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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 6 DE JULIOL DE 2021 

 
 
Acta  núm. 27 
 
 

A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9.30 hores del dia 6 de juliol de 2021, sota la 
presidència de l’alcaldessa, Olga Arnau Sanabra es reuneixen a la 
videoconferència per Teams els senyors/es: 
   

SRA. OLGA ARNAU SANABRA   ERC 

SRA. M BLANCA ALBA PUJOL          JxCAT 

SRA. MARTA JOFRA SORA    CUP 

SR. JORDI MEDINA ALSINA    ERC 

SR. ENRIC GARRIGA UBIA     CUP 

SR. ANTONI PALACIOS ASENSIO   JxCAT  

SR. FRANCESC XAVIER SERRA ALBET   ERC   

 

SECRETARI GENERAL 

SR. ISIDRE MARTI SARDA       

 

INTERVENTOR MUNICIPAL 

SR. CESAR RODRIGUEZ SOLA        

 

Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera convocatòria. 

 

Excusen la seva assistència la Sra. Adelaida Moya Taules  
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteix també a la sessió el Sr. Jaume Aliaga Huguet 
 
 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523333432155443655 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 

 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 26/2021/eJGL. 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 26 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 01 DE JULIOL DE 2021. 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 37/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 186/2021, DE DATA 17 DE JUNY DE 2021 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 17 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT 27/2021 M2 INTERPOSAT PER FLOCH, SL. DESESTIMA EL 
RECURS PRESENTAT 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 31/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 31/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, PER 
DEIXAR UNA BOSSA DE BROSSA AL COSTAT DELS CONTENIDORS TARONGES 
DE RECOLLIDA DE ROBA, EN DATA 21/12/2020. 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 134/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 134/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, PERQUÈ CENSÉS EL 
GOS DE LA SEVA PROPIETA, SEGONS INFORME DE DATA 05/03/2021.  
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5. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 200/2021/eCONT. 
 
SERVEI D’ASSEGURANÇA DE DANYS DELS IMMOBLES PROPIETAT DE, O 
ARRENDATS PER, L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, MITJANÇANT 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE 
MUNICIPIS, PER ALS SERVEIS D’ASSEGURANCES DE DANYS A EDIFICIS I 
INSTAL·LACIONS AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA 
(EXPEDIENT 2020.01) 
  
6. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 976/2021/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS EN EL PAGAMENT DELS TRIBUTS MUNICIPALS DE 
L'EXERCICI 2020 
  
7. Cultura 
Número: 549/2020/eSUB 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA L’ANY 2020 A 
L’ENTITAT SOCIETAT CATALANA DE CIÈNCIA FICCIÓ I FANTASIA 
 
8. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 540/2021/eSUB. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT A L'ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL 2021 
  
9. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 559/2021/eSUB. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT A L'ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL 2021 
  
10. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 625/2021/eSUB. 
 
ATORGAR LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL A L’ENTITAT FÒRUM EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS (FEGP) 
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11. Acció Social i Dependència.  
Número: 533/2021/eAJT. 
 
APROVAR  L’AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ E 
PAGAMENT A CÀRITAS DIOCESANA SANT FELIU DE LLOBREGAT PEL 
PROGRAMA DE VULNERABILITAT ALIMENTÀRIA D’ESTIU 2021, GESTIONAT DES 
DE L’ECONOMAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
12. Espai Públic.  
Número: 10/2021/eCAA. 
 
APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE 
LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ. (Exp. 10/2021/eCAA) 
 
 

Propostes d’urgència 
 
13. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número 384/2020/eCONT 
 
APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE REDACCIÓ 
DEL PLA LOCAL D’HABITATGE DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
14. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 17/2021/ePAT 
 
AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ PER PART DE CEL URBÀ S.L. A FAVOR DE IRERE 
PINTO 2 LOGÍSTICS, S.L.U. DE LA FINCA DERIVADA DE LA PERMUTA 
EFECTUADA MITJANÇANT ESCRIPTURA PÚBLICA FORMALITZADA EN DATA 12 
DE JUNY DE 2019 
 
15. Espai Públic 
Número: 571/2021/Eajt 
 
APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE CORRECCIÓ TÈCNICA I DOCUMENTAL 
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 3ª FASE LOTS 5 i 6 ZONES NORD I 
SUD 
 
PRECS I PREGUNTES. 
 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523333432155443655 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió a les 9.30 h seguint  
l’ordre del dia. 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 26/2021/eJGL. 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 26 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 01 DE JULIOL DE 2021 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 37/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 186/2021, DE DATA 17 DE JUNY DE 2021  
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 17 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT 27/2021 M2 INTERPOSAT PER FLOCH, SL.  DESESTIMA EL 
RECURS PRESENTAT 
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 17 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Abreujat 27/2021 M2 
 
Núm. i data sentència:               186/2021, de 17 de juny de 2021 
  
Part actora  : Floch, SL  
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                        Matías Acebes Fernández 
 
Objecte del procediment :      Desestimació del recurs de reposició interposat en data 

10 de desembre de 2020, basant en la prescripció del 
dret a exigir el deute tributari de liquidacions de la 
plusvàlua municipal de l’any 2014 per quantia 18094,45 
€. 
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Decisió  :  DESESTIMAR el recurs presentat. 
 CONFIRMAR la resolució impugnada en totes les seves 

parts. 
 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. 
  
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 31/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 31/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, PER 
DEIXAR UNA BOSSA DE BROSSA AL COSTAT DELS CONTENIDORS TARONGES 
DE RECOLLIDA DE ROBA, EN DATA 21/12/2020. 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del NIE 
X4459167L, en representació de la societat titular del CIF B66637513. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part interessada, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 134/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 134/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, PERQUÈ CENSÉS EL 
GOS DE LA SEVA PROPIETA, SEGONS INFORME DE DATA 05/03/2021.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del DNI 
52429227Z, per haver atès el requeriment i en conseqüència, haver regularitzat del seu 
animal i haver adoptat mesures per evitar les molèsties que ocasionava. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part interessada, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
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QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
  
5. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 200/2021/eCONT. 
 
