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Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 29/2022/eJGL 
 
 
NÚM.:   29 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  6 de setembre de 2022 
HORA:  09:00 
LLOC:  Sla Pau Roig i Estradé 
DOCUMENT:  Acta 
 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 09:00 hores del dia 6 de setembre de 2022, sota la 
presidència de la senyora M. Blanca Alba Pujol es reuneixen en primera convocatòria, 
al Sala Pau Roig i Estradé, les persones següents: 
 
 
ASSISTENTS 
 
 
Sr. Antoni Palacios Asensio JxC 

Sr. Francesc Xavier Serra Albet ERC 

Sra. Conxi Martinez Sanchez ERC 

 
 
Secretari General 
Sr. Isidre Marti Sarda       

 

Interventor Municipal 
Sr. Cesar Rodriguez Sola 
 
 

Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera 
convocatòria. 
 
Excusen la seva assistència la Sra. Marta Jofra Sora i el Sr. Jordi Medina Alsina 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixen també a la sessió el Sr. Jaime Carnicer 
Mas, el Sr. Adrià Guevara Figueras, el Sr. Oriol Huguet Briva.  
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ORDRE DEL DIA 

 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 28/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 28 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 
DE JULIOL DE 2022 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 74/2019/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA PROVIDÈNCIA, DE 23 DE MARÇ DE 2022, DICTADA PEL 
TRIBUNAL SUPREM.   
 
QUE INADMET EL RECURS DE CASSACIÓ 8925/20211 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 26/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 139/2022,  DE 15 DE JULIOL DE 2022  DICTADA PEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 6 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 394/2020F.  INADMET EL RECURS CONTENCIÓS 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 48/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA , DE 7 DE MARÇ DE 2022, DICTADA PEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 16 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 139/2021C.  RECTIFICACIÓ DE LA SENTÈNCIA 449/2021, DE 2 DE DESEMBRE 
DE 2021 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 168/2020/eSJ. 
 
INADMETRE EL RECURS DE REPOSICIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE SECRETARIA 
GENERAL. ASSESSORIA JURÍDICA PER DANYS PER CAIGUDA AL MERCAT MUNICIPAL 
  
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 16/2022/eSJ. 
 
ESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE SECRETARIA GENERAL. ASSESSORIA JURÍDICA PER 
DANYS AMB UN FERRO SOBRESORTINT AL PAS SOTA LA VIA DE LA RAMBLA 
SALVADOR SAMÀ, EL DIA 12 DE FEBRER DE 2022 
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7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 52/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER SECRETARIA 
GENERAL. ASSESSORIA JURÍDICA PER DANYS PER CAIGUDA EN PATINET, C. JOSEP 
ANSELM CLAVÉ, 49, EL 17 DE JUNY DE 2022 
  
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 63/2022/eSJ. 
 
INADMETRE LA RECLAMACIÓ DE SECRETARIA GENERAL. ASSESSORIA JURÍDICA PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER EUGENI D’ORS, EL DIA 22 DE MAIG DE 2022 
  
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 64/2022/eSJ. 
 
INADMETRE LA RECLAMACIÓ DE SECRETARIA GENERAL. ASSESSORIA JURÍDICA PER 
DANYS PER CAIGUDA ALS JARDINS FRANCESC MACIÀ, EL DIA 4 DE JULIOL DE 2022 
  
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 74/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 74/2021-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE MESURES EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A 
FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 
23/12/2020. 
 
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 91/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 91/2019-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE MESURES EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A 
FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 
27/01/2021. 
 
12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 340/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 340/2021-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE MESURES EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A 
FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 
14/05/2021. 
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13. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 625/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 625/2021-UES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE MESURES EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A 
FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, SEGONS 
INFORME DE DATA 17/09/2021. 
  
14. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 7/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 7/2022-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 03/01/2022. 
  
15. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 36/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
36/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 17/11/2021. 
  
16. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 204/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 204/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 05/03/2022. 
  
17. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 208/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
208/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 09/03/2022. 
  
18. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 207/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 207/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 03/03/2022. 
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19. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 215/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 215/2022-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE MESURES EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A 
FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 
02/02/2022. 
  
20. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 230/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
230/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS 
FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT 
REDUÏDA, EN DATA 09/03/2022. 
  
21. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 237/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
237/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 21/10/2021. 
  
22. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 231/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 231/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA. 
 
23. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 241/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
241/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 24/01/2022. 
  
24. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 244/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
244/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 10/03/2021. 
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25. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 359/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 359/2021-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE MESURES EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A 
FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 
07/06/2021. 
  
26. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 376/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 376/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 28/03/2022. 
 
27. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 377/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 377/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 02/04/2022. 
  
28. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 389/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
389/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS 
FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT 
REDUÏDA, EN DATA 06/04/2022. 
 
29. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 394/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 394/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 04/04/2022. 
  
30. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 403/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 403/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 08/04/2022. 
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31. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 416/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
416/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS 
FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT 
REDUÏDA, EN DATA 07/04/2022. 
 
32. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 496/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
496/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ. 
  
33. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 555/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 555/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 11/03/2022. 
 
34. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 207/2021/eGES 
 
DONAR COMPTE SENTÈNCIA I RECONÈIXER EL DRET A DEVOLUCIÓ DE L'IMPOST 
SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 
35. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 71/2020/eGES. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA, ANUL·LAR LES AUTOLIQUIDACIONS DE L'IMPOST 
SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA I 
RECONÈIXER EL DRET A LA DEVOLUCIÓ 
 
36. Intervenció.  
Número: 77/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 
  
37. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 229/2022/eAJT. 
 
APROVAR L’ACORD D’ENCÀRREC DE GESTIÓ PER LA REALITZACIÓ DE LES ACCIONS 
FORMATIVES EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2021 MG45 I DONA 
(EMT/2859/2021) ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU I L’IMET 
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38. Policia Local.  
Número: 634/2020/eAJT. 
 
