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Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 34/2022/eJGL 
 
 
NÚM.:  34 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  11 d'octubre de 2022 
HORA:  09:00 
LLOC: Sala Pau Roig i Estradé 
DOCUMENT:  Acta 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 09:00 hores del dia 11 d'octubre de 2022, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, Olga Arnau Sanabra es reuneixen en primera 
convocatòria, al Sala Pau Roig i Estradé, les persones següents: 
 

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 

 

Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera 
convocatòria. 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixen també a la sessió la Sra. Maria Mercè 
Mateo Olivares, el Sr Oriol Huguet Briva, el Sr. Adrià Guevara Figueras i el. Sr. Jaume 
Carnicer Mas, que s’ha absentat de la sessió en el punt 18 a les 9.17h i s’ha 
reincorporat a la sessió a les 9.18h 
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ORDRE DEL DIA 

 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 33/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 33 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 4 D’OCTUBRE DE 2022 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 16/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET 48/2022, DE 11 DE MAIG DE 2022, DICTADA PEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 1 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 40/2020 B. ARXIU DEL PROCEDIMENT PER 
DESISTIMENT 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 29/2022/eCONT. 
 
APROVAR LA REVISIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ, CORRESPONENT 
AL QUART TRIMESTRE DE 2022 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 167/2020/eSJ. 
 
RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA PARCIAL DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS A L'HABITATGE DEL CARRER JOAN RICART, 3, A 
CONSEQÜÈNCIA DE LES ARRELS DELS ARBRES 
  
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 41/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER TALL DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA AL 
CARRER CUBA, 6, EL DIA 6 D’ABRIL DE 2022 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 45/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FILTRACIONS D’AIGUA AL PÀRQUING DEL 
CARRER HAVANA, 20-22 
  
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 57/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT PER DANYS AL MUR AV. TORRE VALLÈS, 45, A 
CAUSA DEL SERVEI DE JARDINERIA 
  
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 59/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT PER DANYS ACCIDENT PATINET A RONDA 
AMÈRICA, EL 23 DE JUNY DE 2022 
  
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 60/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT PER DANYS CAIGUDA EN PATINET A L'AV. 
ROCACRESPA, 51, EL DIA 1 DE JULIOL DE 2022 
 
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 70/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL COTXE, PROVOCATS PER UN 
ARBRE, AL C. JOAN RICART, EL 10 AGOST 2022 
  
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 259/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 259/2021-eues PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE MESURES EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
TINENÇA D'ANIMALS, EN DATA 22/04/2021. 
  
12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 494/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 494/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA 
A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 13/04/2022. 
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13. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 513/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 513/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA 
A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 30/04/2022. 
  
14. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1075/2022/eRH. 
 
Aquest punt ha estat retirat de l’ordre del dia 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UNA PLAÇA D’INSPECTOR/A DE LA POLICIA 
LOCAL, DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS 
ESPECIALS. 
  
15. Tecnologies de la Informació i la Comunicació.  
Número: 89/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE MANTENIMENT D’ELEMENTS D’ELECTRÒNICA (SWITCHING) DE LA 
XARXA L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
AREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
16. Cultura.  
Número: 597/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER L’ANY 2022 A LA 
COORDINADORA SARDANISTA, REPRESENTADA PER L’ENTITAT SOCIETAT 
SARDANISTES DANSAIRES VILANOVINS 
  
17. Cultura.  
Número: 598/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA A LES 
BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2022 A L’ENTITAT AGRUPACIÓ 
EXCURSIONISTA TALAIA I RECONEIXER L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 
  
18. Cultura.  
Número: 599/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER L’ANY 2022 A 
L’ENTITAT CONFRARIA DE PESCADORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
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19. Educació IMET.  
Número: 605/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ADREÇADES ALS CENTRES 
DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON 
CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. MODALITAT AJUTS A L’ESCOLARITAT, IGUALTAT D’OPORTUNITATS, any 
2022 
 
20. Educació IMET.  
Número: 606/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ADREÇADES ALS CENTRES 
DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON 
CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. MODALITAT DESPLAÇAMENTS DINS DEL NUCLI URBÀ PER SORTIDES 
PROGRAMADES DINS DEL PAE (programa d’animació educativa) I/O 
PROPOSADES PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I/O L’INSTITUT 
MUNICIPAL D’EDUCACIÓ ITREBALL, any 2022 
  
21. Participació.  
Número: 327/2022/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE LA REALITZACIÓ 
TÈCNICA DELS TALLERS DEL PROJECTE RE@CCIONA PER L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
22. Participació.  
Número: 586/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA L’ANY 2022 A LA 
FUNDACIÓ PRIVADA FOMENT VILANOVÍ 
 
23. Gent gran.  
Número: 332/2022/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PROFESSIONALS DE 
PODOLOGIA AL CASAL MUNICIPAL DE GENT GRAN DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
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ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
24. Espai Públic.  
Número: 82/2021/eCONT. 
 
ADJUDICAR UNA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU 
  
25. Espai Públic.  
Número: 23/2022/eCAA. 
 
APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE 
LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ. 
  
 
 

PROPOSTES URGENTS 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
26.Interveció 
Núm. Exp.: 92/2022/eINT 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
 
27.Secretaria General 
Núm. Exp.: 103/2020/eSEC 
 
APROVAR INICIALMENT EL PLA ANUAL NORMATIU DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER A L’EXERCICI 2023 
 
 
 
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: 33/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 33 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 4 D’OCTUBRE DE 2022 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 16/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET 48/2022, DE 11 DE MAIG DE 2022, DICTADA PEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 1 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 40/2020 B. ARXIU DEL PROCEDIMENT PER 
DESISTIMENT 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada del decret 48/2022, de 11 de maig 
de 2022, dictat pel jutjat contenciós administratiu nº 1 de Barcelona en el procediment 
abreujat 40/2020 B 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 1 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Abreujat 40/2020 B 
 
Núm. i data decret:             48/2022, d’11 de maig de 2022 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                Carlos Morales Ruiz, d’Andersen Tax & Legal 
 
Objecte del procediment :  Reclamació indemnització incapacitat temporal 
 
Decisió  :  ARXIVAR EL RECURS PER DESISTIMENT. 
                                                    
 No es pronuncia sobre les costes. 
 
Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma i contra ella s’hi pot 

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

 
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 29/2022/eCONT. 
 
APROVAR LA REVISIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ, CORRESPONENT 
AL QUART TRIMESTRE DE 2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
 
PRIMER. DONAR COMPTE de la incoació durant el tercer trimestre dels expedients 
no planificats, en els termes següents: 
 

 
 
SEGON. DONAR COMPTE dels expedients de contractació incoats i als que el propi 
Servei proposant, per motius justificats, renuncia tot causant baixa de la planificació: 
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TERCER. REVISAR el Pla Anual de Contractació corresponent a l’any en curs, en allò 
que fa referència a la previsió de les incoacions i/o adjudicacions en els restants 
trimestres de l’any, fixant-lo en els termes següents:  
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QUART. PUBLICAR la revisió del 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. 
 
CINQUÈ. COMUNICAR la present resolució a les i els Caps de tots els Serveis 
municipals, pel seu coneixement. 
 
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. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
 
   
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 167/2020/eSJ. 
 
RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA PARCIAL DE LA RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A L'HABITATGE DEL CARRER 
JOAN RICART, 3, A CONSEQÜÈNCIA DE LES ARRELS DELS ARBRES 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.  ESTIMAR parcialment la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI 36500396 V, representada per l’advocada Sra. 
ANNA SANCHO GALÁN, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un import de 
MIL NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS 
D’EURO (1972.64 €). 
 
SEGON.  La quantitat de MIL CINC-CENTS EUROS (1500 €) anirà a càrrec de la 
partida núm. 07.9203.2260401 “Responsabilitat patrimonial”. 
 
La resta, QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA QUATRE 
(472.64 €), anirà a càrrec de ZURICH INSURANCE SCP. 
 
 
TERCER. COMUNICAR aquest acord a la part interessada, i als departaments 
d’Intervenció i Tresoreria. 
   
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 41/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER TALL DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA AL 
CARRER CUBA, 6, EL DIA 6 D’ABRIL DE 2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
IRIS GLOBAL SOLUCIONES DE PROTECCION DE SEGUROS Y REASEGUROS, en 
representació del senyor amb NIF Y8183345M, contra l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
  
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 45/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FILTRACIONS D’AIGUA AL PÀRQUING DEL 
CARRER HAVANA, 20-22 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
l'advocada JUDITH ALCALDE ORDAX, en representació de la COM. PROP. 
PARQUING CAN MARQUES, amb NIF H59021055, contra l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu 
procedent.  
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7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 57/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT PER DANYS AL MUR AV. TORRE VALLÈS, 45, A 
CAUSA DEL SERVEI DE JARDINERIA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI 46735302 S, en representació de la seva mare 
contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents.  
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8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 59/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT PER DANYS ACCIDENT PATINET A RONDA 
AMÈRICA, EL 23 DE JUNY DE 2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI 49880243 M, en representació de la seva mare 
contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
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9. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 60/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT PER DANYS CAIGUDA EN PATINET A L'AV. 
ROCACRESPA, 51, EL DIA 1 DE JULIOL DE 2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor amb DNI 48184857 H, en representació de la seva mare contra 
aquest Ajuntament. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
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10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 70/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL COTXE, PROVOCATS PER UN 
ARBRE, AL C. JOAN RICART, EL 10 AGOST 2022 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
 
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor amb DNI 37682617 S, contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
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11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 259/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 259/2021-eues PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE 
MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL DE TINENÇA D'ANIMALS, EN DATA 22/04/2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES33892494-Q la sanció de mil cent 
vint-i-sis euros (1.126 €) per infracció de l’article 12.2 de l’ordenança municipal de 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI ES33892494-Q per haver-ne realitzat la part infractora la 
mesura alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la 
sanció econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la 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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12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 494/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 494/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA 
A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 13/04/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052211966B la sanció de multa de 
tres-cents euros (300 €) per infracció de l’article 23.3h) 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 ES052211966B, 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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13. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 513/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 513/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA 
A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 30/04/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. DEIXAR sense efecte el descompte del 30% aplicat a la carta de pagament 
generada a sol·licitud de la persona interessada, per no haver realitzat el pagament en 
el termini establert. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES014267622D 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. 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI ES014267622D, 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 
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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.  
 
 
14. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1075/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UNA PLAÇA D’INSPECTOR/A DE LA 
POLICIA LOCAL, DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA 
SERVEIS ESPECIALS. 
 
Aquest punt ha estat retirat de l’ordre del dia 
 
 
 
15. Tecnologies de la Informació i la Comunicació.  
Número: 89/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE MANTENIMENT D’ELEMENTS D’ELECTRÒNICA (SWITCHING) DE LA 
XARXA 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 la devolució de la garantia definitiva a nom de IMPALA Network 
Solutions, S.L., NIF B60696721,  per import de  425,46 € (QUATRE-CENTS VINT-I-
CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO), referent al contracte del 
servei de manteniment d’elements d’electrònica (switching) de la xarxa de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú,  022/2018/CONT, dipositat en data 6 de setembre de 2018 i 
consignada a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb la clau d’operació 820, número 
d’operació 32018003880. 
 
SEGON. NOTIFICAR a IMPALA Network Solutions, S.L, la present resolució. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
   
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
16. Cultura.  
Número: 597/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER L’ANY 2022 A 
LA COORDINADORA SARDANISTA, REPRESENTADA PER L’ENTITAT SOCIETAT 
SARDANISTES DANSAIRES VILANOVINS 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- CONCEDIR una subvenció nominativa per import de 4.300,00 euros a 
l’entitat Societat Sardanista Dansaires Vilanovins, amb NIF G08973810, per col·laborar 
en el finançament de les despeses derivades de l’activitat de la Coordinadora 
Sardanista per l’any 2022. 
 