SERVEI D’ASSEGURANÇA DE DANYS DELS IMMOBLES PROPIETAT DE, O 
ARRENDATS PER, L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, MITJANÇANT 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE 
MUNICIPIS, PER ALS SERVEIS D’ASSEGURANCES DE DANYS A EDIFICIS I 
INSTAL·LACIONS AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA 
(EXPEDIENT 2020.01) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’Acord marc 
dels serveis d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (expedient 2020.01) i contractar la Pòlissa que a continuació 
s’indica:  
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• Servei d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i els seus organismes autònoms, a favor de CATALANA 
OCCIDENTE,S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS, amb CIF A28119220, per un 
import anual 13.248,23€, exempts d’IVA, per un any i sense possibilitat de pròrroga, per 
als immobles referenciats en l’Annex de la present resolució. El pagament d’aquest 
contracte es farà contra les factures emeses amb aquest contingut per la corredoria 
d’assegurances FERRER&OJEDA ASOCIADOS, CORREDURÍA DE SEGUROS (S.L.), 
amb NIF B58265240, d’acord amb la clàusula 50 del PCAP de l’Acord marc en què es 
basa. 
 
SEGON. APROVAR l'autorització i disposició de la despesa per import total de 
13.248,23€, exempts d’IVA, que s'imputarà dins del pressupost municipal de  l'any 2021, 
a les següents aplicacions i amb la següent distribució: 
 
Aplicació pressupostària           Nom                                         Import      
 
35,2313,2269900             Accions socials                              849,49 € 
02,9200,2240000             Assegurança general                            9.012,14 € 
43,1521,2279901             Gestió Parc Municipal Habitatges     3.386,60 € 
 
TERCER.  NOTIFICAR l’adopció del present acord a l’ACM, el CCDL  i l’empresa 
adjudicatària, així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de 
publicitat que siguin preceptius. 
 
QUART.- Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc dels serveis d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya (expedient 2020.01). 
 
CINQUÈ.-  El responsable del contracte será el Cap de Compres i Contractació, o la 
persona en qui delegui. 
  
SISÈ.- ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 
d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
SETÈ.-  PUBLICAR el contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya. 
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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. 
 
6. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 976/2021/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS EN EL PAGAMENT DELS TRIBUTS MUNICIPALS DE 
L'EXERCICI 2020 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. CONCEDIR un total de 8.255,55 Euros per ajuts al pagament de tributs 
municipals, de l’exercici 2020, previstos als apartats indicats de la Base Cinquena de les 
Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple 
de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província 
de 12 de juliol de 2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de 9 de juny de 2020: 
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Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal vigent. 
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SEGON. NOTIFICAR el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 
d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 
 
TERCER. TRASLLADAR el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
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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7. Cultura 
Número: 549/2020/eSUB 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA L’ANY 2020 A 
L’ENTITAT SOCIETAT CATALANA DE CIÈNCIA FICCIÓ I FANTASIA 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 

PRIMER. REVOCAR la subvenció atorgada a l’entitat SOCIETAT CATALANA DE 
CIÈNCIA FICCIÓ I FANTASIA  amb CIF G6402186-8, per haver renunciat a ella.  

SEGON. REQUERIR a l’entitat SOCIETAT CATALANA DE CIÈNCIA FICCIÓ I 
FANTASIA amb CIF G6402186-8 per a que reintegri 1.201,46€ corresponents a  

l’import de principal no justificat, mitjançant ingrés al compte municipal amb IBAN: ES 37 
0081 0050 17 0001267035 

TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. 

CINQUÈ. PEU DE RECURS 

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

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

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

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

 

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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8. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 540/2021/eSUB. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT A L'ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL 2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. ATORGAR una subvenció nominativa a l’entitat Associació Tot Comerç de 
Vilanova i la Geltrú amb CIF G62255070, per un import de DEU MIL EUROS (10.000 €), 
destinada a finançar el sosteniment de l’entitat d’interès social que és propietària de la 
seu social. 
 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de DEU MIL EUROS (10.000 €) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 10.4320.48203 SUBVENCIÓ TOT COMERÇ, del 
pressupost de l’exercici 2021. 
 
TERCER. APROVAR les condicions a què queda subjecte la present subvenció que es 
concreten en els punts següents: 
 
3.1. ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ es compromet a: 
 
3.1.1. Destinar la quantitat aportada per l’Ajuntament a pagar la contractació  de 
personal que tingui com a missió principal la gestió professional del desenvolupament 
d’accions de dinamització comercial que tinguin repercussió en el teixit comercial urbà.  
3.1.2. Desenvolupar un programa d’accions i activitats previstes durant el primer 
semestre de l’any 2021 i col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i, a petició 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en aquells actes on es demani la seva 
intervenció, així com comunicar periòdicament les seves activitats. 
 
3.1.3. Fer constar de forma específica, en la difusió de les activitats realitzades, la 
col·laboració de l’Ajuntament, amb el text següent: “amb el suport de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú” conjuntament amb el seu logotip.  Fer constar també el suport de la 
Diputació de Barcelona i el seu logotip. 
3.1.4. Per a totes aquelles actuacions que necessitin infraestructura municipal o ús de 
places o carrers, ho sol·licitarà a l’Ajuntament amb una antelació mínima d’un mes. 
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3.1.5. L’Associació Tot Comerç es compromet a treballar per sensibilitzar als seus 
associats en la necessitat de promoure i posar en valor la responsabilitat social. 
 
3.1.6. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 
3.1.7. Conservar els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons 
rebuts, per un període no inferior a 6 anys, comptats des de la finalització del termini de 
presentació de justificacions. 
 
3.1.8. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que 
no s’hagi declarat amb la sol·licitud. Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es 
conegui. 
 
3.1.9. Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en 
el compliment de les obligacions establertes mitjançant la presentació d’un informe per 
escrit, tan bon punt es produeixi, amb justificació de les causes que l’originen. 
  
3.1.10. Comunicar per escrit les modificacions relatives al beneficiari, com un canvi en 
els mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació que tingui 
transcendència per al seguiment de la subvenció 
3.1.11. Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió 
de subvenció. 
 
3.1.12. Abans del pagament, el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
3.1.13. Complir les obligacions previstes en la llei 19/2014 de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, respecte a la 
publicitat activa. 
 
3.2. Seran despeses subvencionables les establertes amb caràcter general a l’article 
31 de la Llei 38/2003,de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
3.3. Incompliment de les obligacions i compromisos. 
 
3.3.1 L’incompliment de les obligacions establertes originarà les responsabilitats que 
en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la 
subvenció concedida. 
 