APROVACIÓ SI S’ESCAU DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI 
CATALÀ DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT VIÀRIA I ELS SEUS ANNEXES 
  
 
ÀREA DE PROMOCIÒ ECONOMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
39. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 53/2022/eDES. 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS PER A LA VENDA AL MERCAT 
D'ARTESANIA DE NADAL I REIS 2022 A VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
40. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 273/2022/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE 
LLOGUER, DE L’ENLLUMENAT ORNAMENTAL NADALENC A VILANOVA I LA GELTRÚ, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 
 
41. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 579/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ AL GREMI D'HOSTALERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ D'UNA 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2022 
  
42. Mercats Municipals.  
Número: 10/2022/eMER. 
 
APROVAR L’AUTORITZACIÓ PER A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DE LA PARADA NÚM. 28 DEL MERCAT DEL CENTRE 
  
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
43. Cultura.  
Número: 124/2022/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LES TAQUILLES, PORTES I 
SALA DELS EQUIPAMENTS ESCÈNICS MUNICIPALS, TEATRE PRINCIPAL I AUDITORI 
EDUARD TOLDRÀ DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
44. Cultura.  
Número: 1150/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA L'ANY 2021 A 
L'ASSOCIACIÓ LA MEDUDA ASSOCIACIÓ LÚDICOFESTIVA 
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45. Cultura.  
Número: 131/2021/eCONT. 
 
RETORNAR LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI D’ATENCIÓ AL 
PÚBLIC, VISITES I TALLERS EDUCATIUS AL CENTRE D’ART CONTEMPORANI LA SALA  
  
46. Infància i Joventut.  
Número: 289/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS PER L’ORGANITZACIÓ I 
GESTIÓ DEL SERVEI DE TREBALL DE L’OFICINA JOVE GARRAF I DE LA PROMOCIÓ I 
FACILITACIÓ DE L’OCUPACIÓ JUVENIL DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
47. Infància i Joventut.  
Número: 30/2022/eSUB. 
 
APROVAR EL PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ DE PART DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA 
A L’INFANT DE L’EXPEDIENT 215/2022/ESUB PER L’ACORD DE JGL DE DATA 12 DE 
JULIOL DE 2022 SEGONS CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES ALS 
INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA PARTICIPACIÓ I 
INCLUSIÓ EN ACTIVITATS EN EL LLEURE A L’ESTIU 2022 (EXP. 62/2022/ESUB) 
  
48. Infància i Joventut.  
Número: 36/2022/eSUB. 
 
APROVAR EL PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ DE PART DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA 
A L'INFANT DE L'EXPEDIENT 250/2022/ESUB PER L'ACORD DE LA JGL DE DATA 12 DE 
JULIOL DE 2022 SEGONS CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS DESTINADES ALS 
INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES DE VILANOVA I LA GELTRÚ PE A LA PARTICIPACIÓ I 
INCLUSIÓ EN LES ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE A L'ESTIU 2022 (EXP. 
62/2022/ESUB) 
 
49. Infància i Joventut.  
Número: 54/2022/eSUB. 
 
APROVAR EL PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A 
L’NFANT DE L’EXPEDIENT 157/2022/esub PER L’ACORD DE JGL DE DATA 22 DE JUNY DE 
2021 SEGONS CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES ALS INFANTS, 
ADOLESCENTS I JOVES DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA PARTICIPACIÓ I 
INCLUSIÓ EN ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE A L'ESTIU 2022 (EXP. 
62/2022/ESUB) 
  
50. Infància i Joventut.  
Número: 587/2022/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE EDUCATIU INSTITUT 
BAIX A MAR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ PER A L'ÚS SOCIAL DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE EDUCATIU 
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51. Esports.  
Número: 582/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA FEDERACIÓ 
CATALANA DE VOLEIBOL 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
52. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 400/2021/eCONT. 
 
DECISIÓ DE NO ADJUDICAR EL CONTRACTE D'OBRES DEL LOT 3 (MESURA 3-
CÀRREGA I DESCÀRREGA A DUM-HAVANA I DUM MERCAT) DEL PROJECTE DE 
PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ, "AL CENTRE, LES PERSONES" 
  
53. Llicències i Disciplina.  
Número: 55/2021/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU DE L'ACORD DE RESOLUCIO D'EXPEDIENT SANCIONADOR 
  
54. Llicències i Disciplina.  
Número: 56/2021/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU DE L'ACORD DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR 
  
55. Llicències i Disciplina.  
Número: 57/2021/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU DE L'ACORD DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR 
 
 
PROPOSTES ENTRADES D’URGÈNCIA 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 
56. Servei de Projectes i Obres 
Núm. 24/2022/ePUR 
 
APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D'ACTUACIONS DE SENYALITZACIÓ A LA 
RONDA IBÈRICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
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: 28/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 28 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 26 DE JULIOL 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: 74/2019/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA PROVIDÈNCIA, DE 23 DE MARÇ DE 2022, DICTADA PEL 
TRIBUNAL SUPREM,  QUE INADMET EL RECURS DE CASSACIÓ 8925/20211, 
(Exp. 15/16-REC – 148/2020/ESJ) 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  TRIBUNAL SUPREM 
 
Núm. procediment:  Recurs de cassació 8925/2021 
 
Núm. i data acte:            Providència, de 23 de març de 2022 
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:      Roberto Valls de Gispert 
 
Objecte del procediment :      Contra la sentència de 20 de setembre de 2021, de la 

Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (Secció Quarta), que desestima 
e recurs d’ap3l·lació 96/2021 contra la sentència de 7 de 
setembre de 2020, del Jutjat Contenciós Administratiu nº 
4 de Barcelona, en el procediment abreujat 150/2019, 
que declarava la inadmissibilitat del recurs per 
extemporani. 
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Decisió  :  Inadmetre a tràmit el recurs de cassació interposat per 

incompliment dels requisits exigits. 
 Condemna en costes de 1000 € màxim a la part 

recurrent. 
 