SEGON.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 4.300,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.3341.48913 (Subvenció Coordinadora Sardanista). 
 
El pagament es realitzarà de la següent manera: una bestreta del 50% en el moment 
de l’aprovació del present acord i el restant 50% tan bon punt s’hagi justificat 
favorablement l’import total de la subvenció, d’acord amb les condicions establertes al 
punt TERCER. 
 
TERCER.- APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 
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La SOCIETAT SARDANISTA DANSAIRES VILANOVINS, per l’activitat de la 
COORDINADORA SARDANISTA, es compromet a:  
 
1. Organitzar les diferents ballades i concerts de sardanes amb música de cobla 

que es realitzen dins la programació de la Coordinadora Sardanista. 

2. L’organització haurà de disposar dels corresponents permisos municipals. 

3. Enviar a la Regidoria de Cultura les necessitats d’infraestructura per a poder 
preveure el muntatge de les activitats, com a mínim un mes abans. 

4. L’entitat es fa responsable de les remuneracions, cotitzacions socials i fiscals del 
seu personal contractat. 

5. L’entitat es compromet, a través d’aquest acord, a acreditar documentalment en 
qualsevol moment en que ho sol·liciti l’ajuntament, que està al corrent de totes 
les seves obligacions fiscals, així com al compliment de les obligacions que la 
legislació vigent. 

6. Controlar que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament no superi el 
cost total dels projectes desenvolupats per l’entitat. 

7. Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. Tenir 
arxivats i a disposició de l’ajuntament, tots els documents originals justificatius de 
les obligacions referides. 

8. Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  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 col·laboració. 

9. Fer constar de forma específica, en tota la seva difusió, 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, seguint el llibre d’estil. 

10. Informar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i, en concret, a la Regidoria de 
Cultura, de totes les activitats que organitza amb la intenció de col·laborar en 
l’agenda cultural de la ciutat. 

11. Procurar que la seva activitat sociocultural sigui d’integració en el barri en què 
està establerta, integradora socialment per a tota mena de persones, sense 
distinció de salut, sexe, raça, etc. 

12. Mantenir el recull i catalogació de l’arxiu de l’entitat. 

13. Vetllar en tot moment per mantenir i incrementar la qualitat de la formació dels 
membres de l’associació. 
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14. L’entitat té seu pròpia i hi desenvolupen projectes adreçats a la població 
vilanovina en el marc d’un compromís mutu de treball vers la millora de la qualitat 
de vida i pel bé comú.  La posaran a disposició dels col·lectius, entitats o 
persones que ho necessitin, sempre i quan ambdues parts arribin a acords 
d’utilització.  Així mateix, posaran el local social de l’entitat a disposició de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per desenvolupar actes culturals, sempre 
sota acord previ i previst amb suficient antelació.  

Sense perjudici de les obligacions anteriorment mencionades, el beneficiari també 
haurà de complir les condicions establertes en la Llei 38/2003, General de 
Subvencions, així com en l’Ordenança General Reguladora de la concessió de 
subvencions d’aquest Ajuntament. 
 
La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 
 

• 50% del total de la subvenció concedida: un cop redactada la resolució i 
aprovada per la Junta de Govern Local 

 
• 50% restant de la subvenció: es farà efectiva un cop l’entitat 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. 

 
Justificació del compliment de l’activitat subvencionada. 
 
Per percebre la totalitat de la subvenció atorgada, caldrà justificar que la subvenció 
s’ha invertit en la finalitat per a la qual fou concedida mitjançant la presentació, en el 
termini de 3 mesos després de la finalització de l’activitat i fins a 31 de gener de 
l’exercici següent al de la convocatòria, com a màxim, de la documentació següent: 
 
• SOL·LICITUD DE PAGAMENT de l’import justificat, signada per la persona que 

ostenti la representació de l’entitat. 
 
• MEMÒRIA D’ACTIVITATS: detall de les activitats realitzades a cadascun dels 

programes subvencionats, indicant-ne el funcionament, la participació, l’assoliment 
dels objectius i propostes de millora.  També s’ha d’incloure un exemplar de tota la 
documentació i difusió editada per l’activitat subvencionada, en la qual haurà de 
figurar la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
• MEMÒRIA ECONÒMICA: relació de justificants econòmics en un full resum, que 

s’acompanyarà de l’original o la còpia compulsada de les factures o documents de 
valor probatori de les despeses efectuades amb motiu de l’activitat objecte de 
subvenció, per un import mínim de la subvenció concedida.  
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Aquests documents hauran de tenir les característiques següents: 
 
- La data haurà de correspondre a la temporada en què s’ha dut a terme 

l’activitat subvencionada. 

- Hauran de complir la resta dels requisits tècnics i formals exigits per la 
normativa fiscal (NIF i nom del proveïdor, data, quantia, concepte, IVA, import 
total, etc.) 

- Hauran d’estar efectivament pagades. 

 
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini de 15 
dies per a la seva esmena.  L’incompliment en termini de l’obligació de justificació o la 
justificació insuficient comportarà el desistiment per part del beneficiari de la subvenció 
concedida o el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda.  
 
Aquesta subvenció serà incompatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions, ens públics o privats.  Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions 
conjuntament amb els ingressos que s’obtinguin i el dels recursos propis que es 
destinaran a l’activitat, no podrà superar el cost total de l’activitat que es desenvolupi.   
 
Si se supera aquest cost, s’exigirà la devolució de l’excés en la part proporcional. 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació de la subvenció atorgada.  
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat Societat Sardanista Dansaires 
Vilanovins, informant-los que s’entendrà acceptada la subvenció si en el termini de 10 
dies des de la data de la notificació de la present resolució el beneficiari no ha 
manifestat expressament les seves objeccions. 
 