3.3.2 En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part de 
l’administració,  haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’Ajuntament haurà de 
resoldre en el termini d’un mes. 
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La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs 
administratiu de reposició de forma potestativa o directament de recurs contenciós  
administratiu. 
 
3.3.3 L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari donarà dret a 
l’Ajuntament a la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida, prèvia 
audiència del beneficiari, sense dret a que aquest rebi indemnització, i sens perjudici del 
dret a incoar els procediments sancionadors i de rescabalament dels danys i perjudicis 
que siguin oportuns. 
 
3.4. Responsabilitat en front de tercers. La responsabilitat que es pugui generar enfront 
tercers, a conseqüència de les  actuacions derivades del desplegament d'aquest acord 
correspon a l'entitat executora material de les actuacions. 
 
3.5. La forma de pagament de l’import de la subvenció. L’import de la subvenció 
s’abonarà de la manera següent: 
 
- 50 % del total de la subvenció concedida: un cop redactada la resolució i aprovada per 
la Junta de Govern Local. 
- 50 % restat de la subvenció: es farà efectiva un cop el/la beneficiari/ària hagi justificat 
correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció. 
 
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació del 
pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud d’aquest 
 
3.6 Compatibilitat amb altres subvencions. La subvenció regulada en aquest acord serà 
compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o 
privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no 
podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. S’entendrà acceptada la subvenció per part de l’entitat si en 
el termini de 10 dies  no manifesta expressament la seva disconformitat. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució a la intervenció municipal per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
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SISÈ. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució dels 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 recurs que considereu procedent. 
    
 
9. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 559/2021/eSUB. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT A L'ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL 2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ATORGAR una subvenció nominativa a l’entitat Associació Estació Nàutica de 
Vilanova i la Geltrú amb CIF G62834874, per un import de TRENTA-TRES MIL EUROS 
(33.000 €), destinada a finançar el sosteniment de l’entitat d’interès social que és 
propietària de la seu social. 
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SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de TRENTA-TRES MIL EUROS 
(33.000€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.4320.48208 SUBVENCIÓ 
ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, del pressupost de l’exercici 2021.  
 
TERCER. APROVAR les condicions a què queda subjecte la present subvenció que es 
concreten en els punts següents: 
 
3.1. ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ es compromet 
a: 
 
3.1.1. Destinar la subvenció a finançar les despeses que es produeixin de les 
obligacions derivades del programa d’accions i activitats previstes per l’Associació 
Estació Nàutica durant l’any 2021.  
 
3.1.2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 
3.1.3. Conservar els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons 
rebuts, per un període no inferior a 6 anys, comptats des de la finalització del termini de 
presentació de justificacions. 
 
3.1.4. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que 
no s’hagi declarat amb la sol·licitud. Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es 
conegui. 
 
3.1.5. Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en el 
compliment de les obligacions establertes mitjançant la presentació d’un informe per 
escrit, tan bon punt es produeixi, amb justificació de les causes que l’originen  
 
3.1.6. Comunicar per escrit les modificacions relatives al beneficiari, com un canvi en els 
mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació que tingui 
transcendència per al seguiment de la subvenció 
 
3.1.7. Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de 
subvenció. 
 
3.1.8. Abans del pagament, el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
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3.1.9. Complir les obligacions previstes en la llei 19/2014 de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, respecte a la 
publicitat activa. 
 
3.2. Seran despeses subvencionables les establertes amb caràcter general a l’article 31 
de la llei 38/2003,de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
3.3. Incompliment de les obligacions i compromisos. 
 
3.3.1. L’incompliment de les obligacions establertes originarà les responsabilitats que en 
cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la 
subvenció concedida. 
 
3.3.2. En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part de 
l’administració,  haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’Ajuntament haurà de 
resoldre en el termini d’un mes. 
 
La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs 
administratiu de reposició de forma potestativa o directament de recurs contenciós  
administratiu. 
 
3.3.3. L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari donarà dret a 
l’Ajuntament a la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida, prèvia 
audiència del beneficiari, sense dret a que aquest rebi indemnització, i sens perjudici del 
dret a incoar els procediments sancionadors i de rescabalament dels danys i perjudicis 
que siguin oportuns. 
 
3.4. Responsabilitat en front de tercers. La responsabilitat que es pugui generar enfront 
tercers, a conseqüència de les  actuacions derivades del desplegament d'aquest acord 
correspon a l'entitat executora material de les actuacions. 
 
3.5. La forma de pagament de l’import de la subvenció. L’import de la subvenció 
s’abonarà de la manera següent: 
 
- 50 % del total de la subvenció concedida: un cop redactada la resolució i aprovada per 
la Junta de Govern Local. 
 
- 50 % restat de la subvenció: es farà efectiva un cop el/la beneficiari/ària hagi justificat 
correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció. 
 
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
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Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació del 
pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud d’aquest. 
 
3.6. Compatibilitat amb altres subvencions. La subvenció regulada en aquest acord serà 
compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o 
privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no 
podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. S’entendrà acceptada la subvenció per part de l’entitat si en 
el termini de 10 dies  no manifesta expressament la seva disconformitat. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la intervenció municipal per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
SISÈ.- PEU DE RECURS 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució dels 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 recurs que considereu procedent.” 
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10. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 625/2021/eSUB. 
 
ATORGAR LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL A L’ENTITAT FÒRUM EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS (FEGP) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- ATORGAR una subvenció nominativa a l’entitat Fòrum Empresarial del Gran 
Penedès amb CIF G58519992, per un import de SIS MIL EUROS (6.000 €), destinada a 
finançar el sosteniment de l’entitat d’interès social que és propietària de la seu social. 
 
SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de SIS MIL EUROS (6.000 €) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 10.4320.48207 subvenció FÒRUM EMPRESARIAL 
DEL GRAN PENEDÈS (FEGP), del pressupost de l’exercici 2021 per fer front a la 
subvenció que s’atorga. 
 
TERCER.- APROVAR les condicions a què queda subjecte la present subvenció que es 
concreten en els punts següents: 
 
3.1 La Federació Empresarial del Gran Penedès es compromet a: 
 
3.1.1. Destinar la subvenció a finançar les despeses que es produeixin de les 
obligacions derivades del programa d’accions i activitats previstes durant l’any 2021.  
 