Fermesa :  La sentència és ferma i no es pot interposar  cap recurs.  
 
Acords:                1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme.  
 
  
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 26/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 139/2022,  DE 15 DE JULIOL DE 2022  
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 6 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT ABREUJAT 394/2020F  I INADMET EL RECURS CONTENCIÓS 
  
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional:  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 6 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment:  Abreujat 394/2020 F 
 
Núm. i data sentència: 15 de juliol de 2022 
  
Part demandada:   Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                 Roberto Valls de Gispert 
 
Objecte del procediment:      Desestimació de la reclamació patrimonial per danys al 

seu vehicle, el dia 9 d’agost de 2018. 
 
Decisió:  INADMETRE el recurs contenciós administratiu.  
 Sense imposició de costes. 
 
Fermesa:  Contra aquesta resolució s’hi pot interposar recurs 

d’apel·lació. 
 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme. 
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4. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 48/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA , DE 7 DE MARÇ DE 2022, DICTADA 
PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 16 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 139/2021 C. RECTIFICACIÓ DE LA SENTÈNCIA 
449/2021, DE 2 DE DESEMBRE DE 2021 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 16 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Abreujat 139/2021 C 
 
Data interlocutòria: 7 de març de 2022 
  
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                   Roberto Valls de Gispert 
 
Objecte del procediment :      Desestimació per silenci administratiu de la reclamació 

patrimonial per danys al seu vehicle 3333 FMZ, al carrer 
Fitora, al caure-li una branca d’arbre a sobre. 

 
 Sentència que estima el recurs contenciós, condemna a 

pagar i no condemna a costes. 
 Hi ha rectificació de l’error material, pel que fa a les 

costes, a petició del demandant. 
 
Decisió  :  CONDEMNA a costes a la part demandada de 250 €. 
 
Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma i contra ella s’hi pot 

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

i conforme. 
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5. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 168/2020/eSJ. 
 
INADMETRE EL RECURS DE REPOSICIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE SECRETARIA 
GENERAL. ASSESSORIA JURÍDICA PER DANYS PER CAIGUDA AL MERCAT 
MUNICIPAL 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
 
PRIMER.- INADMETRE el recurs potestatiu de reposició presentat en data 16 de 
febrer de 2022 per la part recurrent contra l’acord de Junta de Govern Local de 
l'Ajuntament, en sessió del dia 11 de gener de 2022, mitjançant el qual es va adoptar 
per unanimitat l'acord de desestimar la reclamació per Secretaria General. Assessoria 
Jurídica formulada per la senyora amb DNI 47635897 E, contra l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada. 
 
 
TERCER.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent de la seva notificació o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 16/2022/eSJ. 
 
ESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE SECRETARIA GENERAL. ASSESSORIA JURÍDICA 
PER DANYS AMB UN FERRO SOBRESORTINT AL PAS SOTA LA VIA DE LA 
RAMBLA SALVADOR SAMÀ, EL DIA 12 DE FEBRER DE 2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.  ESTIMAR la reclamació per Secretaria General. Assessoria Jurídica 
formulada per la senyora amb DNI 47686204 M, contra l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per un import de TRES-CENTS EUROS (300 €). 
 
 
SEGON.  Aquesta quantitat s’ingressarà al número de compte d’ING  ES94 1465 0100 
94 1728934436, de la persona reclamant, i anirà a càrrec de la partida núm. 
07.9203.2260401 “Secretaria General. Assessoria Jurídica” 
 
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. 
 
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: 52/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
SECRETARIA GENERAL. ASSESSORIA JURÍDICA PER DANYS PER CAIGUDA EN 
PATINET, C. JOSEP ANSELM CLAVÉ, 49, EL 17 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 Secretaria General. 
Assessoria Jurídica formulada pel senyor amb r la senyora amb DNI 48180355 R 
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: 63/2022/eSJ. 
 
INADMETRE LA RECLAMACIÓ DE SECRETARIA GENERAL. ASSESSORIA 
JURÍDICA PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER EUGENI D’ORS, EL DIA 22 DE 
MAIG DE 2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. INADMETRE la reclamació per Secretaria General. Assessoria Jurídica 
formulada per la senyora amb DNI 47835707 P, representada per l’advocada Sra. M. 
PILAR GARRIDO PÉREZ, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per no complir 
tots els requisits necessaris. 
 
SEGON. INFORMAR a la persona interessada que el dret a reclamar prescriu al cap 
d'un any que s'hagi produït el fet o l'acte que motivi la indemnització o es manifesti el 
seu efecte lesiu. En cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini 
comença a computar des de la cura o la determinació de l'abast de les seqüeles. 
 
TERCER. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.   
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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9. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 64/2022/eSJ. 
 
INADMETRE LA RECLAMACIÓ DE SECRETARIA GENERAL. ASSESSORIA 
JURÍDICA PER DANYS PER CAIGUDA ALS JARDINS FRANCESC MACIÀ, EL DIA 4 
DE JULIOL DE 2022 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. INADMETRE la reclamació per Secretaria General. Assessoria Jurídica 
formulada per la senyora amb DNI 25874953 E, contra l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per no complir tots els requisits necessaris. 
 
SEGON. INFORMAR a la persona interessada que el dret a reclamar prescriu al cap 
d'un any que s'hagi produït el fet o l'acte que motivi la indemnització o es manifesti el 
seu efecte lesiu. En cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini 
comença a computar des de la cura o la determinació de l'abast de les seqüeles. 
 
TERCER. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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10. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 74/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 74/2021-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE 
MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 23/12/2020. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 35112145T la sanció de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI 35112145T 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 el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
 
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 
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sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
  
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 91/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 91/2019-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE 
MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 27/01/2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 48180109P la sanció de tres-cents 
euros (300 €) per infracció de l’article 25.1 de l’ordenança de Mesures per a fomentar 
el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI 48180109P 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 el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
 
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. 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512450563275225 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

21 
 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
  
12. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 340/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 340/2021-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE 
MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 14/05/2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 52423721-M la sanció de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI 52423721-M 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 el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
 
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. 
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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.  
 
