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Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 1/2023/eJGL 
 
NÚM.:   1 

ÒRGAN:  Junta de Govern Local 

SESSIÓ:  Ordinària 

DATA:  10 de gener de 2023 

HORA:  09:00 

LLOC:  Sala Pau Roig i Estradé 

DOCUMENT:  Acta 

 

 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 09:00 hores del dia 10 de gener de 2023, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, Olga Arnau i Sanabra es reuneixen en primera 
convocatòria, al Sala Pau Roig i Estradé, les persones següents: 
 
ASSISTENTS 
 
Sra. Olga Arnau Sanabra ERC 

Sra. M Blanca Alba Pujol JxC 

Sr. Antoni Palacios Asensio JxC 

Sr. Jordi Medina Alsina ERC 

Sr. Francesc Xavier Serra Albet ERC 

Sra. Conxi Martinez Sánchez ERC 

 
Secretari General 
Sr. Isidre Marti Sarda       
 
Interventor Municipal 
Sr. Cesar Rodriguez Sola        
 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixen també a la sessió el Sr. Jaume Carnicer 
Mas, el Sr. Adrià Guevara Figueras, el Sr. Oriol Huguet Briva,  i a les 9.07 s’incorpora a 
la sessió la Sra. Maria Mercè Mateo Olivares 
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ORDRE DEL DIA 

 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 43/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 43 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 20 DE 
DESEMBRE DE 2022 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 115/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 334/2022, DE 2 DE DESEMBRE DE 2022, DICTAT 
PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 8 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 317/2021 C (EXP. 65/2020/ESJ).  FINALITZAR EL PROCEDIMENT PER ACORD 
EXTRAPROCESSAL 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 15/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET 5/2022, DE 25 DE GENER DE 2022, DICTAT PEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 17 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 
19/2021 F1 INTERPOSAT PER GENERALI SEGUROS, SA (EXP. 3/2020/ESJ).  FINALITZAR EL 
PROCEDIMENT PER ACORD EXTRAPROCESSAL 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 58/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 283/2022, DE 2 DE NOVEMBRE DE 2022, DICTAT PEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 15 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 1168/2022 E (EXP. 18/2021/ESJ). DESESTIMAR EL RECURS 
  
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 96/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET 549/2022, DE 16 DE NOVEMBRE DE 2022, DICTAT PEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA EN EL RECURS 1393/2022, DEL 
RECURS ORDINARI 143/2022 FASE ED, INTERPOSAT PER ENDESA ENERGIA SAU.  TENIR 
PER DESISTIDA A LA PART RECURRENT I TERMINACIÓ EXPEDIENT 
  
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 464/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 464/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 158/08/2021. 
  
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14613670777742241465 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

3 
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 

 
 

7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 524/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 524/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA D'ÚS DE LES PLATGES 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1241/2021. 
  
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 692/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
692/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA D'ÚS DE LES PLATGES DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ, EN DATA 24/06/2022. 
  
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 712/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
712/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS 
FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, 
EN DATA 29/06/2022. 
  
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 724/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
724/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 07/05/2022. 
  
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 727/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
727/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS 
FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, 
EN DATA 07/07/2022. 
  
12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 782/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 782/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE GESTIÓ 
DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 12/07/2022 
  
13. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 799/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
799/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS 
FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, 
EN DATA 16/07/2022. 
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14. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 729/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
729/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA D'ÚS DE LES PLATGES DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ, EN DATA 07/07/2022. 
  
15. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 785/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
785/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS 
FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, 
EN DATA 17/07/2022. 
  
16. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 791/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
791/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA 
VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. EN DATA 30/06/2022 
  
17. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 806/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
806/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS 
FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, 
EN DATA 27/07/2022. 
  
18. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 829/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 829/2019-EUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, D’ACCESSIBILITAT, 
PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT 
REDUÏDA, EN DATA 10/08/2022. 
 
19. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 807/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
807/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 24/07/2022. 
  
20. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 906/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
906/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE GESTIÓ DE RESIDUS I 
NETEJA VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 19/05/2022 
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21. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 941/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
941/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA 
VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 01/06/2022. 
  
22. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 942/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 942/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE PARCS I JARDINS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. EN DATA 27/08/2022 
  
23. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 955/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
955/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS 
FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, 
EN DATA 13/09/2022. 
  
24. Secretaria General. Servei de Contractació 
Número: 1/2023/eCONT. 
 
APROVAR EL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ PER 2023 DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ 
  
25. Responsabilitat Social Corporativa.  
Número: 1/2022/eRSC. 
 
APROVAR L'INFORME RECOMANACIÓ 1/2022 DE LA COMISSIÓ D'ÈTICA I BON GOVERN 
DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
26. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 776/2022/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I 
FORMACIÓ DESTINAT A LA INSERCIÓ DE PERSONES MÉS GRANS DE 45 ANYS, PER A LA 
GESTIÓ DE PROJECTES SOSTENIBLES EN LA RECOLLIDA SELECTIVA I/O 
D’AUTOCOMPOSTATGE (SOC TRFO – ARC) 
  
27. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 174/2020/eCONT. 
 