3.1.2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 
3.1.3. Conservar els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons 
rebuts, per un període no inferior a 6 anys, comptats des de la finalització del termini de 
presentació de justificacions. 
 
3.1.4. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que 
no s’hagi declarat amb la sol·licitud. Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es 
conegui. 
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3.1.5. Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en el 
compliment de les obligacions establertes mitjançant la presentació d’un informe per 
escrit, tan bon punt es produeixi, amb justificació de les causes que l’originen. 
 
3.1.6. Comunicar per escrit les modificacions relatives al beneficiari, com un canvi en els 
mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació que tingui 
transcendència per al seguiment de la subvenció. 
 
3.1.7. Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de 
subvenció. 
 
3.1.8. Abans del pagament, el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
3.1.9. Complir les obligacions previstes en la llei 19/2014 de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, respecte a la 
publicitat activa. 
 
3.2. Seran despeses subvencionables les establertes amb caràcter general a l’article 31 
de la llei 38/2003,de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
3.3. Incompliment de les obligacions i compromisos. 
 
3.3.1. L’incompliment de les obligacions establertes originarà les responsabilitats que en 
cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la 
subvenció concedida. 
 
3.3.2. En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part de 
l’administració,  haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’Ajuntament haurà de 
resoldre en el termini d’un mes. 
 
La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs 
administratiu de reposició de forma potestativa o directament de recurs contenciós  
administratiu. 
 
3.3.3. L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari donarà dret a 
l’Ajuntament a la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida, prèvia 
audiència del beneficiari, sense dret a que aquest rebi indemnització, i sens perjudici del 
dret a incoar els procediments sancionadors i de rescabalament dels danys i perjudicis 
que siguin oportuns. 
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3.4. Responsabilitat en front de tercers. La responsabilitat que es pugui generar enfront 
tercers, a conseqüència de les  actuacions derivades del desplegament d'aquest acord 
correspon a l'entitat executora material de les actuacions. 
 
3.5. La forma de pagament de l’import de la subvenció. L’import de la subvenció 
s’abonarà de la manera següent: 
 
-  50 % del total de la subvenció concedida: un cop redactada la resolució i aprovada per 
la Junta de Govern Local.  
 
- 50 % restat de la subvenció: es farà efectiva un cop el/la beneficiari/ària hagi justificat 
correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció.  
 
Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació del 
pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud d’aquest. 
 
3.6. Compatibilitat amb altres subvencions. La subvenció regulada en aquest acord serà 
compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o 
privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no 
podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució al FÒRUM EMPRESARIAL DEL GRAN 
PENEDÈS. S’entendrà acceptada la subvenció per part de l’entitat si en el termini de 10 
dies  no manifesta expressament la seva disconformitat. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la intervenció municipal per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
SISÈ.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució dels recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
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publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol recurs que considereu procedent. 
  
11. Acció Social i Dependència.  
Número: 533/2021/eAJT. 
 
APROVAR L’AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE 
PAGAMENT A CÀRITAS DIOCESANA SANT FELIU DE LLOBREGAT PEL 
PROGRAMA DE VULNERABILITAT ALIMENTÀRIA D’ESTIU 2021, GESTIONAT DES 
DE L’ECONOMAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
 
PRIMER. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONEIXER l’obligació de pagament de 
32.000,00 € (TRENTA-DOS MIL EUROS) en concepte d’aportació a Càritas Diocesana 
Sant Feliu de Llobregat, amb CIF R0801973I, pel Programa de vulnerabilitat alimentària 
d’estiu 2021, que es gestionarà des de l’Economat de Vilanova i la Geltrú.  
L’import anterior serà carregat a l’aplicació pressupostària 35.2315.48004 Conveni 
Càritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat del pressupost de despeses vigent. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a Càritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat i al 
Consell Comarcal del Garraf.  
 
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 recepció de la seva 
notificació. 
 
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 recepció de la notificació corresponent. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
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termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
 
12. Espai Públic.  
Número: 10/2021/eCAA. 
 
APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE 
LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ. (Exp. 10/2021/eCAA) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. AUTORITZAR, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i 
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 
 
La relació és la que s’adjunta a continuació: 
 