 
13. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 625/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 625/2021-UES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE 
MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, SEGONS INFORME DE DATA 17/09/2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES040338244Q la sanció de cent 
cinquanta cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’ordenança de 
Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons 
consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI ES040338244Q 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 el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan 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.  
 
 
14. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 7/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 7/2022-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 
13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA 
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 
03/01/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI ES038495847B per haver quedat acreditat l’ús fraudulent de la targeta 
d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES038495847B la sanció de multa de 
quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 
d’octubre d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI ES038495847B, 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. 
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QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
  
 
15. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 36/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 36/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 17/11/2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES047837532Q, titular de 
l’establiment Celler Cal Puput, la sanció de multa de dos-cents vint-i-cinc euros (225 €) 
per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la 
Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES047837532Q, titular de l’establiment 
Celler Cal Puput, 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. 
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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.  
 
  
16. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 204/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 204/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA 
A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 05/03/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES047638506D la sanció de multa de 
cent euros (100 €) per infracció de l’article 73.2 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
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SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES047638506D, 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.  
 
  
17. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 208/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 208/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 09/03/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 
 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES046575689E la sanció de multa de 
quatre-cents cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 25.4a) de l’Ordenança de 
Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons 
consta a l’expedient. 

 

SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES046575689E, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 

 

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

 

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

 

QUART. PEU DE RECURS 

 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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18. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 207/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 207/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 
13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA 
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 
03/03/2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052210276T la sanció de multa de 
quatre-cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 
d’octubre d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES052210276T, 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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19. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 215/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 215/2022-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE 
MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 02/02/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052420907C la sanció de tres-
cents euros (300 €) per infracció de l’article 25.1 de l’ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI ES052420907C 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 el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
 
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 
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presumpta del recurs. També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu 
procedent  
   
 
20. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 230/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 230/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 09/03/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES031724767Q la sanció de multa de 
quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 
d’octubre d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES031724767Q, 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, 
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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. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 237/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 237/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 21/10/2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES037637984W la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES037637984W, 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. 
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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 de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
22. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 231/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 231/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES046457326V la sanció de multa de 
tres-cents euros (300 €) per infracció de l’article 50 de l’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES046457326V, 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. 
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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 de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
23. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 241/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 241/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 24/01/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI ES044184381R per ratificació dels fets per l’inspector municipal. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES044184381R la sanció de multa de 
quatre-cents cinquanta euros (450 €) 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. 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI ES044184381R, 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: 
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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 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.  
 
  
24. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 244/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 244/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 10/03/2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE ESY3900068H la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del NIE ESY3900068H, 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 
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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 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.  
 
  
25. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 359/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 359/2021-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE 
MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 07/06/2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del  NIE Y1677986N la sanció de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del NIE Y1677986N 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. 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512450563275225 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

36 
 

 
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
 
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.  
 
  
26. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 376/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 376/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 
13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA 
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 
28/03/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES046791669D la sanció de multa de 
quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 
d’octubre d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512450563275225 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

37 
 

 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES046791669D, 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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27. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 377/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 377/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA 
A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 02/04/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES077281250P la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES077281250P, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512450563275225 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

39 
 

28. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 389/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 389/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 06/04/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI ES045482960T per haver quedat acreditat els fets objecte d’infracció. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES045482960T la sanció de multa de 
quatre-cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 
d’octubre d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI ES045482960T, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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29. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 394/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 394/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 
13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA 
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 
04/04/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES047842545S la sanció de multa de 
quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 
d’octubre d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES047842545S, 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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30. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 403/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 403/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 
13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA 
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 
08/04/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI ES043501051R. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador a la persona titular del 
ES043501051R . 
 
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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31. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 416/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 416/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 07/04/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052215657E la sanció de multa de 
quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 
d’octubre d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES052215657E, 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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32. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 496/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 496/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES048020440M la sanció de multa de 
quatre-cents cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 20.2 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 ES048020440M, 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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33. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 555/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 555/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA 
A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 11/03/2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI ES053316105N, per haver quedat acreditada la responsabilitat dels fets.  
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES053316105N la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 

TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI ES053316105N, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 

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

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

CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 

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

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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34. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 207/2021/eGES. 
 
DONAR COMPTE SENTÈNCIA I RECONÈIXER EL DRET A DEVOLUCIÓ DE 
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA 
  
La Junta de Govern Local,es dona per assabentada de la sentència recaiguda i aprova 
per unanimitat dels seus membres presents, l'acord següent: 

 
 

ACORD 
 
 
PRIMER. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i conforme de la 
sentència recaiguda en el següent procediment:  
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 3 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Abreujat  257/2021-V 
 
Núm. i data sentència: 68/2022, de 7 d’abril de 2022 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                  Matías Acebes Fernández 
 
Objecte del procediment: Decret dictat en data16/4/2021 que desestima el 

recurs de reposició interposat contra el decret de 
data 16/3/2021, que desestima la sol·licitud de 
rectificació i anul·lació de l’autoliquidació de l’IIVTNU, 
número 202600154, d’import de 7.109,24€. 

 
Decisió  :  ESTIMAR el recurs contenciós administratiu.   
  

REVOCAR la resolució impugnada, amb la devolució 
dels imports ingressats, més els interessos legals.  

  
Sense condemna a costes. 

 
Fermesa :  Contra aquesta resolució no es pot interposar  cap 

recurs ordinari. 
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SEGON.- ANUL·LAR l’autoliquidació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana, número  202600154, d’import de 7.109,24€. 
 

TERCER.- RECONÈIXER al Sr. amb número de NIF 52218262M, el dret  a la 
devolució de la quantitat de 7.109,24€. 

 

QUART.- ACORDAR l’ordenació del pagament de 286,32€ en concepte d’interessos 
de demora, a càrrec de la partida pressupostària 90.0110.35200. 