RETORNAR LA GARANTIA DEFINITIVA DEL LOT 1 DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
D’AUXILIAR DE RECEPCIÓ I ATENCIÓ TELEFÒNICA DE LA CASA CONSISTORIAL, DE LA 
CASA OLIVELLA I CAN PAHISSA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
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28. Intervenció.  
Número: 117/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
  
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
 
29. Mercats Municipals.  
Número: 925/2022/eAJT. 
 
APROVAR ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ PER L'ADQUISICIÓ DE 2.500 TIQUETS DE 30 MIN D'ÚS D'APARCAMENTS DE 
ZONA BLAVA, SOTERRATS I DISSUASIUS 
  
 
ÀREA DE POLITIQUES DE CIUTADANIA 
 
30. Educació IMET.  
Número: 727/2022/eAJT. 
 
ACCEPTAR EL RECURS ECONÒMIC CODI 22182, PER A LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ, 
CATÀLEG 2022 I ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L'IMET 
  
31. Treball IMET.  
Número: 728/2022/eAJT. 
 
ACCEPTAR EL RECURS ECONÒMIC CODI 22182 (PFI-PIP) PER A LA REGIDORIA 
D’OCUPACIÓ, CATÀLEG 2022 I ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L'IMET 
  
32. Esports.  
Número: 476/2022/eSUB. 
 
APROVAR L'ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ ATORGADA A L'ENTITAT 
AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER L'ANY 2022 I 
PROCEDIR A LA REVOCACIÓ 
  
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
33. Espai Públic.  
Número: 257/2021/eCONT. 
 
FINALITZAR LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL 
QUIOSC-BAR DEL PARC GUMÀ I FERRAN DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14613670777742241465 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

7 
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 

 
 

 
34. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 9/2022/eSAC. 
 
APROVAR L'ACORD DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR, 
IMPOSANT UNA SANCIÓ DE 1.001,00€ AL TITULAR DEL NIE X5091458V, PER INFRACCIÓ 
HORÀRIA DE L'ACTIVITAT DE BAR, ANOMENAT "COYOTE", UBICAT A LA PL. COLS, 2 BX 
D'AQUESTA LOCALITAT 
  
 
PRECS I PREGUNTES 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió a les 9.00 h seguint  
l’ordre del dia. 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 43/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 43 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 20 DE DESEMBRE DE 2022 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 115/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 334/2022, DE 2 DE DESEMBRE DE 
2022, DICTAT PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 8 DE BARCELONA 
EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 317/2021 C (EXP. 65/2020/ESJ).  FINALITZAR EL 
PROCEDIMENT PER ACORD EXTRAPROCESSAL 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la interlocutòria recaiguda en el 
següent procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 8 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Abreujat 317/2021 C 
 
Núm. i data interlocutòria: 334/2022, de 2 de desembre de 2022 
  
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                     Roberto Valls de Gispert 
 
Objecte del procediment :      Resolució expressa que desestima la reclamació per 

responsabilitat patrimonial per danys soferts immoble 
carrer Ausiàs March, 6-8, 4-1, del dia 1 de juliol de 2019 

 
Decisió  :  DONAR PER FINALITZAT EL PROCEDIMENT per acord 

extraprocessal 
 
 ARXIVAR LES ACTUACIONS. 
                                                    
 Sense imposició de costes. 
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Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma i contra ella s’hi pot 

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

i conforme. 
 
 
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 15/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET 5/2022, DE 25 DE GENER DE 2022, DICTAT PEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 17 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 19/2021 F1 INTERPOSAT PER GENERALI SEGUROS, 
SA (EXP. 3/2020/ESJ).  FINALITZAR EL PROCEDIMENT PER ACORD 
EXTRAPROCESSAL 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada del decret recaigut en el següent 
procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 17 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Abreujat 19/2021 F1 
 
Núm. i data decret:  5/2022, de 25 de gener de 2022 
  
Part actora  : Generali Seguros, SA  
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                     Roberto Valls de Gispert 
 
Objecte del procediment :      Desestimació per silenci administratiu reclamació 

responsabilitat patrimonial danys soferts immoble carrer 
Ausiàs March, 6-8, 3-1, del dia 1 de juliol de 2019 

 
Decisió  :  DONAR PER FINALITZAT EL PROCEDIMENT per acord 

extraprocessal 
  
 ARXIVAR LES ACTUACIONS. 
                                                    
 Sense imposició de costes. 
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Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma i contra ella s’hi pot 