26184495F CR/ FRANCESC DE SALES VIDAL, 11, BX, 3 
47632264T CR/ FRANCESC DE SALES VIDAL, 13, 3º, 3 
47631459T CR/ FRANCESC DE SALES VIDAL, 15, 2º, 2 
52211925Q CR/ FRANCESC DE SALES VIDAL, 15, 3º, 2 
X5675360H RB/ CASTELL, 1, BX, 4 
52422163B CR/ CRISTOFOL RAVENTOS, 18, 3º, 4 
X7424267M CR/ CRISTOFOL RAVENTOS, 18, 4º, 4 
52219188B CR/ TIGRE, 27, 1º 
52420607L AV/ PENEDES, 6, 4º, 3 
46626005Z CR/ PROVIDENCIA, 43, 3º 
36759287C RB/ CASTELL, 48, 2º 
47630474G RB/ CASTELL, 46, 3º, 1 
X4548071M RB/ CASTELL, 34 
52211294Y CR/ PUIGCERDA, 2, 2º, 2 
49503181M AV/ GARRAF, 32, 2º, 4 
37732223X CR/ FRANCESC IVERN, 6, Esc: ES, 1º, 2 
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X9675594T CR/ FRANCESC IVERN, 6, Esc: ES, 3º, 4 
46726934L CR/ FRANCESC IVERN, 4, Esc: ES, 3º, 4 
38250052V CR/ PROVIDENCIA, 9, BX 
37747790Y CR/ PROVIDENCIA, 74, 2º, 3 
47638494C CR/ PROVIDENCIA, 72, BX, 2 
77074225Y CR/ PROVIDENCIA, 72, 4º, 3 
52423435H CR/ PROVIDENCIA, 72, 2º, 3 
Y3499010B RB/ EXPOSICIO, 53, 1º, 4 
X6923812F RB/ EXPOSICIO, 51, ENT, 2 
36491921Y RB/ EXPOSICIO, 45, 4º, 5 
52426095X CR/ BONAIRE, 33, 2º 
47844680B CR/ BONAIRE, 9, 3º 
Y2559259V PL/ LLEDONERS, 9, 1º, 2 
44699683B CR/ SANT CRISTOFOL, 27, 3º, 1 
38138579W CR/ SANT CRISTOFOL, 21, 2º, 3 
X7793008X CR/ FANALER, 46, BX 
46122470H CR/ SITGES, 38, BX 
49881385C CR/ CREU, 4 
44423978F RD/ IBERICA, 75, 3º, 3 
49500480H CR/ ALBERT SALVANY I BERTRAN, 5, 3º, 4 
36746751L CR/ UNIO, 13, 1º, 5 
52424495C CR/ UNIO, 33, 1º 
52423531E PD/ CINTO, 2, AT, 1 
X2348751Z CR/ CASTELL, 1 
37976958W CR/ SANTA GERTRUDIS, 9, BX 
46237851P CR/ MASIA EN FREDERIC, 16, 1º, 1 
47632352L CR/ MASIA EN FREDERIC, 32, 4º, 4 
38025114L CR/ MASIA EN FREDERIC, 38, 2º, 2 
52212038Z CR/ PALLARS, 3, 5º, 1 
X2858477Z CR/ AUSIAS MARCH, 10, 5º, 3 
46522594B CR/ FORN DE VIDRE, 22, 3º, 4 
44011305T CR/ LLIBERTAT, 89, 1º, 2 
47617615W CR/ ESTANY, 7, 3º, 1 
52426547W CR/ FREDERIC MISTRAL, 6, 2º, 2 
52219617A CR/ FREDERIC MISTRAL, 3, Esc: A, 1º, 1 
43515579Q CR/ JOAN MARAGALL, 11, 1º, 1 
52215460D CR/ JOSEP COROLEU, 130, 7º, 1 
77293921Y CR/ JOSEP COROLEU, 126, 7º, 4 
47841955T CR/ JOSEP ANSELM CLAVE, 77, 5º, 1 
45180363Z CR/ CANIGO, 10, 1º, 3 
36406744K CR/ CANIGO, 7-N 
77250683P CR/ CANIGO, 1, 2º, 2 
47865596C CR/ MERIDIONAL, 4, 2º, 2 
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Y3421084D PG/ CARME, 7, 1º, 2 
36576397A PG/ CARME, 7, 1º, 1 
40652874Y PG/ CARME, 21, 3º, 2 
47633776V PG/ CARME, 24, 1º, 2 
Y0679063W RB/ JOAN BAPTISTA PIRELLI, 76, 5º, 3 
37245947T PG/ CARME, 28, Esc: B, 7º, 1 
36764615N PG/ CARME, 42 
Y6231193R PG/ CARME, 43, 1º 
43544251F PL/ MEDITERRANIA, 3-B, 1º, 2 
44991210J PL/ MEDITERRANIA, 3-B, BX, 1 
44014538J RB/ PAU, 54, 1º, 2 
49880121K CR/ JOSEP ANSELM CLAVE, 19, 2º, 2 
35958211B CR/ SOLER I MORELL, 14, 3º, 1 
X8630793C CR/ JOSEP ANSELM CLAVE, 12, BX, DR 
43433209D RB/ JOSEP ANTONI VIDAL, 1-A, 1º, 1 
35009218K RB/ PAU, 34, 4º, 4 
47844612N RB/ PAU, 11, ENT, 2 
38075410Z RB/ PAU, 11, 1º, 3 
47634611R CR/ LLIBERTAT, 117, 2º, 2 
52424484D CR/ LLIBERTAT, 137, 1º, 5 
35081050R CR/ IMMACULADA CONCEPCIO, 7, 4º, 1 
Y1859755N CR/ GAS, 9, 2º, 1 
X6407497L CR/ PERE RIUDOR, 13, 2º, 4 
45487634M CR/ PERE RIUDOR, 13, 3º, 2 
38068189S CR/ CARLETS, 13, 2º, 2 
49766923Y CR/ CARLETS, 23, 3º, 2 
48026747X CR/ CARLETS, 16, 3º, 2 
Y4339517Y RB/ PAU, 95, Esc: 1, 5º, 1 
36587381Q RB/ PAU, 103, 3º, 1 
H58731019 RB/ PAU, 103, SC 
47717585Z CR/ GAS, 16, 4º, 2 
77252253Z CR/ GAS, 4, 3º, 2 
X3473649M CR/ CONXITA SOLER, 21, 2º, 1 
Y1342343P CR/ CONXITA SOLER, 21, 1º, 1 
X7836295B CR/ CONXITA SOLER, 45, 2º, 2 
Y1725672L CR/ LLIBERTAT, 122, 1º, 3 
46112144L CR/ LLIBERTAT, 122, AT, 4 
52422394N CR/ LLIBERTAT, 116, 4º, 4 
X9751523Y CR/ CANARIES, 4, 5º, 4 
52424225A CR/ CANARIES, 16, BXS, 3 
77099693J CR/ CANARIES, 26, 2º, 1 
36476281Y CR/ BALEARS, 6, 3º, 3 
52421915Q CR/ BALEARS, 16, 2º, 2 
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37280379R CR/ IMMACULADA CONCEPCIO, 18, 4º, 1 
X5666059D CR/ PERE RIUDOR, 26, 3º, 1 
52216964H CR/ CARLETS, 33, Esc: B, 1º, 2 
X2912571N CR/ CARLETS, 29, 4º, 1 
37606427R CR/ CARLETS, 29, 2º, 2 
36958264R CR/ CARLETS, 50, Esc: B, 1º, 1 
24546035K PG/ MARITIM, 102, 2º, 8 
77293950N CR/ FASSINA, 12, 2º, 1 
52212505K CR/ FASSINA, 10, 2º, 2 
40988745P CR/ FASSINA, 10, 1º, 2 
52425244X CR/ MARTI TORRENTS, 9, 4º, 2 
77293767J PL/ RAJANTA, 9, BX 
38252442S CR/ MARTI TORRENTS, 8, BX, 3 
38502472N CR/ MARTI TORRENTS, 6, 1º, 4 
X6507399D CR/ MARTI TORRENTS, 6, BX, 2 
52428192Z CR/ MARTI TORRENTS, 6, BX, 4 
05832082H CR/ MARTI TORRENTS, 6, 1º, 1 
47600233P CR/ JOAN D'AUSTRIA, 22-A, BX, 1 
47836211Y CR/ ISAAC PERAL, 13, BX, EXT 
X7594566N CR/ RAMON LLULL, 4, 1º, 1 
47636823M CR/ LLUIS DE REQUESENS, 14, 2º, 1 
Y2696018H CR/ REI PERE EL CERIMONIOS, 6, 2º, 1 
Y1318740A CR/ REI PERE EL CERIMONIOS, 4, 2º, 1 
37636571S CR/ BERNAT DE VILAMARI, 8 
77629414K CR/ ESPARRALL, S/N Edif. ESGLAONAT, Esc: 1, 10º, AP-15 
49184205Q PL/ ADARRO, 4, 2º, 3 
38141635E CR/ JUAN DE LA COSA, 8, BX, 3 
45493884E CR/ ALEXANDRE DE CABANYES, 26, Esc: G, BX, 2 
