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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2021 

 
 
Acta núm. 34 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9.30 hores del dia 28 de setembre de 2021, sota la 
presidència de l’alcaldessa, Olga Arnau Sanabra es reuneixen a la videoconferència 
per Teams els senyors/es: 
 

Sra. Olga Arnau Sanabra  

Sra. M Blanca Alba Pujol 

Sra. Marta Jofra Sora 

Sr. Francesc Xavier Serra Albet  

Sra. Maria Mercè Mateo Olivares  

Sr. Antoni Palacios Asensio   
 

Sr. Enric Garriga Ubia 
S’incorpora a la reunió a les 9:33 en l’apartat de precs i preguntes 

 

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 els Srs. Adrià Guevara 
Figueras i Jaume Aliaga Huguet. 
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ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 

Número: 33/2020/eSJ. 
 

APROVAR L’ACTA NÚMERO 33 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 21 DE SETEMBRE DE 2021. 

 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica  

Número: 33/2021/eSJ. 
 

DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER PICAPEDRERS, 
20 

  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 

Número: 97/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 97/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 23/01/2021. 
  

4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 180/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 180/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 12/02/2021. 

 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 

Número: 210/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 210/2021-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 02/02/2021. 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 229/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 229/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 06/03/2021. 

 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  

Número: 299/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 299/2021-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA 29/05/2021. 

  
8. Intervenció.  

Número: 86/2021/eINT. 
 

APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE  
GOVERN LOCAL 

  
9. Acció Social i Dependència.  

Número: 534/2021/eAJT. 
 
ACCEPTAR L’ADHESIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ AL PROGRAMA 
“TARGETA MONEDER D’IMPACTE SOCIAL” APROVAT PER DECRET DE LA  
PRESIDENCIA DELEGADA DE L’ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT 
SOCIAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE DATA 30 DE JULIOL DE 2021 

  
10. Esports.  

Número: 7/2021/eESP. 
 

APROVAR LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER A ÚS PRIVATIU SENSE 
TRANSFORMACIÓ DE DIVERSOS ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC DEL C.E.M. 
ISAAC GÁLVEZ PER A L’APROFITAMENT PUBLICITARI PER UN PERÍODE DE 
DOS ANYS 
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11. Espai Públic.  

Número: 655/2021/eAJT 
 

APROVACIÓ INICIAL DE LA PROPOSTA DE PLA D’USOS DE LES PLATGES 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER LES TEMPORADES 2022-2026 

  
 
12. Espai Públic.  

Número: 23/2021/eCAA. 
 

APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS 
ABONATS DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM 
AMB REBUTS PENDENTS DE LIQUIDACIÓ 

  
 
 
Propostes urgents 
 
 
 

13. Espai Públic.  
Número: 613/2021/eAJT 

 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE CORRECCIÓ TÈCNICA I 
DOCUMENTAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 4ª FASE – LOTS 7 i 8 ZONES 2/3 I 
1/2 DEFECTES GREUS 

 
 
 
 
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 9.30 h seguint 
l’ordre del dia. 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 33/2020/eSJ. 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 33 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 21 DE SETEMBRE DE 2021. 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 33/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER PICAPEDRERS, 20 
  
 
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 47632964 x, 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.  
 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 97/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 97/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 23/01/2021. 
 
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 52218291B. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la 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. 
 
   
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 180/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 180/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 12/02/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 37253775P la sanció de multa de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI 37253775P, 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 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. 
 
   
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 210/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 210/2021-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 02/02/2021. 
 
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 49881809F.  
 
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 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. 
 
 
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 229/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 229/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 06/03/2021. 
 
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 
NIE X6601528E, per ser constitutius els fets d’advertiment i no de sanció, donat que 
era la primera vegada que es donaven els 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 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: 299/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 299/2021-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA 29/05/2021. 
 