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

i conforme. 
 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 58/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 283/2022, DE 2 DE NOVEMBRE DE 2022, 
DICTAT PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 15 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 1168/2022E (EXP. 18/2021/ESJ).  DESESTIMAR EL 
RECURS 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment:  
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 15 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Abreujat 168/2022 E 
 
Núm. i data sentència:  283/2022, de 2 de novembre de 2022 
  
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                     Jordi Sellarés i Valls 
 
Objecte del procediment :      Desestimació reclamació responsabilitat patrimonial 

danys per accident de motocicleta, del dia 24 d’octubre 
de 2019 

 
Decisió  :  DESESTIMA EL RECURS PRESENTAT 
                                                     
 Sense imposició de costes. 
 
Fermesa :  Aquesta resolució és ferma i contra ella no s’hi pot 

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

i conforme. 
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5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 96/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET 549/2022, DE 16 DE NOVEMBRE DE 2022, DICTAT 
PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA EN EL RECURS 
1393/2022, DEL RECURS ORDINARI 143/2022 FASE ED, INTERPOSAT PER 
ENDESA ENERGIA SAU.  TENIR PER DESISTIDA A LA PART RECURRENT I 
TERMINACIÓ EXPEDIENT 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada del decret recaigut en el següent 
procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA 
 
Núm. procediment  :  Recurs 1393/2022, del RO 143/2022 
 
Núm. i data decret:  549/2022, de 16 de novembre de 2022 
  
Part actora  : Endesa Energia SAU  
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                 Unive Abogados, SLP, José Ángel Martínez Fernández, 

Albert Bosque Alberich, Ana Fernández Hidalgo, Núria 
Osta Mascaró, Berta Huéscar Sánchez 

 
Objecte del procediment :      Resolució 76/2022 del Tribunal Català de Contractes del 

Sector  Públic que desestima el recurs especial en 
matèria de contractació.  Anunci i plecs Servei d’energia 
elèctrica. 

 
Decisió  :  TENIR PER DESISTIDA A LA PART RECURRENT 

ENDESA ENERGIA SAU, declarant la terminació del 
procediment. 

 ARXIVAR LES ACTUACIONS. 
                                                     
Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma i contra ella s’hi pot 

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

i conforme. 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 464/2021/eUES. 
 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 464/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 
13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA 
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 
158/08/2021. 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. DESESTIMAR totalment el recurs de reposició presentat per la persona 
titular del DNI ES044418325N per presentació extemporània del mateix i haver quedat 
provats els fets objecte de sanció. 
 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació corresponent. 
 
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret.  
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7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 524/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 524/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA D'ÚS DE LES 
PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1241/2021. 
  
 
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 
ES048244012V. 
 
SEGON. REVOCAR i deixar sense efecte la sanció proposada mitjançant proposta de 
resolució de data 20/09/2022. 
 
TERCER. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:  
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 692/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 692/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA D'ÚS DE LES 
PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 24/06/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE ESX8161100X la sanció de multa de 
quatre-cents cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 15 de l’Ordenança d’Ús de 
les Platges de Vilanova i la Geltrú a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del NIE ESX8161100X, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 712/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 712/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 29/06/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES038449501X la sanció de multa de 
quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre 
d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES038449501X, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
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També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 724/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 724/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 07/05/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES002402704D la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per 
a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES002402704D, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 727/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 727/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 07/07/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES077319418L la sanció de multa de 
quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre 
d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES077319418L, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 782/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 782/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 
12/07/2022 
  
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 
ES053094996W. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador instruït a la persona titular del 
DNI ES053094996W. 
 
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.  
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13. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 799/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 799/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 16/07/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES077741925Q la sanció de multa e 
quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre 
d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES077741925Q, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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14. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 729/2022/eUES. 
 

APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 729/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA D'ÚS DE LES 
PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 07/07/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI ES025190650S, per no aportar res de nou que no hagi estat ja valorat i que 
permeti tenir per tant, una visió diferents del fets objecte de sanció. 
  
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES025190650S la sanció de multa de 
setanta-cinc euros (75 €) per infracció de l’article 24.1 de l’Ordenança d’ús de les platges 
de Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 

TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI ES025190650S, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 

La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 

QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 

CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 

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

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

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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15. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 785/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 785/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 17/07/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052462040Y la sanció de multa de 
quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre 
d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES052462040Y, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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16. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 791/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 791/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. EN DATA 30/06/2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a l’establiment titular del CIF ESB63367676 la sanció de multa de 
tres-cents euros (300 €) per infracció de l’article 72.29 de l’Ordenança de Gestió de 
residus i Neteja viària de Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR l’establiment titular del CIF ESB63367676, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  



 
Document electrònic 

Número de validació: 14613670777742241465 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

23 
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 

 
 

   
 
17. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 806/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 806/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 27/07/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES047839382A la sanció de multa de 
quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre 
d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES047839382A, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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18. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 829/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 829/2019-EUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 10/08/2022. 
  