 

CINQUÈ.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú farà la devolució. 

 

SISÈ.- NOTIFICAR al Departament d’Intervenció i Tresoreria. 

 

SETÈ.- COMUNICAR l’acord als interessats. 

 

VUITÈ. PEU DE RECURS 

 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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35. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 71/2020/eGES. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA, ANUL·LAR LES AUTOLIQUIDACIONS DE 
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA I RECONÈIXER EL DRET A LA DEVOLUCIÓ 
  
La Junta de Govern Local,es dona per assabentada de la sentència recaiguda i aprova 
per unanimitat dels seus membres presents, l'acord següent: 
 
  

ACORD 
 
PRIMER. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i conforme de la 
sentència recaiguda en el següent procediment:  
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 4 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Abreujat  85/2021-E 
 
Núm. i data sentència: 193/2022, de 7 de juliol de 2022 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                  Matías Acebes Fernández 
 
Objecte del procediment :  Desestimació del Recurs de Reposició interposat 

contra el Decret de data 5 de juny de 2020 pel qual 
es desestimava la sol·licitud de rectificació i 
devolució de l’autoliquidació 202600174 de l’IIVTNU 
relativa a la transmissió de 23-12-2017 de l’immoble 
amb referència cadastral 1629211CF9612N0001MK i 
s’adjuntava la liquidació complementària 202829287. 

 
Decisió  :  ESTIMAR el recurs contenciós administratiu.   
  

ES RECONEIX EL DRET A LA DEVOLUCIÓ de les 
quantitats ingressades.  

 Sense condemna a costes. 
 
Fermesa :  Contra aquesta resolució no es pot interposar  cap 

recurs ordinari. 
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SEGON. ANUL·LAR les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana, números  202600174 i 202829287, d’import total 
6.537,24€. 

TERCER. RECONÈIXER a la Sra. amb número de  NIF 50446934E, el dret  a la 
devolució de la quantitat de 6.537,24€. 

QUART. ACORDAR l’ordenació del pagament de 633,00€, en concepte d’interessos, a 
càrrec de la partida pressupostària 90.0110.35200. 

CINQUÈ. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú farà la devolució. 

SISÈ. CONSIGNAR els imports esmentats en els acords tercer i quart en el compte del 
Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona: Concepte 
0905000000008521. 

SETÈ. NOTIFICAR al Departament d’Intervenció i Tresoreria. 

VUITÈ. PEU DE RECURS 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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36. Intervenció.  
Número: 77/2022/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/2022/28. 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
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Factures superiors a 50.001€ 
 

 
  
Resum Facturació 
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SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2022/28. 
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
  
37. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 229/2022/eAJT. 
 
APROVAR L’ACORD D’ENCÀRREC DE GESTIÓ PER LA REALITZACIÓ DE LES 
ACCIONS FORMATIVES EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 
2021 MG45 I DONA (EMT/2859/2021) ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRU I L’IMET 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR l’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament i l’IMET la realització 
d’accions formatives, aprovant l’encàrrec de gestió adjunt  per la realització de les 
accions formatives en el marc del Programa Treball i Formació 2021 MG45 i DONA. 
 
SEGON.- TRANSFERIR a l’ens IMET, la part de la subvenció justificada corresponent 
al cost de les accions formatives d’acord amb l’establert a la base 8.2 de l’Ordre 
EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions del Programa Treball i Formació per poder dur a terme les 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512450563275225 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

75 
 

actuacions objecte d’aquest encàrrec de gestió. Aquests imports, segons l’Annex 2 de 
la resolució EMT/2859/2021, són 7,62 €/hora/persona pel mòdul de “Treball en equip” i 
de 7,62 €/hora/persona pel mòdul de “Intel·ligència emocional”. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú satisfarà a l’ens IMET la quantitat màxima de 
5.943,6 € corresponent a la realització de 2 mòduls de 30 hores cada un, per 13 
persones beneficiàries del Programa Treball i Formació 2021 MG45 i DONA, en el 
moment en que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú hagi rebut la subvenció de la 
Diputació de Barcelona, i d'acord amb les necessitats de tresoreria de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 

Aquesta despesa econòmica anirà a càrrec de la subvenció per a la realització del 
Programa Treball i Formació 2021 línies MG45, DONA i COOR, atorgada pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya en data 16 de novembre de 2021, i que va ser 
acceptada mitjançant acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en la sessió 
del dia 14 de desembre de 2021, concretament a càrrec les partides següents: 
 

Partida pressupostaria Concepte 
 

15 2410 2260615  Formació T i F DONA MG45 
 
TERCER.- DISPOSAR la seva publicació en el DOGC i en el registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’ Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord als interessats. 
 
CINQUÈ.- PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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38. Policia Local.  
Número: 634/2020/eAJT. 
 
APROVACIÓ SI S’ESCAU DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ EN 
MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA I ELS SEUS ANNEXES 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR l’Annex 1 al Conveni Marc Referit a la col·laboració per a la 
redacció, el seguiment i l’avaluació/actualització d’un Pla Local de Seguretat Viària per 
a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  
 
SEGON.- PUBLICAR el present conveni i els seus annexes en el BOPB. 
 
TERCER.- INSCRIURE el conveni en el Registre de Convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat. 
 
QUART.- NOTIFICAR el present acord als interessats. 
 
CINQUÈ.- PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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ÀREA DE PROMOCIÒ ECONOMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
39. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 53/2022/eDES. 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS PER A LA VENDA AL 
MERCAT D'ARTESANIA DE NADAL I REIS 2022 A VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. ADJUDICAR 12 autoritzacions per a la venda en el Mercat d’Artesania 
d’Estiu 2022, als sol·licitants que apareixen en la següent relació: 
 

 
 
SEGON. PUBLICAR aquest acord d’adjudicacions per a la venda a la seu electrònica 
de l’Ajuntament. 
 
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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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. 
 
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.  
 