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 ES037643299G, perquè ha quedat provat l’ús d’una fotocòpia en comptes de 
l’original (encara que fos caducat), el que constitueix un ús indegut. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES037643299G la sanció de multa de 
quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 
d’octubre d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI ES037643299G, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.  
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
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CINQUÈ. PEU DE RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la 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. Intervenció.  
Número: 86/2021/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/2021/22. 
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Factures inferiors a 10.000€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523333236675410243 
 
 
 

 
 
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523333236675410243 
 
 
 

 
 
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523333236675410243 
 
 
 

 
 
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523333236675410243 
 
 
 

 
 
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523333236675410243 
 
 
 

 
 
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523333236675410243 
 
 
 

 
 
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523333236675410243 
 
 
 

 
 
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523333236675410243 
 
 
 

 
 
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

 
Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 
 

 

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

 
 
 
Resum facturació 
 

  
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2021/22. 
 
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
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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 notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
9. Acció Social i Dependència.  
Número: 534/2021/eAJT. 
 
ACCEPTAR L’ADHESIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ AL PROGRAMA “TARGETA 
MONEDER D’IMPACTE SOCIAL” APROVAT PER DECRET DE LA PRESIDENCIA 
DELEGADA DE L’ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE DATA 30 DE JULIOL DE 2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ACCEPTAR l’adhesió de Vilanova i la Geltrú al programa “Targeta moneder 
d’impacte social” aprovat per Decret de la Presidència delegada de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona de 30 de juliol de 2021. 
 
SEGON. ACCEPTAR la subvenció per concessió directa de la Diputació de Barcelona, 
per finançar els costos d’emissió de les targetes moneders d’impacte social a un preu 
unitari de 3€ (IVA exempt) i CEDIR el crèdit derivat d’aquesta subvenció en favor de 
Caixa Bank, SA, a qui la Diputació de Barcelona farà efectiu directament el pagament 
de les targetes prepagament.  
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TERCER. ACCEPTAR totes les obligacions que se’n deriven de l’adhesió al programa 
“Targeta moneder d’impacte social” de la Diputació de Barcelona. 
 
QUART. AUTORITZAR a l’alcaldessa a signar el contracte d’emissió de 150 targetes 
prepagaments amb Caixa Bank i Money ToPay.   
 
CINQUÈ. NOTIFICAR la present resolució a la Diputació de Barcelona. 
 
SISÈ. PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
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 notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
10. Esports.  
Número: 7/2021/eESP. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER A ÚS PRIVATIU SENSE 
TRANSFORMACIÓ DE DIVERSOS ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC DEL C.E.M. ISAAC 
GÁLVEZ PER A L’APROFITAMENT PUBLICITARI PER UN PERÍODE DE DOS ANYS 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. CONCEDIR llicència d’ús privatiu sense transformació dels espais destinats 
a publicitat estàtica del C.E.M. Isaac Gálvez i pista poliesportiva annexa, per a la seva 
gestió i explotació, a favor de les entitats: 
 

a) Club Bàsquet Sama 
b) Club Handbol Vilanova 
c) Club Nou Bàsquet Vilanova 2013 
d) Club Vòlei Vilanova 

 
D’acord amb l’exposat ens els punts 4, 5 i 6 en la relació de fets de la present proposta 
els següents mòduls de publicitat: 
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AL CLUB BÀSQUET SAMÂ VILANOVA 
 
INTERIOR DE LA INSTAL·LACIÓ: 
Paret marcador: 
Mòduls: 28, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 43 i 44 
Paret muntanya:  
Mòduls: 9, 10, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39 i 40. 
 
HALL DE LA INSTAL·LACIÓ: 
Mòduls 1, 2, 7 i 8 
 
PAVELLÓ ANNEX: 
Mòduls 9, 10, 13, 14, 21 i 22 
 
AL CLUB NOU BÀSQUET VILANOVA 2013 
Paret marcador: 
Mòduls: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 26, 27, 34, 35, 38 i 39 
Paret muntanya:  
Mòduls: 4, 14, 21, 22, 31 i 32 
 
HALL DE LA INSTAL·LACIÓ: 
Mòduls 3, 4, 9 i 10 
 
PAVELLÓ ANNEX: 
Mòduls  6, 7, 15, 16, 17 i 18  
 
AL CLUB HÀNDBOL VILANOVA I LA GELTRÚ: 
 
INTERIOR DE LA INSTAL·LACIÓ: 
Paret marcador: 
Mòduls: 1, 2, 3, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 24, 25, 32, 33, 36 i 37 
Paret muntanya:  
Mòduls: 1, 2, 7, 8, 11, 12, 17 i 18. 
 