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 
ES049530195V. 
 
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 publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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19. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 807/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 807/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 24/07/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052211908E la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per 
a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES052211908E, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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20. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 906/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 906/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 
19/05/2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a l’establiment titular del CIF ESA08354474 la sanció de multa de 
tres-cents euros (300 €) per infracció de l’article 72.29 de l’Ordenança de Gestió de 
residus i Neteja viària de Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR l’establiment titular del CIF ESA08354474, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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21. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 941/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 941/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 01/06/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a l’establiment titular del CIF ESB67131375 la sanció de multa de 
tres-cents euros (300 €) per infracció de l’article 72.29 de l’Ordenança de Gestió de 
residus i Neteja viària de Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR l’establiment titular del CIF ESB67131375, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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22. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 942/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 942/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE PARCS I 
JARDINS DE VILANOVA I LA GELTRÚ.EN DATA 27/08/2022 
  
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 ES037254130H per haver esmentat les deficiències detectades. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’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.  
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23. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 955/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 955/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 13/09/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES048022984L la sanció de multa de 
quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre 
d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES048022984L, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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24. Secretaria General. Servei de Contractació 
Número: 1/2023/eCONT. 
 
APROVAR EL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ PER 2023 DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. APROVAR el següent Pla Anual de Contractació per a l’any 2023: 
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SEGON. RELACIONAR, d’acord amb els contractes vigents, les pròrrogues previstes 
per l’any 2023, sempre condicionades a la pertinent tramitació administrativa i informes 
favorables per part dels Serveis responsables: 
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TERCER. RELACIONAR, a nivell informatiu, els contractes i concessions amb més d’un 
any de vigència des de la presa del present acord: 
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QUART. RELACIONAR, a nivell informatiu, les planificacions comunicades pels ens 
instrumentals: 
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CINQUÈ. ESTABLIR que la planificació s’actualitzarà trimestralment mitjançant acord 
de la Junta de Govern Local, tot incloent els expedients no planificats incoats prèviament 
per raons d’urgència fonamentades en informe conjunt del/la Cap i Regidor/a del servei 
impulsor i responsable, i les modificacions informades relatives a la periodització de 
licitació o adjudicació per part dels serveis responsables que ho considerin. 
 
SISÈ. PUBLICAR el Pla Anual de Contractació al web institucional, al Perfil del 
Contractant i, en aquells casos que correspongui per estar subjectes a regulació 
harmonitzada, al Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
SETÈ. COMUNICAR la present resolució a les i els Caps de tots els Serveis municipals, 
pel seu coneixement. 
 
VUITÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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25. Responsabilitat Social Corporativa.  
Número: 1/2022/eRSC. 
 
APROVAR L'INFORME RECOMANACIÓ 1/2022 DE LA COMISSIÓ D'ÈTICA I BON 
GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. APROVAR l’Informe - Recomanació 1/2022 de la Comissió d’Ètica i Bon 
Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que s’adjunta a aquesta proposta:  
 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1415
5501633566250270 
 
 
SEGON. TRASLLADAR aquest acord al Departament de Gestió del Talent i les 
Persones per tal que prengui les mesures oportunes per atendre aquesta recomanació 
i per prevenir aquest tipus de situacions que s’hi plantegen. 
 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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26. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 776/2022/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I 
FORMACIÓ DESTINAT A LA INSERCIÓ DE PERSONES MÉS GRANS DE 45 ANYS, 
PER A LA GESTIÓ DE PROJECTES SOSTENIBLES EN LA RECOLLIDA SELECTIVA 
I/O D’AUTOCOMPOSTATGE (SOC TRFO – ARC) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER.- ACCEPTAR la subvenció per a la realització del Programa Treball i Formació 
2022 ARC, atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en data 25 de novembre 
de 2022, en les condicions i formes que es detallen en la resolució, pel imports següents: 
 
Expedient : SOC014/22/000036 
 

 
 
 
SEGON.- A banda dels imports subvencionats pel Programa Treball i Formació 2022 
ARC l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, haurà d’assumir les despeses següents a 
càrrec del pressupost de 2022 
 

 
 
 
TERCER.- ENCARREGAR a L’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) la 
realització de les accions formatives obligatòries i la gestió al GIA d’aquestes, per totes 
les contractades en el marc del Programa Treball i Formació 2022 línia ARC, 
corresponent a mòduls de formació transversal, com a centre acreditat i homologat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya.  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. 
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QUART.-  La viabilitat econòmica de les actuacions: 
 
Els import dels sous, seguretat social i formació, així com els complements salarials i 
indemnitzacions s’hauran de tenir en compte en les previsions de les partides 
pressupostaries del Pressupost 2023. 
 