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 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512653221734565 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

26 
 

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.  
  
 
17. Cultura.  
Número: 598/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA A LES 
BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2022 A L’ENTITAT AGRUPACIÓ 
EXCURSIONISTA TALAIA I RECONEIXER L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER.- CONCEDIR la subvenció nominativa prevista a les bases d’execució del 
pressupost 2022 a l’entitat AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA, amb CIF 
G58124702, relacionada amb el suport al sosteniment de les entitats d’interès social 
propietàries de les seves seus socials, per import de 2.040,00€ . 
 
SEGON.- AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ del pagament de 
la subvenció de 2.040,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31.3341.48921, 
“Subvenció Agrupació Excursionista Talaia”. 
 
La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 
 
- L’import de la subvenció s’abonarà en la seva totalitat un cop aprovada la 

resolució, havent justificat el beneficiari 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. 

 
TERCER.- APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 
 

 Fer front al pagament de totes les obligacions derivades de la tinença en 
propietat de la pròpia seu social. 

 Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 

 Posar el local social de l’entitat a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per desenvolupar actes culturals (xerrades, exposicions...), sempre 
sota l’acord previ amb l’entitat i previst amb suficient antelació. 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512653221734565 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

27 
 

 Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 

 Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’ajuntament, amb el seu 
logotip seguint el seu llibre d’estil. 

 
QUART.-. NOTIFICAR aquest acord a l’entitat AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA 
TALAIA, informant-los que s’entendrà acceptada la subvenció si el beneficiari no ha 
manifestat expressament les seves objeccions en el termini de 10 dies des de la data 
de la notificació de la present resolució. 
 
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.  
  
  
 
18. Cultura.  
Número: 599/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER L’ANY 2022 A 
L’ENTITAT CONFRARIA DE PESCADORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 

 
PRIMER.- CONCEDIR una subvenció nominativa per import de 3.500,00 euros a 
l’entitat Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, amb NIF G59442350, per 
col·laborar en el finançament de les despeses derivades de la celebració de les Festes 
de Sant Pere, així com la resta d’activitats presentades per l’any 2022. 
 
SEGON.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 3.500,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.3380.48905 (Subvenció Confraria de Pescadors de 
Vilanova i la Geltrú). 
 
El pagament es realitzarà de la següent manera: una bestreta del 50% en el moment 
de l’aprovació del present acord i el restant 50% tan bon punt s’hagi justificat 
favorablement l’import total de la subvenció, d’acord amb les condicions establertes al 
punt TERCER. 
 
TERCER.- APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 
 
L’entitat CONFRARIA DE PESCADORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ es compromet 
a: 
 
1. Organitzar i coordinar la programació de les Festes de Sant Pere 2021 a 

Vilanova i la Geltrú. 

2. Disposar dels corresponents permisos municipals. 

3. Enviar a la Regidoria de Cultura les necessitats d’infraestructura per a poder 
preveure el muntatge de les activitats, com a mínim un mes abans. 

4. Fer-se responsable de les remuneracions, cotitzacions socials i fiscals del seu 
personal contractat. 

5. Acreditar documentalment en qualsevol moment en que ho sol·liciti 
l’Ajuntament, que està al corrent de totes les seves obligacions fiscals, així com 
al compliment de les obligacions de la legislació vigent. 

6. Controlar que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament no superi el 
cost total dels projectes desenvolupats per l’entitat. 

7. Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. Tenir 
arxivats i a disposició de l’Ajuntament, tots els documents originals justificatius 
de les obligacions referides. 

8. Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  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 col·laboració. 
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9. Fer constar de forma específica, en tota la seva difusió, 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, seguint el llibre d’estil. 

10. Informar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i, en concret, a la Regidoria de 
Cultura, de totes les activitats que organitza amb la intenció de col·laborar en 
l’agenda cultural de la ciutat. 

11. Procurar que la seva activitat sociocultural sigui d’integració en el barri en què 
està establerta, per a tota mena de persones, sense distinció de salut, sexe, 
raça, etc. 

12. Mantenir el recull i catalogació de l’arxiu de l’entitat. 

13. Vetllar en tot moment per mantenir i incrementar la qualitat de la formació dels 
membres de l’associació. 

14. L’entitat té seu pròpia, la qual és indispensable per a poder mantenir la seva 
activitat castellera i en la qual també hi desenvolupen projectes adreçats a la 
població vilanovina en el marc d’un compromís mutu de treball vers la millora 
de la qualitat de vida i pel bé comú.  La posaran a disposició dels col·lectius, 
entitats o persones que ho necessitin, sempre i quan ambdues parts arribin a 
acords d’utilització.  Així mateix, posaran el local social de l’entitat a disposició 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per desenvolupar actes culturals, 
sempre sota acord previ i previst amb suficient antelació.  

Sens perjudici de les obligacions anteriorment mencionades, el beneficiari també 
haurà de complir les condicions establertes en la Llei 38/2003, General de 
Subvencions, així com en l’Ordenança General Reguladora de la concessió de 
subvencions d’aquest Ajuntament. 
 
La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 
 
• 50% del total de la subvenció concedida: un cop redactada la resolució i aprovada 

per la Junta de Govern Local 
 
• 50% restant de la subvenció: es farà efectiva un cop l’entitat 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. 
 
Justificació del compliment de l’activitat subvencionada. 
 
Per percebre la totalitat de la subvenció atorgada, caldrà justificar que la subvenció 
s’ha invertit en la finalitat per a la qual fou concedida mitjançant la presentació, en el 
termini de 3 mesos després de la finalització de l’activitat i fins a 31 de gener de 
l’exercici següent al de la convocatòria, com a màxim, de la documentació següent: 
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• SOL·LICITUD DE PAGAMENT de l’import justificat, signada per la persona que 

ostenti la representació de l’entitat. 
 