HALL DE LA INSTAL·LACIÓ: 
Mòduls 5, 6, 11 i 12 
 
PAVELLÓ ANNEX: 
Mòduls 3, 4, 7, 8, 11, 12, 19 i 20 
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AL CLUB VOLEI VILANOVA 
 
INTERIOR DE LA INSTAL·LACIÓ: 
Paret marcador: 
Mòduls: 0 
Paret muntanya:  
Mòduls: 3, 5, 6, 13, 15, 16, 23, 24, 33 i 34 
 
HALL DE LA INSTAL·LACIÓ: 
Mòduls: 13 i 14 
 
PAVELLÓ ANNEX: 
Mòduls: 1, 2, 4 i 5 
 
 
SEGON. ESTABLIR que la llicència entra en vigor, amb efectes retroactius, a partir del 
26 de juliol de 2021 i tindrà una durada de dos anys. 
 
TERCER. SOTMETRE la llicència al compliment dels criteris que a continuació es 
detallen: 
 

1. La col·locació de nous elements publicitaris es realitzarà sempre de conformitat 
amb el criteri de la Regidoria d’Esports i per mitjans propis de l’entitat. 

2. L’Entitat es compromet a l’adequació del contingut publicitari, al que disposen les 
lleis i reglaments que la regulin. 

3. L’Entitat es responsabilitza del manteniment de les estructures publicitàries, així 
com de cobrir en la seva pòlissa de Responsabilitat Civil tots els riscos d’explotació de 
la publicitat que tingui exposada a la instal·lació esportiva i mantenir la seva vigència 
durant tot el termini de gestió. 

4. L’entitat reconeix el dret de l’Ajuntament, en un moment determinat i de forma 
excepcional per actes propis o en els que hi participi, d’alterar l’exposició de la 
publicitat. 

5. L’entitat es compromet a no subcontractar ni cedir la gestió i explotació de la 
publicitat a un tercer. 

6. Aquesta cessió queda supeditada al manteniment dels equips participants en 
campionats federat. 
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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 següents al de la seva notificació, 
o en el seu defecte des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats de 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 de 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. Espai Públic.  
Número: 655/2021/eAJT. 
 
APROVACIÓ INICIAL DE LA PROPOSTA DE PLA D’USOS DE LES PLATGES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER LES TEMPORADES 2022-2026 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

 
ACORD 

 
PRIMER. APROVAR inicialment la proposta de Pla d’Usos de les platges de Vilanova i 
la Geltrú per les temporades 2022-2026. 
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PROPOSTA DE PLA D’USOS DE LES PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER 
LES TEMPORADES 2022-2026. 
 
PLATJA DEL FAR DE SANT CRISTÒFOL 
 

1. Abalisament de la zona de bany amb boies cilíndriques a 200 m de la costa. (AB-
1) 

2. Canal d’entrada i sortida d’embarcacions, amb les boies corresponents, de 50 m. 
d’ampla fins a 200 m. de la costa en perpendicular a aquesta, amb senyalització 
del canal a cada un dels extrem. (AC-1) 

3. 2 conjunts de 4 aparcament per a bicicletes en cada un dels 4 accessos a la 
platja. (AN-4) 

4. 1 aparcament per a 4 patinets a cada un dels 4 accessos a la platja. (AN-4) 

5. 1 mòdul de 20 m2, de primeres cures per la prestació del servei de vigilància, 
salvament i socorrisme. (CS-1) 

6. 2 torres de 4 m2 cada una de vigilància per la prestació del servei de vigilància, 
salvament i socorrisme. (TO-1) 