S’incorporaran l’ingrés de la subvenció i les despeses esmentades, de manera que es 
consignarà un codi comptable específic per cada concepte i expedient de la subvenció, 
per mantenir un sistema de comptabilitat separat, tal i com es requereix a l’Ordre que 
regula la subvenció. 
 
Aquestes contractacions s’iniciaran a partir de l’1 de febrer de 2023 amb una durada de 
12 mesos. Les despeses que afecten al Pressupost 2023 que queden cobertes amb la 
subvenció, seran com a màxim    60.984,50 € de sou i  19.240,61 € de seguretat social, 
a més de la part proporcional de la paga de productivitat  327,12 € 
El pagament de la subvenció segons regula l’Ordre es tramita mitjançant: 
 
El 80% de l'import atorgat, en concepte de bestreta, per a les actuacions de contractació 
laboral i acompanyament 
El 60% de l'import atorgat, en concepte de bestreta, per a l’actuació de formació 
El pagament restant s’ha de tramitar, un cop l’activitat hagi estat degudament justificada  
 
L’Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries necessàries per fer 
front als costos generats pel Programa Treball i Formació 2021 que tinguin repercussió 
en el Pressupost Municipal 2022. 
 
 
CINQUÈ.- TRANSMETRE el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i a l’IMET.  
 
 
SISÈ.- El present acord s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació. 
 
 
SETÈ .- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
 
 
27. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 174/2020/eCONT. 
 
RETORNAR LA GARANTIA DEFINITIVA DEL LOT 1 DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
D’AUXILIAR DE RECEPCIÓ I ATENCIÓ TELEFÒNICA DE LA CASA CONSISTORIAL, 
DE LA CASA OLIVELLA I CAN PAHISSA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
 
PRIMER. APROVAR la devolució de la garantia definitiva a nom EULEN SA, amb CIF 
A28517308, per import de  4.185,44€ (QUATRE MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS 
AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS), referent al lot 1 del contracte de serveis 
d’auxiliar de recepció i atenció telefònica de la Casa Consistorial, la Casa Olivella i  Can 
Pahissa de Vilanova i la Geltrú, expedient núm. 036/2019/CONT, dipositat en data 27 
de desembre de 2019 mitjançant aval i consignada a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
amb la clau d’operació 710 i número d’operació 3 20190013706. 
 
 
SEGON. NOTIFICAR a EULEN, SA la present resolució. 
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TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
 
28. Intervenció.  
Número: 117/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
 

ACORD 
 
 
PRIMER. APROVAR la relació de factures número F/2022/44. 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
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Resum Facturació 
 

 
 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2022/44. 
 
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
   
29. Mercats Municipals.  
Número: 925/2022/eAJT. 
 
APROVAR ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A SERVEIS D'APARCAMENTS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER L'ADQUISICIÓ DE 2.500 TIQUETS DE 30 MIN D'ÚS 
D'APARCAMENTS DE ZONA BLAVA, SOTERRATS I DISSUASIUS 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR l’encàrrec de gestió a mitjà propi personalitzat a la Societat 
“Servei d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM” amb NIF. A6278120-8 per a 
l’adquisició de 2.500 tiquets de 30 min d’ús d’aparcaments zona blava, soterrats i 
dissuasius per un import de 1.750,00€ + IVA, amb el text que consta a l’annex. 
 
SEGON.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 2.117,50€ amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 10.4312.2269900 Promoció del Mercat i Primer Sector, del 
pressupost de despeses vigent. 
 
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a la societat “Servei d’Aparcaments de Vilanova 
i la Geltrú, SAM”. 
 
QUART.- COMUNICAR el present acord al Departament de Contractació a efectes de 
la seva publicació a la plataforma de contractació, d’acord amb l’article 32.6 b) de la 
LCSP. 
 
CINQUÈ.- 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 
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ÀREA DE POLITIQUES DE CIUTADANIA 
 
30. Educació IMET.  
Número: 727/2022/eAJT. 
 
ACCEPTAR EL RECURS ECONÒMIC CODI 22182, PER A LA REGIDORIA 
D’EDUCACIÓ, CATÀLEG 2022 I ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L'IMET 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. ACCEPTAR la concessió del recurs econòmic CODI 22182, per a la realització 
dels Programes de Formació I Inserció (PFI) modalitat Plans de Transició al Treball 
(PTT) per als curs 2022-2023, en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 i el seu Protocol general (exp. núm. 2020/0008645) de la Diputació 
de Barcelona i que comporta un ajut econòmic per import de 23.129,90.- € (VINT-I-TRES 
MIL CENT VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS). 
 