 
40. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 273/2022/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM 
DE LLOGUER, DE L’ENLLUMENAT ORNAMENTAL NADALENC A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert i el plec de prescripcions tècniques i de 
clàusules administratives particulars, respectivament Annexos I i II de la present 
resolució,  per a la contractació del subministrament, en règim de lloguer, de 
l’enllumenat ornamental nadalenc de Vilanova i la Geltrú.  
 
SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert d’acord amb l’article 156 de la 
LCSP,  per un període d’un (1) any, prorrogable per tres (3) anys més, per períodes 
anuals, amb un pressupost base de licitació anual de 48.190 euros més 10.119,90 
euros corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 58.309,90 euros. 
 
TERCER. L’OBLIGACIÓ ECONÒMICA derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.4312.2269901 Campanya de 
Nadal, amb la següent distribució:  
 

Any       Base            IVA             Total          
2022           48.190,00€ 10.119,90 58.309,90€ 
 
TOTAL 58.309,90€ 
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L’autorització o realització del contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència 
de crèdit a cada exercici pressupostari. 
 
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació al 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. 
  
 
 
41. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 579/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ AL GREMI D'HOSTALERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL 
2022 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER.- CONCEDIR una subvenció nominativa a l’entitat Gremi d’Hostaleria de 
Vilanova i la Geltrú amb CIF G08795999, per un import de DEU  MIL EUROS 
(10.000,00€), destinada finançar el sosteniment de l’entitat d’interès social. 
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SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de DEU MIL EUROS (10.000,00€) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.4320.48210 SUBVENCIÓ GREMI 
HOSTALERIA, del pressupost de l’exercici 2022 per fer front a la subvenció que 
s’atorga. 
 
TERCER.- APROVAR les condicions a què queda subjecte la present subvenció que 
es concreten en els punts següents, 
 
 
3.1.GREMI D’HOSTALERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ es compromet a: 
 
3.1.1. Destinar la subvenció a finançar les despeses que es produeixin de les 
obligacions derivades del programa d’accions i activitats previstes pel Gremi 
d’Hosteleria de Vilanova i la Geltrú durant l’any 2022.  
 
3.1.2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 
3.1.3. Conservar els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels 
fons rebuts, per un període no inferior a 6 anys, comptats des de la finalització del 
termini de presentació de justificacions. 
 
3.1.4. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que 
no s’hagi declarat amb la sol·licitud. Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es 
conegui. 
 
3.1.5. Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en 
el compliment de les obligacions establertes mitjançant la presentació d’un informe per 
escrit, tan bon punt es produeixi, amb justificació de les causes que l’originen  
 
3.1.6. Comunicar per escrit les modificacions relatives al beneficiari, com un canvi en 
els mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació que tingui 
transcendència per al seguiment de la subvenció 
 
3.1.7. Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió 
de subvenció. 
 
3.1.8. Abans del pagament, el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
3.1.9. Complir les obligacions previstes en la llei 19/2014 de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, respecte a la 
publicitat activa. 
 
3.2. Seran despeses subvencionables les establertes amb caràcter general a l’article 
31 de la llei 38/2003,de 17 de novembre, General de Subvencions. 
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3.3. Incompliment de les obligacions i compromisos. 
 
3.3.1. L’incompliment de les obligacions establertes originarà les responsabilitats que 
en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de 
la subvenció concedida. 
 
3.3.2. En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part de 
l’administració,  haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’Ajuntament haurà de 
resoldre en el termini d’un mes. 
 
La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs 
administratiu de reposició de forma potestativa o directament de recurs contenciós  
administratiu. 
 
3.3.3. L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari donarà dret a 
l’Ajuntament a la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida, 
prèvia audiència del beneficiari, sense dret a que aquest rebi indemnització, i sens 
perjudici del dret a incoar els procediments sancionadors i de rescabalament dels 
danys i perjudicis que siguin oportuns. 
 
3.4. Responsabilitat en front de tercers. La responsabilitat que es pugui generar 
enfront tercers, a conseqüència de les  actuacions derivades del desplegament 
d'aquest acord correspon a l'entitat executora material de les actuacions. 
 
3.5. La forma de pagament de l’import de la subvenció. L’import de la subvenció 
s’abonarà de la manera següent: 
 
- 50 % del total de la subvenció concedida: un cop redactada la resolució i aprovada 
per la Junta de Govern Local. 
 
- 50 % restat de la subvenció: es farà efectiva un cop el/la beneficiari/ària hagi justificat 
correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció. 
 
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació del 
pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud d’aquest. 
 
3.6. Compatibilitat amb altres subvencions. La subvenció regulada en aquest acord 
serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics 
o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat 
no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a GREMI D’HOSTALERIA DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ. S’entendrà acceptada la subvenció per part de l’entitat si en el termini de 
10 dies  no manifesta expressament la seva disconformitat. 
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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 dels recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol recurs que considereu procedent.  
 
 
42. Mercats Municipals.  
Número: 10/2022/eMER. 
 
APROVAR L’AUTORITZACIÓ PER A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DE LA PARADA NÚM. 28 DEL MERCAT DEL CENTRE 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
 
PRIMER. RENUNCIAR a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de 
l’Ajuntament, establerts a l’article 35 del Reglament del mercats municipals, sobre la 
transmissió de la parada núm. 28 del Mercat del Centre.  
 