7. 4 conjunts de dutxa i renta peus de 4 m2 cada conjunt, un conjunt a cada una de 
les 4 entrades a la platja. (DU-1) 

8. 2 cartelleres amb la informació general de la platja, més 1 cartellera que 
prohibeix l’entrada a gossos durant la temporada d’estiu. (EI-1) 

9. 3 pals de bandera, 1 per la bandera que indica l’estat de la platja i els altres 2 per 
posar les banderes que informen de les certificacions i guardons que té la 
platja.(EI-1) 

10. 50 hamaques de lloguer. (GA-4) 

11. 20 para-sol d’un total de 30 m2 i 6 llits balinesos d’un total de 37,50 m2 de 
lloguer, més un espai d’obra de 52,50 m2. (TN-4) 

12. 4 conjunts de 3 paperers cada conjunt de reciclatges de les fraccions: rebuig, 
envasos i vidre. Un conjunt a cada un dels 4 accessos a la platja.(PS-1) 

13. Un grup de contenidors per a les 5 fraccions de residus: rebuig, orgànic, 
envasos, vidre, paper i cartró. (PS-1) 

14. 4 passarel·les, una a cada un dels 4 accessos a la platja. (RA-1) 

15. Un mòdul de lavabos de 10 m2 amb 3 cabines individuals i una adaptada a 
persones amb mobilitat reduïda. (WC-4) 
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16. 1 xiringuito de 20 m2 més una barbacoa amb una terrassa de 100 m2 i un 
magatzem de 4 m2. (GU-4) 

17. porteries de vòlei platja. 360 m2. (CE-4) 

18. Lloguer d’embarcacions sense motor 100 m2. (LV-4) 

 
PLATJA DE RIBES ROGES 
 

1.  Abalisament de la zona de bany amb boies cilíndriques a 200 m de la costa. 
(AB-2) 

2. Canal d’entrada i sortida d’embarcacions, amb les boies corresponents, de 50 m. 
d’ampla fins a 200 m. de la costa en perpendicular a aquesta, amb senyalització 
del canal a cada un dels extrem. (CA-2) 

3. 2 conjunts de 4 aparcament per a bicicletes en cada un dels 4 accessos a la 
platja. (AN-1, AN-2, AN3) 

4. 1 aparcament per a 4 patinets a cada un dels 4 accessos a la platja. (AN-1, AN-
2, AN-3) 

5. 1 mòdul de 40 m2, de primeres cures i magatzem per la prestació del servei de 
vigilància, salvament i socorrisme.(CS-2) 

6. 2 torres de 4 m2 cada una de vigilància per la prestació del servei de vigilància, 
salvament i socorrisme. (TO-2) 

7. 5 conjunts de dutxa i renta peus de 4 m2 cada conjunt, un conjunt a cada una de 
les 5 entrades a la platja. (DU-2) 

8. 4 cartelleres amb la informació general de la platja, més una que indica zona 
destinada a la pràctica d’esports nàutics, més una cartellera que prohibeix 
l’entrada a gossos durant la temporada d’estiu a cada entrada. (EI-2) 

9. 4 pals de bandera, un per la bandera que indica l’estat de la platja i els altres 3 
per posar les banderes que informen de les certificacions i guardons que té la 
platja. (ei-2) 

10. 150 hamaques de lloguer, 50 hamaques a cada un dels 3 punts de la platja 
(coincideix davant de cada un dels 3 xiringuitos que hi ha a la platja). (GA-1, GA-
2, GA-3) 

11. 30 para-sol d’un total de 45 m2, 3 llits balinesos d’un total de 18,75 m2 i més 30 
tendals d’un total de 196,5 m2, tot de lloguer. Correspon 10 para-sols i 10 
tendals a cada un dels xiringuitos, els llits balinesos corresponen al xiringuito 
Habana Blue. (TN-1, TN2, TN-3) 
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12. 5 conjunts de 3 paperers de reciclatges cada conjunt per les fraccions: rebuig, 
envasos i vidre. Un conjunt a cada un dels 5 accessos a la platja. (PS-2) 