SEGON. ENCARREGAR A MITJÀ PROPI de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú a 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball la gestió del recurs econòmic per a la gestió dels 
Programes de Formació I Inserció (PFI) modalitat Plans de Transició al Treball (PTT) 
per als curs 2022-2023, per un valor de subvenció de 23.129,90.- € (VINT-I-TRES MIL 
CENT VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS), amb el text que s’adjunta : 
 

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 RECURS ECONÒMIC 
CODI 22182 PER A LA GESTIÓ DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ I 
INSERCIÓ (PFI) MODALITAT PLANS DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT) 
PER ALS CURS 2022-2023, PER UN VALOR DE SUBVENCIÓ DE 
23.129,90.- €. 
 
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. 
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EXPOSEN 
 
Que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 28 de maig de 2020 va 
aprovar el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 i el seu 
Protocol general (exp. núm. 2020/0008645), el qual constitueix el pla de 
cooperació a les obres i serveis de competència municipal per al conjunt de 
les anualitats del període de referència. Té la vocació i la missió d’aglutinar, 
planificar i sistematitzar els diversos instruments corporatius per a l’exercici 
de les funcions d’assistència i cooperació local. 
 
Que el 28 de maig de 2020 s’aprova el Protocol general de concertació Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023, mitjançant el qual s’estableixen els principis 
que regeixen la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos 
que es comprenguin al Pla, publicat al BOPB el 29 de maig de 2021. 
 
Que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la Regidoria d’Educació, 
té la voluntat de sol·licitar a la Diputació de Barcelona uns recursos que 
coincideixen amb les polítiques sectorials a desenvolupar i suposen un suport 
financer als  programes que es porten a terme. 
 
Que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 
2021, ha aprovat la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2021-2023, relativa als recursos inclosos en el 
Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona, publicat al BOPB 
en data 24/12/2021. 
 
Que per Decret de regidora delegada núm. 5848-2022 de data 16 de setembre 
des 2022, es va resoldre SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Catàleg de Serveis de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2022 del 
Pla Xarxa de Governs Locals 2021- 2023, el recurs següent: 
 

 
 
Que en data 24 de novembre de 2022, la Presidència de la Diputació de 
Barcelona dicta decret amb número de registre 15005 sobre "Resolució del 
procediment de concessió del recurs econòmic Noves oportunitats educatives 
4.10: Finançament de programes de transició educativa, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023", pel qual s’atorga a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú una 
subvenció de 23.129,90.- € (VINT-I-TRES MIL CENT VINT-I-NOU EUROS 
AMB NORANTA CÈNTIMS) per a la gestió dels Programes de Formació I 
Inserció (PFI) modalitat Plans de Transició al Treball (PTT) per als curs 2022-
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2023, sent l’import concedit per a l’any 2022, 6.949,75.- € i l’import per a l’any 
2023, 16.180,15.- €. 
 
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. 
 
Atès que l’IMET porta causa i desenvolupa les polítiques actives d’educació i 
ocupació, caldrà que la Junta de Govern Local de Vilanova i la Geltrú faci 
l’encàrrec corresponent de gestió a l’IMET del recurs econòmic per a la gestió 
dels Programes de Formació I Inserció (PFI) modalitat Plans de Transició al 
Treball (PTT) per als curs 2022-2023, per un valor de subvenció de 
23.129,90.- € (VINT-I-TRES MIL CENT VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA 
CÈNTIMS). 
 
Atès 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.  
 
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 
recurs econòmic CODI 22182 per a la gestió dels Programes de Formació I 
Inserció (PFI) modalitat Plans de Transició al Treball (PTT) per als curs 2022-
2023, per un valor de subvenció de 23.129,90.- € (VINT-I-TRES MIL CENT 
VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS). 
 
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.  
 
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 recurs econòmic CODI 22182 per a la gestió dels 
Programes de Formació I Inserció (PFI) modalitat Plans de Transició al Treball 
(PTT) per als curs 2022-2023. 
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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 23.129,90.- € (VINT-I-TRES MIL CENT VINT-
I-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS), en el moment en que 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú rebi la subvenció de la Diputació de 
Barcelona i depenent de les necessitats de tresoreria de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, sent l’import corresponent a  l’any 2022, 6.949,75.- € i 
l’import de l’any 2023, 16.180,15.- €. 
 
TERCERA.- Execució 
 
L’execució d’aquest fons de prestació serà bianual, essent el seu període 
entre el dia 1 de setembre de 2022 i el 31 de juliol de 2023. 
 
QUARTA - Justificació 
 
El període de justificació voluntària finalitzarà el 15 de novembre de 2022 i la 
justificació final s’haurà de realitzar entre el 2 de gener de 2023 i el 30 de 
setembre de 2023. 
 
