l’encàrrec de gestió adjunt  per la realització de les 
accions formatives en el marc del Programa Treball i Formació COVID19. 
 
SEGON. TRANSFERIR a l’ IMET, la part de la subvenció corresponent al cost de les 
accions formatives d’acord amb l’establert a la base 8.1 b) de l’ordre TSF/156/2018. Sent 
aquests imports, segons l’Annex 4 de la resolució TSF/2232/2019 7,46 €/hora/persona 
pel mòdul de “Treball en equip” i 7,46 €/hora/persona pel mòdul de “Intel·ligència 
emocional”.corresponent al cost de les accions formatives de “Treball en equip” i 
“Intel·ligència emocional. per poder dur a terme les actuacions objecte d’aquest encàrrec 
de gestió. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú satisfarà a l’ens IMET la quantitat màxima de 
1.790,4 € corresponent a la realització de 2 mòduls de 30 hores cada per 4 persones 
beneficiàries del Programa Treball i Formació COVID, sent l’import per a l’any 2021 de 
1.790,4€ en el moment en que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú hagi rebut la 
subvenció de la Diputació de Barcelona, i d'acord amb les necessitats de tresoreria de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER. DISPOSAR la seva publicació en el DOGC, en el registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, i al Portal de Transparència. 
 
QUART. NOTIFICAR aquest acord als interessats. 
 
CINQUE.  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. 
 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=( 
13526453130012432424) 
  
   
 
19. Recursos Humans.  
Número: 406/2021/eAJT. 
 
ENCARREGAR A L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) LA 
REALITZACIÓ DE LES ACCIONS FORMATIVES OBLIGATÒRIES DINS DEL MARC 
DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2020 DONA I APROVAR L’ACORD 
D’ENCOMANA DE GESTIÓ PER LA REALITZACIÓ DE LES ACCIONS FORMATIVES 
EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2020 DONA (TSF/2831/2020) 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
   

ACORD 
 
 
PRIMER. APROVAR l’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) per a la realització de les accions 
formatives obligatòries de formació transversal, per totes les contractades en el marc 
del Programa Treball i Formació 2020 DONA.  L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
abonarà a l’IMET la part de la subvenció corresponent al cost de les accions formatives 
d’acord amb el que estableix la Resolució de la subvenció. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

SEGON. TRANSFERIR a l’ens IMET, la part de la subvenció corresponent al cost de les 
accions formatives d’acord amb l’establert a la base 8.1 b) de l’ordre TSF/156/2018. Sent 
aquests imports, segons l’Annex 3 de les resolucions TSF/1419/2020, de 16 de juny i 
TSF/2831/2020, de 30 d’octubre 7,46 €/hora/persona pel mòdul de “Treball en equip” i 
de 7,46 €/hora/persona pel mòdul de “Intel·ligència emocional” per poder dur a terme 
les actuacions objecte d’aquest encàrrec de gestió. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú satisfarà a l’ens IMET la quantitat màxima de 2.238 
€ corresponent a les actuacions de formació incloses al Programa Treball i Formació 
DONA, sent l’import per a l’any 2021 de 2.238 € en el moment en que l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú hagi rebut la subvenció, i d'acord amb les necessitats de tresoreria 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER. DISPOSAR la seva publicació en el DOGC, en el registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, i al Portal de Transparència. 
 
QUART. NOTIFICAR aquest acord als interessats. 
 
CINQUÈ.  PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=(135
30150043761437204) 
  
 
 



 

 

 

 

 

20. Educació IMET.  
Número: 423/2021/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DE L’AJUT ECONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA CORRESPONENT AL PROGRAMA ESPECÍFIC DE SOSTENIMENT 
DEL SERVEI DE L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE LA DEMARCACIÓ DE 
BARCELONA PER AL CURS 2018-2019 (EXP. NÚMERO 2021/0006925), I 
ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L’IMET 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. ACCEPTAR la concessió de l’ajut econòmic de 65.196,10.- € (SEIXANTA-
CINC MIL CENT NORANTA-SIS I DEU CÈNTIMS) de la Diputació de Barcelona, 
corresponent al Programa específic de sosteniment del servei de l’escola bressol 
municipal pel curs escolar 2018-2019 (exp. número 2021/0006925). 
 