13. 3 grup de contenidors per a les 5 fraccions de residus: rebuig, orgànic, envasos, 
vidre, paper i cartró. Cada grup coincideix amb la passarel·la propera a cada un 
dels 3 xiringuitos. (PS-2) 

14. 5 passarel·les, una a cada un dels 5 accessos a la platja. (RA-2) 

15. 3 mòdul de lavabos de 10 m2 cada un amb 3 cabines individuals i una adaptada 
a persones amb mobilitat reduïda cada mòdul, ubicat a cada una de les 
passarel·les properes a cada un dels xiringuitos. (WC-1, WC-2, WC-E) 

16. 3 mòduls de vestidors de 10 m2 cada mòdul adaptats a persones amb mobilitat 
reduïda, ubicat al costa de cada un dels 3 mòduls de lavabos. (AN-1, AN-2, AN-
3) 

17. 3 xiringuito de 20 m2, més una barbacoa amb una terrassa de 100 m2 i un 
magatzem de 4 m2 cada un dels 3 xiringuitos. Total 372 m2. (GU-1, GU-2, GU-3) 

18. 3 zones amb jocs infantils de 60 m2. cada zona de 20 m2 coincideix amb cada 
un dels 3 xiringuitos. (ZN-1, ZN-2, ZN-3) 

19. 6 porteries de vòlei platja. 36 m2 

20. camps de futbol platja. 1.599 m2 

 

PLATJA D’ADARRÓ 

 

1. Abalisament de la zona de bany amb boies cilíndriques a 200 m de la costa. (AB-
3) 

2. Canal d’entrada i sortida d’embarcacions, amb les boies corresponents, de 50 m. 
d’ampla fins a 200 m. de la costa en perpendicular a aquesta, amb senyalització 
del canal a cada un dels extrem. (CA-3) 

3. 2 conjunts de 4 aparcament per a bicicletes en cada un dels 4 accessos a la 
platja. (AN-10) 

4. 1 aparcament per a 4 patinets a cada un dels 4 accessos a la platja. (AN-10) 

5. 1 torre de 4 m2 de vigilància per la prestació del servei de vigilància, salvament i 
socorrisme. (CS-3) 

6. 1 conjunts de dutxa i renta peus de 4 m2, a l’entrada a la platja. (DU-3) 
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7. 2 cartelleres amb la informació general de la platja, més 1 cartellera que 
prohibeix l’entrada a gossos durant la temporada d’estiu. (EI-3) 

8. 4 pals de bandera, 1 per la bandera que indica l’estat de la platja i els altres 3 per 
posar les banderes que informen de les certificacions i guardons que té la platja. 
(EI-3) 

9. 50 hamaques de lloguer. (GA-10) 

10. 10 tendals amb un total de 62,5 m2 i 15 para-sols amb un total de 22.5 m2, de 
lloguer. (TN-10) 

11. 1 conjunts de 3 paperers de reciclatge de les fraccions: rebuig, envasos i vidre a 
accés a la platja. (PS-3) 

12. 1 grup de contenidors per a les 5 fraccions de residus: rebuig, orgànic, envasos, 
vidre, paper i cartró. (PS-3) 

13. 1 passarel·la a l’accés a la platja. (RA-3) 

14. Un mòdul de lavabos de 10 m2 amb 3 cabines individuals i una adaptada a 
persones amb mobilitat reduïda. (WC-10) 

15. Un mòdul de vestidor adaptat a persones amb mobilitat reduïda de 10 m2. (AN-
10) 

16.  1 xiringuito de 20 m2 més una barbacoa amb una terrassa de 100 m2 i un 
magatzem de 4 m2. (GU-10) 

17. 10 porteries de vòlei platja. 396 m2 

18. Lloguer d’embarcacions sense motor. 20,40 m2. (LV-10) 

 

PLATJA DE LA REPÚBLICA 

 