• MEMÒRIA D’ACTIVITATS: detall de les activitats realitzades a cadascun dels 

programes subvencionats, indicant-ne el funcionament, la participació, l’assoliment 
dels objectius i propostes de millora.  També s’ha d’incloure un exemplar de tota la 
documentació i difusió editada per l’activitat subvencionada, en la qual haurà de 
figurar la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
• MEMÒRIA ECONÒMICA: relació de justificants econòmics en un full resum, que 

s’acompanyarà de l’original o la còpia compulsada de les factures o documents de 
valor probatori de les despeses efectuades amb motiu de l’activitat objecte de 
subvenció, per un import mínim de la subvenció concedida.  

 
Aquests documents hauran de tenir les característiques següents: 
 
- La data haurà de correspondre a la temporada en què s’ha dut a terme 

l’activitat subvencionada. 

- Hauran de complir la resta dels requisits tècnics i formals exigits per la 
normativa fiscal (NIF i nom del proveïdor, data, quantia, concepte, IVA, import 
total, etc.) 

- Hauran d’estar efectivament pagades. 

 
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini de 15 
dies per a la seva esmena.  L’incompliment en termini de l’obligació de justificació o la 
justificació insuficient comportarà el desistiment per part del beneficiari de la subvenció 
concedida o el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda.  
 
Aquesta subvenció serà incompatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions, ens públics o privats.  Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions 
conjuntament amb els ingressos que s’obtinguin i el dels recursos propis que es 
destinaran a l’activitat, no podrà superar el cost total de l’activitat que es desenvolupi.  
Si se supera aquest cost, s’exigirà la devolució de l’excés en la part proporcional. 
 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació de la subvenció atorgada.  
 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat Confraria de Pescadors de Vilanova i la 
Geltrú, informant-los que s’entendrà acceptada la subvenció si en el termini de 10 dies 
des de la data de la notificació de la present resolució el beneficiari no ha manifestat 
expressament les seves objeccions. 
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CINQUÈ.- PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de 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.  
 
 
 
19. Educació IMET.  
Número: 605/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ADREÇADES ALS CENTRES 
DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON 
CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. MODALITAT AJUTS A L’ESCOLARITAT, IGUALTAT D’OPORTUNITATS, 
any 2022 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la convocatòria 2022 per a la concessió de subvencions en règim 
de concurrència competitiva adreçades als centres docents sostinguts amb fons 
públics d’educació infantil de segon cicle i primària i educació secundària obligatòria de 
Vilanova i la Geltrú, modalitat Ajuts a l’Escolaritat, Igualtat d’Oportunitats, amb el text 
que consta a l’annex. 
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SEGON. AUTORITZAR una despesa màxima de 156.000 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 320.481.01 del vigent pressupost ordinari de despeses de l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (IMET) per a la 
concessió de les subvencions previstes en aquesta convocatòria. 
 
 
TERCER. COMUNICAR la convocatòria al Servei d’Intervenció municipal a efectes de 
la comunicació a la BDNS i la posterior publicació.  
 
 
QUART. PUBLICAR aquesta convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i també en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions 
 
 
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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20. Educació IMET.  
Número: 606/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ADREÇADES ALS CENTRES 
DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON 
CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. MODALITAT DESPLAÇAMENTS DINS DEL NUCLI URBÀ PER SORTIDES 
PROGRAMADES DINS DEL PAE (programa d’animació educativa) I/O 
PROPOSADES PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I/O L’INSTITUT 
MUNICIPAL D’EDUCACIÓ ITREBALL, any 2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la convocatòria 2022 per a la concessió de subvencions en règim 
de concurrència competitiva adreçades als centres docents sostinguts amb fons 
públics d’educació infantil de segon cicle i primària i educació secundària obligatòria de 
Vilanova i la Geltrú, modalitat Desplaçaments dins del nucli urbà per sortides 
programades dins del PAE (programa d’animació educativa) i/o proposades per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i/o l’Institut Municipal d’Educació i Treball, amb el 
text que consta a l’annex. 
 
 
SEGON. AUTORITZAR una despesa màxima de 9.000€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 320.481.01 del vigent pressupost ordinari de despeses de l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (IMET) per la 
concessió de les subvencions previstes en aquesta convocatòria.  
 
 
TERCER. COMUNICAR la convocatòria al Servei d’Intervenció municipal a efectes de 
la comunicació a la BDNS i la posterior publicació.  
 
 
QUART. PUBLICAR aquesta convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i també en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
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CINQUÈ.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de 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. 
 
 
21. Participació.  
Número: 327/2022/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE LA REALITZACIÓ 
TÈCNICA DELS TALLERS DEL PROJECTE RE@CCIONA PER 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’expedient de contractació i l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159 de la 
LCSP, els plecs de clàusules tècniques i administratives particulars que s’incorporen 
respectivament com a Annexos I i II de la present resolució, per a la contractació  
serveis de la realització tècnica dels tallers del projecte Re@cciona. 
 
SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert simplificat, d’acord amb l’article 
159 de la LCSP, amb una durada del contracte d’un any, prorrogable tres anys més 
per períodes anuals i amb un pressupost base de licitació és de 22.000 € més 4,620 € 
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 26.620 €. 
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TERCER. L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA serà amb càrrec a la partida 
pressupostària 06,9243,2269902 despeses diverses Cooperació del pressupost vigent 
i a les aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la 
durada del contracte, distribuïdes de la manera següent: 
 
Exercici Aplicació pressupostària Quantitat (€) 
 
2022  06,9243,2269902    2.218,37 € 
 

2023  06,9243,2269902  24.401,63 € 
 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i    
suficient. La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb 
l’article 35.1.g) LCSP.  
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
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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22. Participació.  
Número: 586/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA L’ANY 2022 A LA 
FUNDACIÓ PRIVADA FOMENT VILANOVÍ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. CONCEDIR una subvenció per import de 6.000€ a la Fundació Privada 
Foment Vilanoví, amb NIF G64418189 en concepte de subvenció nominativa 2022, per 
col·laborar en el finançament de les despeses derivades del projecte Ballem! Cicle de 
balls de saló 
 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 6.000€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 06.9242.48004 Conveni el Foment cicle Ballem del pressupost vigent.  
 