SEGON. ENCARREGAR a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta causa i 
desenvolupa les polítiques actives d’educació, la realització dels següents serveis, 
objecte de la proposta de recurs econòmic rebut de la Diputació de Barcelona: 
 

ENCÀRREC A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ 
CORRESPONENT AL PROGRAMA ESPECÍFIC DE SOSTENIMENT DEL 
SERVEI DE L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DE LA DEMARCACIÓ DE 
BARCELONA PEL CURS 2018-2019 (EXP. NÚMERO 2021/0006925), 
ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER UN VALOR DE 
SUBVENCIÓ DE 65.196,10.- EUROS 
 
Vilanova i la Geltrú, a 6 de maig de 2021 
 
REUNITS 
 
D’una part, la senyora OLGA ARNAU SANABRA, alcaldessa de Vilanova i la 
Geltrú, per Acord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió 
extraordinària de data 15 de juny de 2019, de constitució del Consistori del 
Mandat Corporatiu 2019-2023. 
 
I d’una altra part, la senyora MARIA MERCÈ MATEO OLIVARES, 
vicepresidenta de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), en virtut del 



 

 

 

 

 

Decret de la Presidència de l’IMET núm. 230-2019 de data 28 d’agost de 2019 
de delegació de competències. 
 
EXPOSEN 
 
I. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 29 d’abril 

de 2021, ha aprovat l’acord núm. 175/21, d’aprovació el Programa 
específic de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal pel curs 
escolar 2018-2019 (exp. número 2021/0006925), en el marc del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, i la concessió d’ajuts a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per un import de 65.196,10.- € 
(SEIXANTA-CINC MIL CENT NORANTA-SIS I DEU CÈNTIMS). 

 
II. Que per acord de Ple de data 7 de juliol de 2008, es constitueix l’Institut 

Municipal d’Educació i Treball (IMET) com organisme autònom de caràcter 
administratiu de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que, com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament, es va constituir de conformitat a 
allò que disposen els articles 85.2.A) b) i 85 bis de la Llei Reguladora de 
les Bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril per a la gestió directa dels 
serveis públics d’educació, formació i treball. 

 
III. Que l’IMET porta causa i desenvolupa les polítiques actives d’educació  
 
IV. Que és voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú encarregar a 

l’Institut Municipal d’Educació i Treball, en la seva condició de mitjà propi, 
la gestió del fons de prestació corresponent al Programa específic de 
sosteniment del servei de l’escola bressol municipal pel curs escolar 2018-
2019 (exp. número 2021/0006925), en el marc del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, atorgat per la Diputació de Barcelona 
per un valor de subvenció de 65.196,10.- euros. 

 
V. Que l’Institut Municipal d’Educació i Treball disposa de mitjans propis per 

al desenvolupament d’aquest encàrrec i compta amb una àmplia 
experiència en la realització de projectes en els àmbits esmentats en els 
punts anteriors.  

 
VI. Que aquest encàrrec, formulat de conformitat amb l’establert a l’article 32 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, no té 
la consideració de contracte.  

 
VII. Que ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament capacitat 

suficient per a l’atorgament del present document i convenen la celebració 
d’aquest encàrrec a un mitjà propi personificat, que es regirà per les 
següents:  

 



 

 

 

 

 

 
PRESCRIPCIONS 
 
PRIMERA.- Objecte de l’encàrrec  
  
L’objecte del present encàrrec és la gestió per part de l’Institut Municipal 
d’Educació i Treball del fons de prestació corresponent al Programa específic 
de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal pel curs escolar 2018-
2019 (exp. número 2021/0006925), en el marc del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, atorgat per la Diputació de Barcelona.  
 
La finalitat del programa és garantir la continuïtat dels serveis i afavorir l’accés 
als centres i serveis educatius municipals del primer cicle d’educació infantil als 
infants, tot promovent l’escolarització equilibrada, en condicions d’igualtat 
d’oportunitats, educació inclusiva i equitat. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú serà propietari dels documents resultants 
del present encàrrec, disposant de tots els drets inherents que li siguin 
d’aplicació, inclòs el dret de modificació i/o publicació posterior.  
 
Aquest encàrrec no suposa cessió de titularitat de les competències ni dels 
elements substantius del seu exercici.  
 
 
SEGONA.- Contraprestació  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú satisfarà a l’Institut Municipal d’Educació i 
Treball la quantitat màxima de 65.196,10.- euros del fons de prestació 
corresponent al Programa específic de sosteniment del servei de l’escola 
bressol municipal pel curs escolar 2018-2019 (exp. número 2021/0006925), en 
el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, atorgat per 
la Diputació de Barcelona. 
 
TERCERA.- Beneficiaris 
 
Els destinataris d’aquests recursos són els ajuntaments de menys de 300.000 
habitants i les entitats municipals descentralitzades, de la província de 
Barcelona, que siguin titulars o que gestionin llars d’infants, les quals han 
d’estar creades mitjançant conveni amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya i inscrites al Registre de Centres corresponent, i 
sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a 
l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
 
 



 

 

 

 

 

QUARTA.- Període d’execució 
 
El termini d’execució és el comprès entre l’1 de setembre de 2018 i el 31 d’agost 
de 2019. 
 