1. Abalisament de la zona de bany amb boies cilíndriques a 200 m de la costa. (AB-
3) 

2. Abalisament d’un canal de natació paral·lel a la costa a una distància de 150 m 
de la costa. (AB-3) 

3. 1 conjunt de 4 aparcament per a bicicletes a l’accés a la platja. (AN-10) 

4. 1 aparcament per a 4 patinets a l’accés a la platja. (AN-10) 

5. 1 conjunts de dutxa i renta peus de 4 m2, a l’entrada a la platja. (DU-3) 
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6. 1 cartellera amb el nom de la platja i indicació de platja lliure de fums i 1 
cartellera que prohibeix l’entrada de gossos a la platja en temporada de bany. 
(EI-3) 

7. 1 pal de bandera que indica l’estat de la platja. (EI-3) 

8. 1 conjunts de 3 paperers de reciclatge de les fraccions: rebuig, envasos i vidre a 
accés a la platja. (PS-3) 

9. 1 passarel·la a l’accés a la platja. (RA-3) 

10. 1 mòdul de lavabo adaptat a persones amb mobilitat reduïda de 4 m2. (WC-3) 

 

PLATJA DE SANT GERVASI 

 

1. Abalisament de la zona de bany amb boies cilíndriques a 200 m de la costa. (AB-
4) 

2. 2 conjunts de dutxa i renta peus de 4 m2 cada un dels conjunts, a cada una de 
les 2 entrades a la platja. (DU-4) 

3. 2 cartelleres amb la informació general de la platja, més 1 cartellera que 
prohibeix l’entrada a gossos durant la temporada d’estiu. (EI-4) 

4. 4 pals de bandera, un per la bandera que indica l’estat de la platja i els altres 3 
per posar les banderes que informen de les certificacions i guardons que té la 
platja. (EI-4) 

5. 2 conjunts de 3 paperers de reciclatge de les fraccions: rebuig, envasos i vidre a 
accés a la platja, 1 a cada una de les 2 entrades. (PS-4) 

6. Un grup de contenidors per a les 5 fraccions de residus: rebuig, orgànic, 
envasos, vidre, paper i cartró. (PS-4) 

 

7. 2 passarel·les, una a cada un dels accessos a la platja. (RA-4) 

8. 1 torre de 4 m2 de vigilància per la prestació del servei de vigilància, salvament i 
socorrisme. (CS-4) 

9. 1 cadira de vigilància de 2 m2 per la prestació del servei de vigilància, salvament 
i socorrisme. (TO-4) 

10. 50 hamaques de lloguer. (GA-6) 

11. 6 para-sols amb un superfície total de 9 m2. (TN-6) 

12. 1 xiringuito de 20 m2 amb una terrassa de 40 m2. (GU-6) 
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PLATJA DE L’AIGUADOLÇ 

 

1. Abalisament de la zona de bany amb boies cilíndriques a 200 m de la costa. (AB-
7) 

2. 2 cartelleres amb el nom de la platja i la informació de platja naturista i lliure de 
fums. (EI-7) 

3. Un conjunt de dutxa de 4m2. (DU-7) 

4. Un grup de 3 paperers de reciclatge de les fraccions: rebuig, envasos i vidre a 
accés a la platja, 1 a cada una de les 2 entrades. (PS-7) 

5. Una passarel·la. (RA-7) 

 

PLATJA LLARGA 

 

1. Abalisament de la zona de bany amb boies cilíndriques a 200 m de la costa. (AB-
6) 

 

PLATJA DE L’IBERSOL 

 

1. Abalisament de la zona de bany amb boies cilíndriques a 200 m de la costa. (AB-
5) 

2. 1 mòdul de 20 m2, de primeres cures per la prestació del servei de vigilància, 
salvament i socorrisme. (CS-5) 

3. 1 torre de 4 m2 de vigilància per la prestació del servei de vigilància, salvament i 
socorrisme. (YO-5) 

4. 1 cadira de vigilància de 2 m2 per la prestació del servei de vigilància, salvament 
i socorrisme. (TO-5) 