52424346D RD/ MAR MEDITERRANIA, 46, Esc: A, BX, 3 
49766683L CR/ REI PERE EL CERIMONIOS, 34, Esc: 10, 2º, 6 
48188810S CR/ MALLORCA, 18, 1º, 1 
51524982Z CR/ MALLORCA, 18, 3º, 2 
39952248Y CR/ GIRONA, 1, 4º, 2 
52390404S CR/ GIRONA, 3, 4º, 1 
37280379R CR/ GIRONA, 4, 4º, 3 
48180561T CR/ ARAGO, 6, 3º, 2 
77070429M PL/ ACACIES, 10, 1º, 2 
47635048R PL/ ACACIES, 11, 4º, 1 
X3712538Q PL/ ACACIES, 11, 2º, 1 
X3998400B CR/ MENORCA, 17, 1º, 1 
25369693A CR/ MENORCA, 17, 2º, 2 
X4336909Y CR/ MENORCA, 16, 4º, 1 
X5573241L CR/ ARAGO, 15, 1º, 1 
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47837011R CR/ MALLORCA, 27, 5º, 1 
37275929J CR/ MALLORCA, 27, 2º, 1 
47633946A CR/ MALLORCA, 26, 3º, 4 
77090599G CR/ MALLORCA, 25, 4º, 2 
30506994R CR/ MALLORCA, 24, 5º, 1 
38433146P CR/ MALLORCA, 24, 2º, 4 
77108606W CR/ MALLORCA, 22, 5º, 2 
X4440361G CR/ MALLORCA, 22, 1º, 2 
47835392S CR/ MALLORCA, 22, 4º, 3 
37679843R CR/ MALLORCA, 22, 4º, 4 
38249148X CR/ MALLORCA, 21, 4º, 3 
52212545S CR/ FUENSANTA, 46 
47630350H CR/ FUENSANTA, 16, 2º, 1 
47837002S CR/ FUENSANTA, 9, P2, A 
47840802C CR/ FUENSANTA, 9, P2, C 
Y3575199R CR/ FUENSANTA, 9, P1, B 
X4470983J CR/ FUENSANTA, 9, P1, D 
Y7665143Q CR/ FUENSANTA, 9, CBX, A 
X6247333G AV/ VILAFRANCA DEL PENEDES, 2, Blq: 6, BX, 5 
49501242K AV/ VILAFRANCA DEL PENEDES, 16 
52217184P CR/ BADAJOZ, 14, BX 
31953986V CR/ VALLADOLID, 9 
47323269X AV/ VILAFRANCA DEL PENEDES, 68 
37353777Y AV/ VILAFRANCA DEL PENEDES, 70, 1º, 6 
52211889A AV/ VILAFRANCA DEL PENEDES, 70, 2º, 1 
36758000K CR/ SARAGOSSA, 6, BX 
37218144G AV/ EDUARD TOLDRA, 99, 1º, 2 
46463351Q RB/ SANT JORDI, 17, BX, 1 
48189595H PL/ PORTAL DE SITGES, 3, 1º, 2 
X4274465F RB/ SANT JORDI, 11, 3º, 6 
52212090C AV/ GARRAF, 69, 1º, 2 
37666793S RB/ SANT JORDI, 40, BX, 1 
52429356M RB/ SANT JORDI, 36, 1º, 5 
52429230V RB/ SANT JORDI, 34, 3º, 2 
49769539T RB/ SANT JORDI, 28, 4º, 2 
46352368P RB/ SANT JORDI, 26, 3º, 5 
52219095X RB/ SANT JORDI, 10, BX, 1 
X6967983H AV/ EDUARD TOLDRA, 37-C, BX, 2 
48224878L AV/ EDUARD TOLDRA, 37-E, BX, 2 
06117191L AV/ EDUARD TOLDRA, 37-E, 2º, 2 
09176876Z AV/ EDUARD TOLDRA, 37-I, 1º, 1 
39138936C AV/ EDUARD TOLDRA, 37-J, 2º, 2 
25913980H CR/ AVEL·LI ARTIS GENER, 1, 1º, 1 
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49769924V PG/ DE LA FITA, 14, BX, C 
38447197Y CR/ PANXO FERRER, 8, BX, 6 
47843631C CR/ PANXO FERRER, 8, 2º, 5 
37505132K CR/ PANXO FERRER, 8, BX, 5 
77281213V CR/ PANXO FERRER, 10, 1º, 8 
46130326P CR/ XICRANDES (STA. MARIA), 24 
52425103F CR/ MELIES (STA. MARIA), 8-B 
49402304Y CR/ FRANCESC MORAGAS, 7, 7º, 1 
Y1110860C CR/ LEPANT, 52, 1º 
46612355A AV/ FRANCESC MACIA, 88, 2º, 2 
47835239T CR/ DOCTOR FLEMING, 25, 4º, 1 
47638093X CR/ JOAN D'AUSTRIA, 12, BX, 1 
X3378305L AV/ PENEDES, 20, 2º, 1 
AU056378 AV/ PENEDES, 20, 5º, 3 
46507373Q CR/ BRUC, 46, 2º 
38055578P RB/ CASTELL, 39, LO 
Y2998004Z RB/ CASTELL, 48, LO 
B64810120 RB/ EXPOSICIO, 39, LO, 4 
B61549622 RB/ EXPOSICIO, 1 
52424457M CR/ UNIO, 103, LO, DR 
X6923812F AV/ GARRAF, 13, LO, 3 
52211845M AV/ GARRAF, 13, LO, 2 
36509435V RB/ EXPOSICIO, 51, LO 
X3322499B RB/ CASTELL, 81, LO, ES 
X5609388X CR/ UNIO, 51 
B63310403 CR/ UNIO, 63, PARKING 
38481678X CR/ SITGES, 45, BX 
H64025349 RD/ IBERICA, 75, PIS 
Y1598313B CR/ UNIO, 3, MG 
B62655055 CR/ MASIA EN FREDERIC, 18, 2º, 2 
B67209312 RB/ EXPOSICIO, 85, LO, ES 
B66969064 RB/ EXPOSICIO, 103, LO, 1 
42239901X CR/ FORN DE VIDRE, 22, LO 
B67281147 CR/ LLIBERTAT, 71, LO, DR 
52424131R CR/ JOSEP ANSELM CLAVE, 51, MG, 2 
35041398R CR/ ESTANY, 1, MG 
J63234199 PG/ CARME, 23, LO 
B43916006 PG/ CARME, 24, LO, ES 
37617205S PG/ CARME, 36, LO 
G64159619 PG/ CARME, 46, LO 
X7771737Z CR/ FERRER I VIDAL, 22 
B61697512 CR/ PARLAMENT, 4 
47835400T CR/ JOSEP ANSELM CLAVE, 4, LO 
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B65954620 RB/ PAU, 2, LO, DR 
B65954620 RB/ PAU, 2, LO 
Y2914425V CR/ JOSEP ANSELM CLAVE, 5, LO, DR 
G58362245 CR/ JOSEP ANSELM CLAVE, 5, Esc: 2, LO 
38112488Q RB/ PAU, 28, LO 
X6366727M RB/ PAU, 1, Esc: A, LO 
38055109E CR/ LLIBERTAT, 137, LO, 5 
49767756B CR/ LLIBERTAT, 137, LO, 7 
B66468646 PL/ TRAJO DE GARBI, S/N, SER, ETM 
37617205S RB/ PAU, 65, LO 
52215385A CR/ MAGATZEMS NOUS, 14, LO 
E66806027 PG/ MARITIM, 65, LO 
52427496P CR/ GAS, 16, LO 
X5666059D CR/ CONXITA SOLER, 10, LO 
A61098489 CR/ CONXITA SOLER, 33, LO 
Y7580822J CR/ LLIBERTAT, 118, LO 
29999791V CR/ ANCORA, 8, BX 
Y4631853N PG/ MARITIM, 104, LO, ES 
35104331Y CR/ FASSINA, 6, LO, DR 
47838873T CR/ FASSINA, 2, LO 
52427496P CR/ ANCORA, 31, NAU, 10 
28073419X CR/ SEVILLA, 1, LO 
B61592119 CR/ SARAGOSSA, 17, LO 
B67413138 CR/ VILANOVETA, 14 
B60242138 CR/ MASIA NOVA, 28, NAU, 2B 
48067266A RB/ PAISOS CATALANS, 10, NAU, 13 
Y0800446Z CR/ ANTONIO RUBIO, 6-C 
B67278648 RB/ PAISOS CATALANS, 18, NAU, 28 
B97576607 CR/ FITA, 15, ESQ 
B65465460 RD/ EUROPA, 36, 52º, NAU 6 
B67398149 CR/ MARCEL.LI GENE, 18 
B66097841 CR/ PIERA, 1, LO, 3 
B67299214 CR/ ROQUETES, 13, MG, 3 
A41810920 CR/ MASIA EN NOTARI, 13 
B63295075 CM/ MASIA PARELLADA, S/N 
G62645692 CR/ JOAN MARAGALL, 22, LO, BAR 
 