CINQUENA.- Justificació 
 
El termini de justificació és fins el 30 de juny de 2021. 
 
SISENA.- Bases reguladores 
 
El règim jurídic específic del programa es troba constituït pel seu règim 
regulador, el Protocol general del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 i les disposicions que el desenvolupen. 
 
Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i 
d’altres administracions. 

 
 
TERCER. TRANSFERIR a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat 
esmentada en el punt primer d’aquest acord, en el moment en que l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú hagi rebut la subvenció de la Diputació de Barcelona, i d'acord amb 
les necessitats de tresoreria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a l’Institut Municipal d’Educació i Treball i a la 
Diputació de Barcelona. 
 
CINQUÈ. PUBLICAR aquest encàrrec a mitjà propi al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SISÈ. 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 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. 
  
 
 
21. Llicències i Disciplina.  
Número: 10/2020/eSAC. 
 
ACORDAR LA RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR, E IMPOSAR UNA 
SANCIÓ DE 1.001.00 EUORS AL TITULAR DEL NIF ESX2085883J, COM A TITULAR 
DEL ESTABLIMENT ANOMENAT "ISTANBUL" PER INCOMPLIR AMB L'HORARI DE 
TANCAMENT DE L'ACTIVITAT 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent:   
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR al titular del NIF ESX2085883J, com a titular de l’establiment 
anomenat “ISTAMBUL”, situat al PG. CARME 36 BX 01 d’aquesta localitat, una sanció 
de 1001 euros, com a responsable de la infracció pels fets que es declaren provats a la 
present proposta de resolució, concretament, l’incompliment de l’hora de tancament de 
l’establiment segons el que te estipulat a la seva autorització administrativa 
 
SEGON. REQUERIR al titular del NIF ESX2085883J, com a titular de l’activitat de 
l’establiment anomenat “ISTAMBUL”, perquè faci efectiu el pagament de la sanció 
imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les 
condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.  
  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
    
 
22. Llicències i Disciplina.  
Número: 11/2020/eSAC. 
 
RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR, IMPOSANT UNA SANCIÓ DE 
1.500,00 EUROS A TITULAR DEL NIE ESX768611Q, PER INFRACCIÓ HORARIA DE 
L’ACTIVITAT DE BAR MUSICAL, ANOMENAT "ESCAPE" UBICAT A LA RAMBLA 
SALVADOR SAMÀ, NÚM. 102, BX01, D'AQUESTA LOCALITAT  
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR al Sr. amb NIF ESX7686110Q, com a titular, segons consta a les 
actes de la policia local núm. 630809/2020, i 709214/2020 de 18 de juliol de 2020 i 16 
d’agost de 2020 respectivament,  de l’activitat  del  anomenat “ESCAPE”,  situat a la 
Rambla Salvador Samà, núm. 102 bxs., d’aquesta localitat, una sanció de 1.500,00 
euros, com a responsable de la infracció, pels fets que es declaren provats a la present 
proposta de resolució, concretament l’incompliment d’horari de tancament de 
l’establiment.  
 



 

 

 

 

 

SEGON. REQUERIR al Sr. amb NIF ESX7686110Q , com a titular  segons a les actes 
de la policia local policia local núm. 630809/2020, i 709214/2020 de 18 de juliol de 2020 
i 16 d’agost de 2020 respectivament,  de l’activitat del Bar musical anomenat “ESCAPE”, 
perquè faci efectiu el pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta 
document de pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen.  
  
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

   
23. Llicències i Disciplina.  
Número: 946/2020/eOBR. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA A LA FUNDACIÓ 
PRIVADA SANT ANTONI ABAT, PER A SEGREGAR LA FINCA EN DOS ELEMENTS, 
AL C. SANT JOSEP, 26 (EXP. 946/2020/eOBR) 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.  APROVAR l’atorgament de la llicència urbanística a la FUNDACIÓ PRIVADA 
SANT ANTONI ABAT va sol·licitar llicència per a SEGREGAR LA FINCA EN DOS 
ELEMENTS, al C. Sant Josep, 26 (Exp. 946/2020/eOBR), d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables amb les següents condicions 
particulars i generals:  
 
1. Un cop feta la segregació les finques resultants són les següents: 

• Parcel·la 1 (Hospital): Situada al carrer Sant Josep, núm. 21 i 23 
cantonada al C. Sant Magí, núm. 41, amb una superfície de 
11.026,41 m2. 

• Parcel·la 2 (C.A.S.D.): Situada al carrer Sant Josep, núm. 26, 
amb una superfície de 538,69m2. 