5. 3 conjunts de dutxa i renta peus de 4 m2 cada un, instal·lats a cada una de les 3 
entrades principals a la platja. (DU-5) 

6. 3 cartelleres amb la informació general de la platja, més una cartellera que 
prohibeix l’entrada a gossos durant la temporada d’estiu a cada entrada. (EI-5) 

7. 4 pals de bandera, 1 que indica l’estat de la platja i els altres 3 per a informar 
dels guardons i certificats que té la platja. (EI-5) 

8. 10 hamaques de lloguer. (GA-5) 
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9. 3 conjunts de 3 paperers de reciclatges cada conjunt per les fraccions: rebuig, 
envasos i vidre. Un conjunt a cada un dels 3 accessos principals a la platja. (PS-
5) 

10. 1 grup de contenidors per a les 5 fraccions de residus: rebuig, orgànic, envasos, 
vidre, paper i cartró. (PS-5) 

11. 3 passarel·les, 1 a cada un dels 3 accessos principals a la platja. (RA-5) 

12. 1 lavabo de 4 m2 adaptat a persones amb mobilitat reduïda. (WC-5) 

13. 1 xiringuito de 20 m2 amb una terrassa de 60 m2 i una magatzem de 4 m2. (GU-
5). 

 

SEGON. SOTMETRE a informació pública aquest acord mitjançant la seva publicació, 
durant trenta dies, al BOP (Butlletí Oficial de la Província), DOGC (Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya), en un dels mitjans de comunicació escrita i al tauler 
d’edictes de la corporació, als efectes que es puguin formular al·legacions. Remetre 
posteriorment un exemplar a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació de l’Estat de 
Catalunya. 
 
 
TERCER. TRASLLADAR aquest acord, una vegada exhaurit el període d’exposició 
pública i amb las al·legacions resoltes, al departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, Servei del Litoral, per a la 
seva aprovació definitiva.  
 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
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sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent 
 
 
12. Espai Públic.  
Número: 23/2021/eCAA. 
 
APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS 
DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- AUTORITZAR, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits 
i notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 
 
La relació és la que s’adjunta a continuació: 
 