TERCER. APROVAR les condicions a que queda subjecte la present subvenció i que 
es concreten en els punts següents: 
 
3.1. La Fundació Privada Foment Vilanoví es compromet a:  
 
3.1.1. Dur a terme el projecte presentat a l’Ajuntament durant l’any 2022 organitzant 
els balls de gener a desembre, de manera quinzenal, tret del mes d’agost. Aquests 
balls es concreten d’acord amb la disponibilitat de l’espai i els objectius de la 
programació municipal. L’horari dels balls són, a l’hivern de 18 a 21h, i a l’estiu de 
18.30 a 21.30h. Durant l’any 2022 es realitzen els balls en les dates següents: 13 de 
febrer; 13 i 27 de març; 10  i 24 d’abril; 8 i 22 de maig; 5 i 19 de juny; 3 i 17 de juliol; 11 
i 25 de setembre; 9 i 23 d’octubre; 6 i 20 de novembre; 4 i 18 de desembre. 
S’estableix un preu d’entrada als balls de 5€. 
 
3.1.2. Cedir la sala ubicada al Foment Vilanoví, carrer de Santa Madrona, 1, per la 
realització dels balls i es farà càrrec de les despeses necessàries pel 
desenvolupament d’aquest projecte: contractació dels grups musicals, infraestructures, 
consum de subministraments, personal necessari pel desenvolupament del projecte 
(consergeria, taquilles, neteja...) despeses d’SGAE, assegurança de responsabilitat 
civil en cas d’accidents, lesions corporals i perjudicis materials causats a tercers, i 
comptarà prèviament, si escau, amb tots els permisos i autoritzacions que siguin 
exigits per la normativa. 
 
3.1.3. Difondre el programa als socis i no socis a través dels contactes que té la 
Fundació Privada Foment Vilanoví i el taulell d’anuncis d’aquesta entitat, així com fer la 
distribució dels cartells en els establiments i comerços del centre de la ciutat. 
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3.1.4. Organitzar íntegrament el programa objecte d’aquest conveni en tots els 
aspectes que se’n derivin (venda i control d’entrades, adequació, muntatge, 
desmuntatge de la sala, consergeria, taquiller, porter, relació i contractació i atenció als 
grups i pagament de totes les factures i despeses ocasionades, incloent les despeses 
d’SGAE). 
 
3.1.5. Executar el projecte subvencionat de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació  
 
3.1.6. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
Intervenció General 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, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de justificacions i sotmetre’s a les actuacions de comprovació 
que puguin efectuar els òrgans competents d’aquest Ajuntament, aportant tota la 
informació que els sigui requerida. 
 
3.1.8. Incloure en tota informació i publicitat que es faci del projecte o activitat 
subvencionada, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de realització, el 
logotip de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Així mateix, el beneficiari caldrà que faci 
constar en tot el material editat que aquest ha estat subvencionat per l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.  
 
3.1.9. Comunicar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’obtenció de 
subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions 
o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. Aquesta comunicació s’ha 
de fer tan aviat com es conegui. 
 
3.1.10. 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. 
 
3.1.11. 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. 
3.1.12 A retornar els diners de la subvenció concedida si l’activitat o projecte no s’ha 
portat a terme o s’ha desenvolupat parcialment. 
 
3.1.13. Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió 
de subvenció. 
 
3.1.14. 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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3.1.15. Disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les 
persones que en execució de l’activitat subvencionada tinguin contacte habitual amb 
menors, no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la 
llibertat i identitat sexual, d’acord amb el que estableix l’article 13.5 de la Llei orgànica 
de protecció jurídica del menor i segons estableix l’article 8.4 de la Llei 45/2015, de 14 
d’octubre, de Voluntariat. Aquesta condició la certificarà la pròpia entitat en la 
sol·licitud de subvenció.  
 
3.1.16. 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 del present acord per qualsevol de les dues parts pot donar lloc 
a la seva resolució. 
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. 
 
3.3.2.- En el cas que l’entitat incompleixi algun dels pactes previstos en aquest acord, 
l’Ajuntament podrà, prèvia audiència de l’entitat resoldre’l, notificant-ho a l’entitat. 
3.3.3.- Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
3.3.4.-L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari donarà dret a 
l’Ajuntament a la revocació 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. 
 
3.3.5.-Això no obstant, en el cas que es produïssin modificacions no substancials de 
l’activitat o programa subvencionats, de forma justificada, l’Ajuntament podrà modificar 
l’import de la subvenció concedida de forma motivada i mitjançant la corresponent 
resolució per part de l’òrgan que la va concedir. 
 
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. 
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3.5. Forma de pagament. L’import de la subvenció s’abonarà de la manera següent: 
 
* 50% del total de la subvenció concedida: un cop aprovada aquesta resolució 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. Termini i forma de justificar el compliment de les activitats subvencionades. 
 
3.6.1.Per percebre la totalitat de la subvenció atorgada, caldrà justificar que la 
subvenció s’ha invertit en la finalitat per a la qual fou concedida mitjançant la 
presentació, en el termini de 3 mesos després de la finalització de l’activitat de la 
documentació següent: 
 
Memòria d’ACTIVITATS: detall de les activitats realitzades a cadascun dels programes 
subvencionats, indicant-ne el funcionament, la participació, l’assoliment dels objectius i 
propostes de millora. També s’ha d’incloure un exemplar de tota la documentació i 
difusió editada per l’activitat subvencionada, en la qual haurà de figurar la col·laboració 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Memòria ECONÒMICA: relació de justificants econòmics en un full resum, que 
s’acompanyarà de les factures o documents de valor probatori de les despeses 
efectuades amb motiu de l’activitat objecte de subvenció, per un import mínim de la 
subvenció concedida.  
 