 
2. Les connexions a les xarxes de serveis que s’hagin de modificar a conseqüència 

de la variació de parcel·lació aniran a càrrec del propietari. 
 
3. La llicència queda condicionada al compliment dels requeriments generals per 

fer parcel·lacions i divisions horitzontals, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la 
llicència, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 

 
CONDICIONS GENERALS DE PARCEL·LACIONS I DIVISIONS HORITZONTALS 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 



 

 

 

 

 

2. No s’entendrà concedida la llicència fins el moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’ajuntament. 

 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
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. 
  
 
 
Proposicions urgents 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels assistents, 
s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

24. Acció Social i Dependència.  
Número: 451/2021/eAJT. 
 
APROVAR L’OPERACIÓ DE PAGAMENT A JUSTIFICAR DE 25.000€ DE 
L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D’AJUTS D’HABITATGE I EXCLUSIÓ 
RESIDENCIAL DEL PRESSUPOST 2021 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l'atorgament d'un pagament a justificar a nom de l’habilitada 
municipal per la Regidoria d’Acció social i dependència, per import de 25.000 €, en 
concepte de despeses a justificar referents a AJUTS D’HABITATGE I EXCLUSIÓ 
RESIDENCIAL. 
 
SEGON. AUTORITZAR el càrrec de l'import de l'esmentat pagament a l'aplicació de 
despeses 35.2313.48005 Ajuts d’Habitatge i exclusió residencial. 
L'habilitat del pagament a justificar s'obliga a justificar aquest en el termini màxim de tres 
mesos des de la data del seu atorgament. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 



 

 

 

 

 

25. Acció Social i Dependència.  
Número: 314/2021/eAJT. 
 
APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS 
D’HABITATGE I EXCLUSIÓ RESIDENCIAL DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. APROVAR la justificació del pagament a justificar de la regidoria d’ACCIÓ 
SOCIAL I DEPENDÈNCIA per un import de 24.830’21 € (import gastat) a nom de 
l’habilitada municipal per la Regidoria d’Acció social i dependència. 
 
SEGON. APROVAR el compte justificatiu 220210009200 del pagament a justificar de la 
regidoria d’ACCIÓ SOCIAL I DEPENDÈNCIA. 
 
TERCER. APROVAR la devolució de l’import 169’79 € no justificat del pagament a 
justificar de la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL I DEPENDÈNCIA mitjançant transferència 
bancària al compte corrent ES3700810050170001267035.  
 
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.  
 
   



 

 

 

 

 

26. Mobilitat.  
Número: 573/2021/eSVI. 
 
APROVAR L'ENCÀRREC DE MITJÀ PROPI DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SOCIETAT 
ANÒNIMA MUNICIPAL (VNG APARCAMENTS) PER LA INSTAL·LACIÓ DEL 
CONTROL D'ACCESSOS I VÍDEO-VIGILÀNCIA A L'APARCAMENT SEGUR DE 
BICICLETES DE LA PLAÇA D'EDUARD MARISTANY, AIXÍ COM PER LA SEVA 
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ. 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. ENCARREGAR a SERVEIS D’APARCAMENTS MUNICIPALS DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ, S.A.M., amb CIF: A-62781208, (VNG Aparcaments) l’encàrrec de mitjà 
propi que s’incorpora a la present com a Annex I, per la realització de la instal·lació de 
control d’accessos i vídeo-vigilància d’un aparcament segur de bicicletes a la plaça 
d’Eduard Maristany, així com per la gestió i explotació del mateix.  
 
 
SEGON. Els preus de l’encàrrec es fixen en un import de 17.000€ IVA inclòs per 
l’execució de les instal·lacions de control d’accessos i vídeo-vigilància d’un aparcament 
segur de bicicletes a la plaça d’Eduard Maristany; i en 2.613€ IVA inclòs per la realització 
d’un estudi de mesures de seguretat de prevenció contra incendis. 
 
La gestió i explotació de l’aparcament segur de bicicletes de la plaça d’Eduard Maristany 
es farà a càrrec de VNG Aparcaments, sense implicar cap despesa a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.  
 
 
TERCER. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 17.000€ Iva inclòs amb càrrec a 
la partida pressupostària 54.5520.2100403 Manteniment i gestió Cicloestació i la 
despesa de 2.613€ IVA inclòs amb càrrec a la partida pressupostària 54.4400.2270600 
Projectes, estudis i campanyes del pressupost vigent.  
 
 
QUART. NOTIFICAR el present encàrrec a VNG Aparcaments, i publicar el present 
encàrrec en el BOPB i en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
d’acord amb els articles 32.6 b) i 63.6 de la LCSP.  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
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. 
 
  
 
 
Precs i preguntes  
 
Sense precs i preguntes 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.35 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 