77077069K CR/ TALAIA, 3 
12283661M CR/ AIGUA VELLA, 3 
45637629V CR/ SANT MIQUEL, 8 
52212678X AV/ TORRE DEL VALLES, 30 
X4404403H CR/ MONTANYANS, 14 
76006443E CR/ RIU EBRE, 35 
52424221E CR/ LURDES, 20 
47836124B CR/ PUIG I CADAFALCH, 4, - 
77096612Z CR/ JOSE DE ESPRONCEDA, 18 
47631415W CR/ AIXADA, 6 
52429105F CR/ RIU GUADALQUIVIR, 44 
47635966E AV/ ROCACRESPA, 24 
52216508E AV/ LA COLLADA, 49-C 
46210938M CR/ BESIBERRI, 15 
52211055C CR/ PARDALS, 36 
77298354T CR/ AIGUA, 212, 3º, 2 
46061262J CR/ AIGUA, 210, BX, 2 
43534634G CR/ TORRE D'ENVEJA, 49 
77077131Z CR/ JOAN LLAVERIAS, 4, 2º, 3 
37670632J PL/ BEATRIU DE CLARAMUNT, 3, 4º, 3 
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28336871C PL/ BEATRIU DE CLARAMUNT, 2, 4º, 1 
52423236A PL/ BEATRIU DE CLARAMUNT, 1, 2º, 1 
36504915M CR/ AIGUA, 197, 5º, 3 
18746716Z AV/ FRANCESC MACIA, 138-A, 1º, 2 
47637010P CR/ VILADELLOPS, 7, 3º, 2 
38420584G CR/ VILADELLOPS, 1, 1º, 1 
36764628W CR/ FRANCESC MORAGAS, 5, 1º, 2 
52217156A CR/ AIGUA, 152, 2º, 1 
Y3113613W CR/ BAILEN, 47, 4º, 4 
47637241D CR/ BAILEN, 45, 1º, 2 
44182884E CR/ BAILEN, 27, 3º, 3 
46757791X CR/ LEPANT, 6, 1º, 3 
48022628P CR/ LEPANT, 30, 4º, 1 
Y2333084R CR/ LEPANT, 17, BX 
47917718R CR/ LEPANT, 1, 1º, 4 
46735719H CR/ BRUC, 2, 4º, 1 
38251307F CR/ AIGUA, 148-A, BX, 1 
46738173B CR/ BRUC, 58-B, 2º, 2 
51808393L CR/ BRUC, 58-D, 1º, 2 
49768849T CR/ BRUC, 13, 3º, 3 
33879887J PT/ TEODOR CREUS I COROMINES, 1, 2º, 1 
36759842T CR/ TEODOR CREUS I COROMINES, 39, 1º, 2 
77107601D CR/ JOSEP COROLEU, 22, 2º 
X8931098Z CR/ JOSEP COROLEU, 16, 2º, 2 
47633472N CR/ JOSEP COROLEU, 14, 2º, 4 
48906331M CR/ JOSEP COROLEU, 14, BX, 2 
37675441S CR/ JOSEP COROLEU, 12, 2º, 3 
77096743F CR/ JOSEP COROLEU, 8, 4º, 1 
52219451K CR/ JOSEP COROLEU, 6, 1º, 1 
76184921C CR/ JOSEP COROLEU, 2, 4º, 1 
47638628Q CR/ JOSEP COROLEU, 31, 5º, 2 
B66980079 CR/ DE L'AGRICULTURA, 21, PISCINA 
B66980079 CR/ FALÇ, 64, PISCINA 
47844025T CR/ OLERDOLA, 39, LO, ES 
Y1729346J AV/ FRANCESC MACIA, 138, MG, 4 
48022222Q CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 25, LO, DR 
Y0388485Y CR/ JOAN LLAVERIAS, 9, LO, ES 
B67326397 CR/ BAILEN, 25, LO, ES 
G67492678 CR/ LEPANT, 9, LO 
77299162A PL/ AGERMANAMENT, 8, MG, 11 
X5587095G CR/ JOSEP COROLEU, 42, LO 
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SEGON.- FACULTAR l’Il·lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 
Això no obstant, la Junta de Govern Local decidirà allò que cregui més adient per als 
interessos municipals. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
  
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. 
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13. Espai Públic 
Número: 613/2021/eAJT. 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE CORRECCIÓ TÈCNICA I 
DOCUMENTAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 4ª FASE – LOTS 7 i 8 ZONES 2/3 I 1/2 
DEFECTES GREUS 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR definitivament el projecte d’obres corresponent al “Projecte per la 
correcció tècnica i documental de l’enllumenat públic 4ª fase Lots 7 i 8; zones 2/3 i 1/2 
DG”, que conté l’estudi Bàsic de Seguretat i Salut i redactat per part dels Serveis 
Tècnics Municipals i promogut per aquest Ajuntament, amb un pressupost total de 
600.000,00 €. 
 
 
Els sectors previstos son: 
 
LOT 7- 2/3 DEFECTES 

 
 
Amb un pressupost de 247.933,88€, més 52.066,11€ corresponent al 21% de l’iva, que 
fa un total de 299.999,99€. 
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LOT 8- 1/2 DEFECTES 

 
 
Amb un pressupost de 247.933,88€, més 52.066,11€ corresponent al 21% de l’iva, que 
fa un total de 299.999,99€. 
 
El pressupost d’execució per contracte amb 21% d’IVA del “PROJECTE DE 
CORRECCIÓ TÈCNICA I DOCUMENTAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 4ª FASE – 
LOTS 7 i 8 ZONES 2/3 I 1/2 DG.” és de 600.000,00 €, el qual és detalla a continuació: 
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SEGON. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
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. 
 
 
Precs i preguntes  
 
Sense precs i preguntes 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les  hores, de la que s’estén 
acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 