 
SEGON. AUTORITZAR la cessió de la concessió administrativa de la parada núm. 28 
del Mercat del Centre a favor del senyor ANGEL RINCÓN AGUILERA, amb les 
mateixes condicions que l’anterior adjudicatari, i continuant amb la mateixa activitat de 
fruita i verdura, reconeguda pel Reglament de Mercats, art. 2, ap. a) de l’Annex 1 en 
relació als Articles de venda, i per la durada establerta en l’article 15, ap.c) del 
Reglament de mercats municipals; en aquest cas, la data de finalització de la 
concessió, serà fins al 4 de maig de 2065.  
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TERCER. REQUERIR a l’actual concessionari MARGARITA AGUILAR MIRALLES, 
d’acord amb el que es disposa a l’Ordenança fiscal núm. 17 de la Taxa per prestació 
de serveis de mercats, art.7è, punt 2, apartat a), el percentatge major de les quantitats 
següents: el pagament del 10 % de l’import del valor declarat trenta mil euros 
(30.000,00€), o el de referència, calculat a raó de cinc-mil sis-cents vint-i-quatre euros 
(5.624,00€) per metre lineal de la parada (5,5 ml) que en aquest cas, la quantitat a 
pagar serà de tres-mil noranta-tres euros amb vint cèntims (3.093,20€). 
 
QUART. REQUERIR al nou concessionari, ANGEL RINCÓN AGUILAR., d’acord amb 
el que es disposa a l’Ordenança fiscal núm. 17 de la Taxa per prestació de serveis de 
mercats, art.7è, punt 1, un únic pagament en concepte de Permís de venda de 100€ 
per metre lineal (5,5 m/l), ascendint l’import total a 550,00€ (cinc-cents cinquanta 
euros) així com acceptar complir amb les normes del Reglament dels Mercats 
Municipals i les disposicions de l’Ajuntament que siguin aplicables.  
 
CINQUÈ. COMUNICAR a la cedent que disposa d’un mes, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord, per justificar el pagament dels drets establerts en 
l’ordenança fiscal sobre la cessió i altres que corresponguin a la Hisenda Pública. De 
no produir-se la justificació en aquest termini, s’entendrà per no produïda la cessió.  
 
SISÈ. REQUERIR al cessionari, perquè en el termini a 15 dies amb posterioritat a la 
notificació del present acord, acrediti el compliment dels requisits establerts a l’article 
21 del Reglament de Mercats. L’acreditació del compliment d’aquests requisits donarà 
dret a l’exercici de l’activitat de venda.  
 
SETÈ. NOTIFICAR aquest acord als interessats, així com al Departament de Gestió 
Tributaria i Intervenció. 
 
VUITÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:  
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 
43. Cultura.  
Número: 124/2022/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LES TAQUILLES, 
PORTES I SALA DELS EQUIPAMENTS ESCÈNICS MUNICIPALS, TEATRE 
PRINCIPAL I AUDITORI EDUARD TOLDRÀ DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. EXCLOURE l’empresa Adrià Illa, d’acord amb la clàusula 11.11 del PCAP, 
per haver inclòs en el sobre B informació de caràcter rellevant avaluable de manera 
automàtica. 
 
SEGON. ADJUDICAR a CASAL L’ATZAVARA, L, amb NIF , el contracte del servei de 
personal de taquilla, portes i sala dels equipaments escènics municipals, Teatre 
Principal i Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú, per un període de dos (2) 
anys, prorrogable per dos (2) anys més per períodes anuals, amb un preu anual de 
47.876,00 euros més 10.053,96 euros corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
57.929,96 euros, i els següents preus unitaris: 
 

 
 

TERCER. L’OBLIGACIÓ ECONÒMICA derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació 31.3340.2260901 Suport a la creació, arts 
escèniques-programació estable (audiovisuals, escèniques i visuals) del pressupost 
vigent i a les aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin 
a la durada del contracte. La despesa prevista per als anys 2022 a 2024, atenent a la 
previsió d’inici del contracte el primer de setembre de 2022, serà com segueix: 
 

 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 
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QUART. NOTIFICAR l’adjudicació a totes les empreses licitadores. 
 
CINQUÈ. PUBLICAR l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant, al Diari 
Oficinal de la Unió Europea i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya. 
  
SISÈ. NOMENAR responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula vint-i-
quatrena del Plec de Clàusules Administratives particulars, la Cap del Servei de 
Cultura. 
 
SETÈ.- APROVAR la minuta genèrica per al corresponent contracte que s’adjunta com 
a Annex. 
 
VUITÈ.- FACULTAR a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
NOVÈ.-  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els 
següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en el perfil del 
contractant, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el 
recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  de la 
Llei 9/2017 de contractes del sector públic  - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 
dies a comptar del dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil del 
contractant. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius  de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat 
amb els arts 8 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
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44. Cultura.  
Número: 1150/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA L'ANY 2021 
A L'ASSOCIACIÓ LA MEDUDA ASSOCIACIÓ LÚDICOFESTIVA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- REVOCAR PARCIALMENT la subvenció concedida a l’entitat ASSOCIACIO 
LA MEDUSA ASSOCIACIO LUDICOFESTIVA amb CIF G6552940-6 en la quantia de 
992 € per manca de justificació.  
 
La subvenció realment atorgada és de 1.573 €. Atès que l’entitat ha cobrat 
anticipadament un 60% de la subvenció concedida, la quantia de 1.539 €, l’import 
pendent a ingressar a l’entitat per part de l’Ajuntament serà de 34 €.  
 
SEGON.- ORDENAR el pagament de 34€ a l’entitat ASSOCIACIO LA MEDUSA 
ASSOCIACIO LUDICOFESTIVA. 
  
TERCER.-. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. 
 
QUART.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del 
dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de 
publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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45. Cultura.  
Número: 131/2021/eCONT. 
 
RETORNAR LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI 
D’ATENCIÓ AL PÚBLIC, VISITES I TALLERS EDUCATIUS AL CENTRE D’ART 
CONTEMPORANI LA SALA  
  
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 d’ARC GESTIÓ 
CULTURAL, SL amb NIF B66069014, per import de 649,00€ (SIS-CENTS 
QUARANTA-NOU EUROS) referent a l’expedient de contractació del d’atenció al 
públic, visites i tallers educatius al Centre d’Art Contemporani La Sala, dipositada en 
data 17 de juliol de 2018, i consignada a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb la 
clau d’operació 820, número d’operació 320180005469, número d’ingrés 20180002459 
i referència 32018002864. 
 