Aquests documents hauran de tenir les característiques següents: 
La data haurà de correspondre a la temporada en què s’ha dut a terme l’activitat 
subvencionada. 
 
Hauran de complir la resta dels requisits tècnics i formals exigits per la normativa fiscal 
(NIF i nom del proveïdor, data, quantia, concepte, IVA, import total, etc.)  
Hauran d’estar efectivament pagades. 
 
3.6.2. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini 
de 15 dies per a la seva esmena. L’incompliment en termini de l’obligació de 
justificació o la justificació insuficient comportarà el desistiment per part del beneficiari 
de la subvenció concedida o el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda. 
 
3.7. 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 d’aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos 
que s’obtinguin i el dels recursos propis que es destinaran a l’activitat no podrà superar 
el cost total de l’activitat que es desenvolupi. Si se supera aquest cost, s’exigirà la 
devolució de l’excés en la part proporcional. 
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3.8. Durada del projecte. Aquest projecte s’inicia el dia 1/01/2022 i finalitza el 
31/12/2022. 
 
3.9. Protecció de dades de caràcter personal. Pel que fa a les dades de caràcter 
personal recollides en el decurs del present acord caldrà tenir present què les Entitats, 
com a responsables dels seus respectius fitxers, hauran de complir els requeriments 
previstos a la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en particular, a 
les disposicions Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 
d’abril de 2016.  
Les dades personals seran guardades i custodiades amb la més estricta 
confidencialitat i en cap cas seran tractades per a una finalitat diferent de la pròpia del 
contingut d’aquest conveni. Tampoc es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits 
legalment previstos. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la Fundació Privada Foment Vilanoví perquè 
en un termini de 10 dies, a comptar a partir del dia següent a la notificació de la 
present, pugui presentar al·legacions o els documents que consideri oportuns. 
S’entendrà acceptada la subvenció per part de l’entitat si en aquest termini no 
manifesta la seva disconformitat 
 
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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23. Gent gran.  
Número: 332/2022/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PROFESSIONALS 
DE PODOLOGIA AL CASAL MUNICIPAL DE GENT GRAN DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació i l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159 de la 
LCSP, els plecs de clàusules tècniques i administratives particulars que s’incorporen 
respectivament com a Annexos I i II de la present resolució, per a la contractació  de 
serveis professionals de podologia al Casal Municipal de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert simplificat, d’acord amb l’article 
159 de la LCSP, amb una durada del contracte d’un any, prorrogable tres anys més 
per períodes anuals i amb un pressupost base de licitació és de 8.910 euros sense 
IVA. Aquesta activitat està exempta d’IVA d’acord amb l’article 20.1.3r de la Llei 
37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit pel que fa a les activitats 
d’assistència a persones físiques per personal mèdic o sanitari qualsevol que sigui la 
persona destinatària d’aquest servei. 
 
TERCER. L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA serà amb càrrec a la partida 
pressupostària 06,9240,2279901 cursos centres cívics i casal del pressupost vigent i a 
les aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la 
durada del contracte, distribuïdes de la manera següent: 
 
 
Exercici Aplicació pressupostària Quantitat (€) 
 
2022  06,9240,2279901  742,50 
2023  06,9240,2279901  8.167,50 
 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i    
suficient. La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb 
l’article 35.1.g) LCSP.  
 
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 
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CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
   
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 
24. Espai Públic.  
Número: 82/2021/eCONT. 
 
ADJUDICAR UNA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU 
  
ASSUMPTE: CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI 
PÚBLIC MUNICIPAL PER A LA CONSERVACIÓ, INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ DE 
TANQUES PUBLICITÀRIES DEL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. ADJUDICAR a OUTDOOR MEDIA MARKETING S,L., amb CIF B17955238, 
per un període de deu (10) anys, prorrogables dos (2) anys més per períodes anuals, 
de les concessions de domini públic de l’ús privatiu del domini públic municipal per a la 
conservació, instal·lació i explotació de tanques publicitàries del terme municipal de 
Vilanova i la Geltrú, en els lots i pels cànons anuals que s’indiquen a continuació:  
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SEGON. ADJUDICAR a GLOBAL MEDIA & ENTERTAINMENT, S.A.U., amb CIF 
A79816690, el lot 4 de les concessions de domini públic de l’ús privatiu del domini 
públic municipal per a la conservació, instal·lació i explotació de tanques publicitàries 
del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, per un període de deu (10) anys, 
prorrogables dos (2) anys més per períodes anuals, amb el cànon anual de 1.502,40€ 
(MI CINC-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS D’EURO). 
 
 
TERCER. RETORNAR a les empreses licitadores les garanties provisionals 
dipositades en el seu moment, en la quantitat que s’indica a continuació: 
 

 
 
 
QUART. NOTIFICAR la present resolució a totes les empreses licitadores i publicar-la 
al Perfil del Contractant. 
  
CINQUÈ. APROVAR la minuta que s’adjunta com a Annex únic de la present 
resolució. 
 
SISÈ. NOMENAR responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula vint-i-
tresena del Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Cap del Servei d’Espai 
Públic. 
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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 a la recepció de la seva 
notificació o en el seu defecte, publicació en el perfil del contractant. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de 
conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què rebí la seva 
notificació o publicació en el perfil del contractant, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent a la què es produís 
la desestimació presumpta del recurs. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
 
   
25. Espai Públic.  
Número: 23/2022/eCAA. 
 
APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS 
DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i 
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 
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La relació és la que s’adjunta a continuació: 
 