 
SEGON. FACULTAR l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 
Això no obstant, la Junta de Govern Local decidirà allò que cregui més adient per als 
interessos municipals. 
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Decret de l'Alcaldia, de delegació de competències a la Junta de Govern Local, de 25 de 
juny de 2019, publicat al BOP de 03.07.2019 (Si és competència delegada de l'Alcaldia) 
 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
  
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent 
  
Proposicions urgents 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels assistents, 
s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes 
 
El secretari fa constar, en relació amb aquest punt, que no ha pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat 
amb el RD 128/2018, de 16 de març, i a l’efecte del que disposa l’article 92.2 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre, llevat dels casos en què porti incorporat l’informe 
jurídic. 
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13. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 384/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL 
PLA LOCAL D’HABITATGE 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. EXCLOURE del procediment de licitació a l’empresa PORTACABOT, SL, 
B64692916, pel motius exposats en l’informe de la Cap del Servei d’Habitatge de data 
31 de maig de 2021, que es transcriu a l’antecedent XII de la relació de fets, sobre la 
justificació que ha fet aquesta empresa en relació a la oferta presentada i tal com preveu 
la clàusula 1.16 del PCAP, en referència a les ofertes anormalment baixes. 
 
SEGON. EXCLOURE del procediment de licitació a l’empresa FERRAN ACEBES 
NAVARRO, pel motius exposats en l’informe de la Cap del Servei d’Habitatge de data 
31 de maig de 2021, que es transcriu  a l’antecedent XIII de la relació de fets, sobre 
valoració del criteris objectius i la puntuació definitiva del sobre B i tal com preveu la 
clàusula 1.12.1 del PCAP, per la importància en aquesta contractació de la relació 
qualitat-preu per no obtenir la puntuació mínima de 30 punts. 
 
 
TERCER. ADJUDICAR a CELOBERT, ARQUITECTURA, ENGINYERIA I URBANISME, 
SCCL, amb NIF F65387177, el contracte  dels serveis de redacció del Pla Local 
d’Habitatge l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un període de 12 mesos, a comptar 
des de l’inici de la prestació objecte del contracte, no prorrogables per un import total de 
61.300 €, més 12.873 corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 74.173 € 
(SETANTA-UN MIL CENT SETANTA-TRES EUROS) 
 
QUART. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació 43.1521.2279905 Pla Local Habitatge  del pressupost 2021, i, a 
les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a 
la durada del contracte. Es preveu que el contracte comenci el mes de juliol de 2021. 
 
La despesa prevista pel 2021 serà de 74.173 €. 
 
Per als propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, aquest es 
finançarà amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries que s’habilitin. 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
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CINQUÈ. NOTIFICAR l’adjudicació a totes les empreses licitadores. 
 
SISÈ. PUBLICAR l’adjudicació al Perfil del Contractant i el Registre Públic de Contractes 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
SETÈ. NOMENAR responsables del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 2.16) 
del Plec de Clàusules administratives particulars, la Cap del Servei d’Habitatge. 
 