CINQUENA.- 
 
L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 
públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no 
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la 
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 
 
Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació 
i d’altres administracions.  
 
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest encàrrec per duplicat 
en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.  

 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a l’Institut Municipal d’Educació i Treball i a la 
Diputació de Barcelona. 
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QUART. PUBLICAR aquest encàrrec a mitjà propi al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
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 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. 
 
 
 
31. Treball IMET.  
Número: 728/2022/eAJT. 
 
ACCEPTAR EL RECURS ECONÒMIC CODI 22182 (PFI-PIP) PER A LA REGIDORIA 
D’OCUPACIÓ, CATÀLEG 2022 I ENCÀRREC A MITJÀ PROPI A L'IMET 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ACCEPTAR la concessió del recurs econòmic CODI 22182, per a la realització 
dels Programes de Formació I Inserció (PFI) modalitat Plans d’Iniciació Professional 
(PIP) per als curs 2022-2023, en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 i el seu Protocol general (exp. núm. 2020/0008645) de la Diputació de 
Barcelona i que comporta un ajut econòmic per import de 25.534,17.- € (VINT-I-CINC 
MIL CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS). 
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SEGON. ENCARREGAR A MITJÀ PROPI de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú a 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball la gestió del recurs econòmic per a la gestió dels 
Programes de Formació I Inserció (PFI) modalitat Plans d’Iniciació Professional (PIP) 
per als curs 2022-2023, per un valor de subvenció de 25.534,17.- € (VINT-I-CINC MIL 
CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS), amb el text que 
s’adjunta : 
 

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 RECURS ECONÒMIC CODI 22182 
PER A LA GESTIÓ DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI) 
MODALITAT PLANS D’INICIACIÓ PROFESSIONAL (PIP) PER ALS CURS 
2022-2023, PER UN VALOR DE SUBVENCIÓ DE 25.534,17.- €. 
 
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 
 
Que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 28 de maig de 2020 va 
aprovar el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 i el seu 
Protocol general (exp. núm. 2020/0008645), el qual constitueix el pla de 
cooperació a les obres i serveis de competència municipal per al conjunt de les 
anualitats del període de referència. Té la vocació i la missió d’aglutinar, 
planificar i sistematitzar els diversos instruments corporatius per a l’exercici de 
les funcions d’assistència i cooperació local. 
 
Que el 28 de maig de 2020 s’aprova el Protocol general de concertació Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023, mitjançant el qual s’estableixen els principis que 
regeixen la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que 
es comprenguin al Pla, publicat al BOPB el 29 de maig de 2021. 
 
Que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la Regidoria d’Educació, 
té la voluntat de sol·licitar a la Diputació de Barcelona uns recursos que 
coincideixen amb les polítiques sectorials a desenvolupar i suposen un suport 
financer als  programes que es porten a terme. 
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Que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2021, 
ha aprovat la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2021-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de 
serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona, publicat al BOPB en data 
24/12/2021. 
 
Que per Decret de regidora delegada núm. 5848-2022 de data 16 de setembre 
des 2022, es va resoldre SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona, en el marc 
del Catàleg de Serveis de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2022 del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2021- 2023, el recurs següent: 
 

 
 
Que en data 24 de novembre de 2022, la Presidència de la Diputació de 
Barcelona dicta decret amb número de registre 15005 sobre "Resolució del 
procediment de concessió del recurs econòmic Noves oportunitats educatives 
4.10: Finançament de programes de transició educativa, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023", pel qual s’atorga a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú una 
subvenció de 25.534,17.- € (VINT-I-CINC MIL CINC-CENTS TRENTA-
QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS) per a la gestió dels Programes de 
Formació I Inserció (PFI) modalitat Plans d’Iniciació Professional (PFI-PIP) per 
als curs 2022-2023, sent l’import concedit per a l’any 2022, 7.672,15.- € i 
l’import per a l’any 2023, 17.862,02.- €. 
 
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. 
 
Atès que l’IMET porta causa i desenvolupa les polítiques actives d’educació i 
ocupació, caldrà que la Junta de Govern Local de Vilanova i la Geltrú faci 
l’encàrrec corresponent de gestió a l’IMET del recurs econòmic per a la gestió 
dels Programes de Formació I Inserció (PFI) modalitat Plans d’Iniciació 
Professional (PFI-PIP) per als curs 2022-2023, per un valor de subvenció de 
25.534,17.- € (VINT-I-CINC MIL CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS 
AMB DISSET CÈNTIMS). 
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Atès 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.  
 
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 
recurs econòmic CODI 22182 per a la gestió dels Programes de Formació I 
Inserció (PFI) modalitat Plans d’Iniciació Professional (PFI-PIP) per als curs 
2022-2023, per un valor de subvenció de 25.534,17.- € (VINT-I-CINC MIL 
CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS). 
 