40980939E AV/ TORRE DEL VALLES, 22-24 
37259116J CR/ ESTACA, 58 
B64314800 CR/ DE L'AGRICULTURA, 43-B 
35027953B CR/ RIU SEGURA, 73 
B88248901 RD/ IBERICA, 272 
47839648Q AV/ LA COLLADA, 87 
X2923897E CR/ OLERDOLA, 47, 2º, 2 
B60291358 CR/ ATZAVARES, 22, REG, 2 
46754273B CR/ DOCTOR ZAMENHOF, 45, MG, 3 
X4769748P CR/ AIGUA, 158, LO, DR 
Y0388485Y CR/ JOAN LLAVERIAS, 9, LO, ES 
37284538C CR/ BAILEN, 14, MG, ES 
B67326397 CR/ BAILEN, 25, LO, ES 
26169732X CR/ LEPANT, 16, LO 
77252699T CR/ SANT ONOFRE, 114, LO, ES 
52215448C CR/ LEPANT, 34, LO, ES 
77299162A PL/ AGERMANAMENT, 8, MG, 11 
J67948687 PL/ AGERMANAMENT, 5, LO, 4 
X5587095G CR/ JOSEP COROLEU, 42, LO 
B58685280 CR/ JOSEP COROLEU, 38 
116127804 CR/ JOSEP COROLEU, 14, 2º, 1 
02402371K CR/ BRUC, 36, 1º 
07836834K CR/ AIGUA, 197, 3º, 1 
25487561L CR/ RIU EBRE, 32 
26652944S CR/ JOSEP COROLEU, 48-H, 4º, 2 
28336871C PL/ BEATRIU DE CLARAMUNT, 2, 4º, 1 
33879887J PT/ TEODOR CREUS I COROMINES, 1, 2º, 1 
35004603Y CR/ SANT ONOFRE, 111, 4º, 1 
35062725F CR/ AIGUA, 199, 3º, 4 
38058158N CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 11, 1º, 5 
38131590M CR/ PEDRAFORCA, 26, BX 
38166907V AV/ LA COLLADA, 8 
38405545F CR/ OLERDOLA, 33, 2º, 2 
38470212K CR/ VINYET, 25 
38798769T CR/ JOAN FUSTER, 17 
42874952P CR/ LURDES, 27 
46061262J CR/ AIGUA, 210, BX, 2 
46182610J CR/ RIU EBRE, 20-C 
46308334L CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 11, 4º, 1 
46474310G CR/ PIT-ROIG, 8, Esc: A, 1º, 1 
46757791X CR/ LEPANT, 6, 1º, 3 
47632741V CR/ QUIXOT, 22 
47634481D CR/ DOCTOR ZAMENHOF, 35, 1º, 3 
47634681W CR/ JOHN LENNON, 23 
47635998P CR/ TORRE D'ENVEJA, 13, 2º, 4 
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47637624R CR/ JOSEP COROLEU, 31, 1º, 2 
48024136K CR/ BRUC, 7, 1º, 2 
51808393L CR/ BRUC, 58-D, 1º, 2 
52210065L PL/ BEATRIU DE CLARAMUNT, 6, 2º, 1 
52212367K CR/ BAILEN, 14, 3º, 2 
52212882F CR/ AIGUA, 210, 2º, 1 
52214748X CR/ JOSEP COROLEU, 48-H, 4º, 1 
52217109W CR/ FES, 18 
52217156A CR/ AIGUA, 152, 2º, 1 
52218014X CR/ PARE GARI, 24, 3º, 3 
52420909E AV/ LA COLLADA, 6-B 
52421533W CR/ TEODOR CREUS I COROMINES, 23, 1º 
52423236A PL/ BEATRIU DE CLARAMUNT, 1, 2º, 1 
52424221E CR/ LURDES, 20 
52424231D CR/ BAILEN, 47, 3º, 2 
52427388S CR/ MARGALLO, 30 
52428378Q CR/ LEPANT, 37, BX 
54850018D CR/ TEODOR CREUS I COROMINES, 11-13, BX, 2 
76006443E CR/ RIU EBRE, 35 
77090587S CR/ MONTARDO, 16 
77096743F CR/ JOSEP COROLEU, 8, 4º, 1 
77284784T CR/ RIU GUADALQUIVIR, 56 
77285092D CR/ BAILEN, 47, 1º, 4 
78895427E CR/ FRANCESC MORAGAS, 1, 3º, 2 
B63174650 CR/ OLERDOLA, 31, 3º, 2 
X4459167L CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 64, 1º, 2 
X4909506H CR/ JOSEP COROLEU, 48-C, 4º, 2 
X5028680Y CR/ BRUC, 58-A, 4º, 1 
X8931098Z CR/ JOSEP COROLEU, 16, 2º, 2 
X9541062H CR/ RIERA DE PONTONS, 1 
Y1819076C CR/ BRUC, 58-A, 2º, 2 
Y6070673K CR/ AIGUA, 150, 3º 
 
SEGON. Facultar l’Il·lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 
Això no obstant, la Junta de Govern Local decidirà allò que cregui més adient per als 
interessos municipals. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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.  
 
 
 
PROPOSICIONS URGENTS 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte:  
 
El secretari fa constar, en relació amb aquest punt, que no ha pogut ser objecte 
d’estudi pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb el RD 128/2018, de 16 de març, i a l’efecte del que disposa l’article 
92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat dels casos en què porti incorporat 
l’informe jurídic. 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
26. Intervenció.  
Número: 92/2022/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/2022/33. 
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Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

 
 
Resum Facturació 
 

 
 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2022/33. 
 
 
TERCER.ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris pel pagament 
de dites despeses. 
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QUART. PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
   
27. Secretaria General. 
Número: 103/2020/eSEC. 
 
APROVAR INICIALMENT EL PLA ANUAL NORMATIU DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER A L’EXERCICI 2023 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

CORD 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment el Pla Anual Normatiu de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú que consta en els següents quadres: 
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SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el present acord per un termini de 
15 dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la 
inserció de l’anunci corresponent al tauler d’edictes de l’Ajuntament i la seva inserció 
en el BOPB. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la 
publicació de l’Anunci al BOPB. 
 
TERCER.- DONAR COMPTE del referit acord, en la propera sessió ordinària del Ple 
Municipal. 
 
QUART.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs  
 
 
 
PRECS I PREGUNTES  
No se’n formulen 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09.15 hores, de la que 
s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