VUITÈ. APROVAR la minuta del contracte que s’adjunta com a annex 1. 
 
NOVÈ.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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14. Secretaria General. Contractació i Patrimoni.  
Número: 17/2021/ePAT. 
 
AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ PER PART DE CEL URBÀ S.L. A FAVOR DE IRE-
RE PINTO 2 LOGÍSTICS, S.L.U. DE LA FINCA DERIVADA DE LA PERMUTA 
EFECTUADA MITJANÇANT ESCRIPTURA PÚBLICA FORMALITZADA EN DATA 12 
DE JUNY DE 2019  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- AUTORITZAR la transmissió per part de CEL URBÀ S.L. a favor de IRE-RE 
PINTO 2 LOGÍSTICS, S.L.U. de l’actual finca registral núm. 62.423 del Registre de la 
Propietat núm. 2 de Vilanova i la Geltrú, segons permuta de les finques registrals núms.  
62.424 i 62.425 formalitzada mitjançant escriptura pública atorgada en data 12 de juny 
de 2019 davant el Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya Sr. Emilio González Bou 
(núm. de protocol 1366), i posterior escriptura pública d’agregació de dites finques a la 
registral núm. 62.423 de data 31 d’agost de 2020 atorgada davant el Notari de l’Il·lustre 
Col·legi de Catalunya Sr. Ildefonso Sánchez Prat (núm. de protocol 1452), d’acord amb 
l’escrit de sol.licitud presentat per ambdues empreses en data 18 de juny de 2021 
(registre d’entrada núm. 2021024444), a l’empara de l’establert al pacte TERCER de 
l’escriptura pública de permuta i a l’article 170 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya. 
 
D’acord amb el referit pacte TERCER així com de conformitat amb l’establert a l’article 
170 TRLUC, la nova adquirent IRE-RE PINTO 2 LOGÍSTICS, S.L.U. s’obliga a destinar 
la finca a la futura illa destinada a Parc Comercial, tal i com s’està construint en 
l’actualitat i conforme al projecte comercial presentat, d’acord amb el que es va fixar a la 
Llei 5/2017 de 28 de març de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials que va 
incorporar a la Disposició addicional novena del Decret Llei 1/2009 de 22 de desembre 
d’ordenació dels equipaments comercials, un nou punt h) que estableix per Vilanova i la 
Geltrú l’emplaçament d’una gran superfície comercial en forma d’equipament col·lectiu 
en l’àmbit de planejament del Polígon Masia d’en Barreres II. El termini per fer efectiva 
aquesta finalitat s’estableix en cinc anys a comptar des de la formalització de 
l’esmentada escriptura de permuta, mantenint-se també vigents i inalterables la resta de 
requeriments legals i reglamentaris, les condicions resolutòries i requisits previstos tant 
a l’escriptura de permuta com a l’article 170 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.   
 
Als efectes de la indicada continuïtat del projecte de desenvolupament del Parc 
Comercial, Cel Urbà S.L. continuaria amb la construcció del Parc Comercial ostentant la 
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condició de promotor delegat, contractista principal de l’obra i comercialitzador del Parc 
Comercial, seguint les condicions previstes en la llicència d’obres concedida, la qual, 
fins l’acabament de la construcció del Parc Comercial, continuaria a nom de Cel Urbà 
S.L.  
 
A aquests efectes, IRE-RE PINTO 2 LOGÍSTICS, S.L.U, en la seva futura condició de 
propietari de la finca, i CEL URBA S.L., en la seva actual condició de propietari de la 
finca i futura condició de promotor delegat, contractista principal de l’obra i 
comercialitzador del Parc Comercial, es comprometen a continuar amb el 
desenvolupament del Parc Comercial en els termes previstos en el projecte d’execució 
pel qual es va concedir la llicència d’obres, en la pròpia llicència d’obres i en l’escriptura 
de Permuta. 
 
Aquesta sol.licitud d’autorització substitueix i esmena la presentada amb anterioritat per 
CEL URBA S.L. en data 9 de juny de 2021 (registre d’entrada núm. 2021022983).  
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a les empreses CEL URBÀ S.L. i IRE-RE PINTO 2 
LOGÍSTICS, S.L.U.  
 
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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15. Espai Públic.  
Número: 571/2021/eAJT. 
 
APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE CORRECCIÓ TÈCNICA I DOCUMENTAL 
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 3ª FASE LOTS 5 i 6 ZONES NORD I SUD 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. APROVAR INICIALMENT el projecte d’obres “Projecte de correcció tècnica i 
documental de l’enllumenat públic 3ª fase Lots 5 i 6; zones nord i sud”, que conté 
l’estudi Bàsic de Seguretat i Salut i redactat per part dels Serveis Tècnics Municipals i 
promogut per aquest Ajuntament, amb un pressupost total de 524.835,89 €. 
 
Els sectors previstos son: 
 
LOT 5- ZONA NORD 

 
 
Amb un pressupost de 247.933,88€, més 52.066,11€ corresponent al 21% de l’iva, que 
fa un total de 299.999,99€ a la partida d’Inversions per Projectes 2021 Enllumenat (Fase 
I) Romanent 2020. 
 
LOT 6- ZONA SUD 
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Amb un pressupost de 185.814,78€, més 39.021,10€ corresponent al 21% de l’iva, que 
fa un total de 224.835,88€ a la partida d’Inversions per Projectes 2021 Enllumenat (Fase 
I) Romanent 2020. 
 
El pressupost d’execució per contracte amb 21% d’IVA del “PROJECTE DE 
CORRECCIÓ TÈCNICA I DOCUMENTAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 3ª FASE – 
LOTS 5 i 6 ZONES NORD I SUD” és de 524.835,89 €, el qual és detalla a continuació: 
 

 
 
SEGON. SOTMETRE a informació pública aquest acord mitjançant la seva publicació, 
durant trenta dies, al BOP (Butlletí Oficial de la Província) i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament, per un període de trenta dies, a comptar des de la publicació corresponent 
de l’anunci corresponent al BOP, a fi i efecte que es puguin presentar al·legacions i 
suggeriments que es creguin oportuns. 
 
Les al·legacions i suggeriment, si s’escau, s’hauran de presentar dins del termini indicat 
per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 29/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
TERCER. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs 
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Precs i preguntes  
 
Sense precs i preguntes 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9:36  hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