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.  
 
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 recurs econòmic CODI 22182 per a la gestió dels 
Programes de Formació I Inserció (PFI) modalitat Plans d’Iniciació Professional 
(PFI-PIP) per als curs 2022-2023. 
 
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 25.534,17.- € (VINT-I-CINC MIL CINC-CENTS 
TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS), en el moment en que 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú rebi la subvenció de la Diputació de 
Barcelona i depenent de les necessitats de tresoreria de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, sent l’import corresponent a l’any 2022, 7.672,15.- € i 
l’import de l’any 2023, 17.862,02.- €.. 
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TERCERA.- Execució 
 
L’execució d’aquest fons de prestació serà bianual, essent el seu període entre 
el dia 1 de setembre de 2022 i el 31 de juliol de 2023. 
 
QUARTA - Justificació 
 
El període de justificació voluntària finalitzarà el 15 de novembre de 2022 i la 
justificació final s’haurà de realitzar entre el 2 de gener de 2023 i el 30 de 
setembre de 2023. 
 
CINQUENA.- 
 
L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 
públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no 
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la 
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 
 
Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i 
d’altres administracions.  
 
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest encàrrec per duplicat 
en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.  

 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a l’Institut Municipal d’Educació i Treball i a la 
Diputació de Barcelona. 
 
QUART. PUBLICAR aquest encàrrec a mitjà propi al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
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 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. 
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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. 
 
   
32. Esports.  
Número: 476/2022/eSUB. 
 
APROVAR L'ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ ATORGADA A 
L'ENTITAT AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ PER L'ANY 2022 I PROCEDIR A LA REVOCACIÓ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. ACCEPTAR la renuncia presentada per l’AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA 
TALAIA, amb CIF G-58124702 a la subvenció de 200 € atorgada per la Junta de Govern 
Local de 17 de maig de 2022 en el marc de la convocatòria de subvencions destinades 
a entitats 2022. 
La subvenció es va atorgar pel projecte CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MARXES 
TÈCNIQUES I REGULADES i renuncien per haver-se produït la suspensió del 
campionat. 
 
SEGON. PROCEDIR a la revocació total de la subvenció de 200 € atorgada per la Junta 
de Govern Local de 17 de maig de 2022 en el marc de la convocatòria de subvencions 
destinades a entitats 2022, a l’AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA, per haver 
presentat la renúncia. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a l’AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA. 
 
QUART. PUBLICAR aquesta resolució a la “Base de Datos Nacional de 
Subvenciones”(BDNS). 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan de ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
    
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 
33. Espai Públic.  
Número: 257/2021/eCONT. 
 
FINALITZAR LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ 
DEL QUIOSC-BAR DEL PARC GUMÀ I FERRAN DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. RESOLDRE la concessió de domini públic per a la gestió i explotació del servei 
de quiosc-bar del parc Gumà i Ferran de Vilanova i la Geltrú, amb l’empresa 
ALEJANDRA DE LA TORRE GONZÁLEZ, per mutu acord, i amb efectes des del 19 de 
desembre de 2022. 
 
 
SEGON. APROVAR la devolució de la garantia definitiva, un cop recuperada la 
possessió del bé i prèvia acta de recepció i conformitat per part del Servei Responsable, 
a nom de ALEJANDRA DE LA TORRE GONZÁLEZ, amb NIF 47874923D per import de 
900,00€ (NOU-CENTS EUROS), referent a l’expedient de la concessió de domini públic 
per a la gestió i explotació del servei de quiosc-bar del parc Gumà i Ferran de Vilanova 
i la Geltrú, dipositada en data 30 de novembre de 2017, clau d’operació 820, número 
d’operació 320170013052 i número d’ingrés 20170005856. 
 
 
TERCER. NOTIFICAR aquest acord a l’adjudicatària i publicar la present resolució al 
Perfil del Contractant. 
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QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que no 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. 
 
 
34. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 9/2022/eSAC. 
 
APROVAR L'ACORD DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT ADMINISTRATIU 
SANCIONADOR, IMPOSANT UNA SANCIÓ DE 1.001,00€ AL TITULAR DEL NIE 
X5091458V, PER INFRACCIÓ HORÀRIA DE L'ACTIVITAT DE BAR, ANOMENAT 
"COYOTE", UBICAT A LA PL. COLS, 2 BX D'AQUESTA LOCALITAT 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona amb NIF X5091458V, com a titular de l’activitat 
anomenada "COYOTE", situada a la PL. COLS, 2 BX, d’aquesta localitat, una sanció de 
mil un euros (1.001,00€), 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. 
 
SEGON. REQUERIR a la persona titular del NIF X5091458V, 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. 
 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1461
1771303602501354 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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PRECS I PREGUNTES  
 
No se’n formulen 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:12 hores, de la que 
s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