 
SEGON. NOTIFICAR la present resolució a ARC GESTIÓ CULTURAL, SL. 
 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent  
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46. Infància i Joventut.  
Número: 289/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS PER 
L’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SERVEI DE TREBALL DE L’OFICINA JOVE 
GARRAF I DE LA PROMOCIÓ I FACILITACIÓ DE L’OCUPACIÓ JUVENIL DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. PRORROGAR amb la conformitat d’ACTUA, SCCL., amb NIF F61826053,  
el contracte dels serveis per l’organització i gestió del servei de treball de l’Oficina Jove 
Garraf i de la promoció i facilitació de l’ocupació juvenil de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú,  per un període d’1 any més i per un import  anual de 33.464,00 € (TRENTA-
TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS) (exempt d’IVA). 
 
SEGON. L’OBLIGACIÓ ECONÒMICA derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació  pressupostària 09.3278.2279902 Servei 
d’Assessoria Laboral del pressupost vigent, i a les diferents aplicacions que s’habilitin 
en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte.  
 
La previsió de despesa per l’any 2022 serà de 11.154.66 € (IVA exempt). 
La previsió de despesa per l’any 2023 serà de 22.309,34 € (IVA exempt). 
 
L’autorització o realització del contracte queda condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient per a cada exercici pressupostari.  
 
TERCER. NOTIFICAR la pròrroga a l’empresa adjudicatària i publicar-la al Perfil del 
contractant i el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
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. 
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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.  
 
 
 
47. Infància i Joventut.  
Número: 30/2022/eSUB. 
 
APROVAR EL PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ DE PART DE LA SUBVENCIÓ 
ATORGADA A L’INFANT DE L’EXPEDIENT 215/2022/ESUB PER L’ACORD DE JGL 
DE DATA 12 DE JULIOL DE 2022 SEGONS CONVOCATÒRIA DE  SUBVENCIONS 
DESTINADES ALS INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
PER A LA PARTICIPACIÓ I INCLUSIÓ EN ACTIVITATS EN EL LLEURE A L’ESTIU 
2022 (EXP. 62/2022/ESUB) 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. INCOAR procediment revocació parcial de la subvenció atorgada a l’infant 
de l’expedient 215/2022/esub (DNI 036515377-W) per un import de 558,00 € per la 
participació en les activitats d’educació en el lleure a l’estiu, de forma que la subvenció 
realment concedida será d’un total de 837,00 €. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats perquè en un termini de 15 
dies, a comptar a partir del dia següent a la notificació de la present, puguin presentar 
al·legacions o els documents que considerin oportuns. Informant-los que en cas que 
no presentin cap document ni al·legació es procedirà a la revocació definitiva de la 
subvenció. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs.  
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48. Infància i Joventut.  
Número: 36/2022/eSUB. 
 
APROVAR EL PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ DE PART DE LA SUBVENCIÓ 
ATORGADA A L'INFANT DE L'EXPEDIENT 250/2022/ESUB PER L'ACORD DE LA 
JGL DE DATA 12 DE JULIOL DE 2022 SEGONS CONVOCATÒRIA DE LES 
SUBVENCIONS DESTINADES ALS INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PE A LA PARTICIPACIÓ I INCLUSIÓ EN LES ACTIVITATS 
D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE A L'ESTIU 2022 (EXP. 62/2022/ESUB)  
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
  

ACORD 
 
PRIMER. INCOAR procediment de revocació parcial de la subvenció atorgada a 
l’expedient 250/2022/esub (DNI 40893190H) per un import de 279,00 € per la 
participació en les activitats d’educació en el lleure d’estiu, de forma que la subvenció 
realment concedida será de 558,00€. 
 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats perquè en un termini de 15 
dies, a comptar a partir del dia següent a la notificació de la present, puguin presentar 
al·legacions o els documents que considerin oportuns. Informant-los que en cas que 
no presentin cap document ni al·legació es procedirà a la revocació definitiva de la 
subvenció. 
 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs.  
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49. Infància i Joventut.  
Número: 54/2022/eSUB. 
 
APROVAR EL PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A 
L’NFANT DE L’EXPEDIENT 157/2022/esub PER L’ACORD DE JGL DE DATA 22 DE 
JUNY DE 2021 SEGONS CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES ALS 
INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA 
PARTICIPACIÓ I INCLUSIÓ EN ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE A 
L'ESTIU 2022 (EXP. 62/2022/ESUB) 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
 
PRIMER. INCOAR procediment de revocació total de la subvenció atorgada a l’infant 
de l’expedient 157/2022/esub  (DNI 48189405-N) per un import de 900,00€ per la 
participació en activitats d’educació en el lleure a l’estiu, de forma que la subvenció 
realment concedida será d’un total de 0 €. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats perquè en un termini de 15 
dies, a comptar a partir del dia següent a la notificació de la present, puguin presentar 
al·legacions  o els documents que considerin oportuns. Informant-los que en cas que 
no presentin cap document ni al·legació es procedirà a la revocació definitiva de la 
subvenció. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs.  
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50. Infància i Joventut.  
Número: 587/2022/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE EDUCATIU 
INSTITUT BAIX A MAR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A L'ÚS SOCIAL DE LES INSTAL·LACIONS DEL 
CENTRE EDUCATIU 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER.-  APROVAR el conveni de col·laboració entre el centre educatiu Institut Baix 
a Mar de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a l’ús 
social de les instal·lacions del centre educatiu amb el següent contingut que consta a 
l’annex. 
 
SEGON.- APROVAR l’autorització i disposició de la despesa de l’import d’aquest 
conveni per al curs 2022-2023 (de 15 de setembre a 30 de juny) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 09.3278.48202 Convenis i subvencions Joventut i Infància 
del pressupost vigent l’exercici 2022 i  les diferents aplicacions pressupostàries que 
s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin la durada del conveni, 
d’acord amb la següent distribució: 

 
ANY       PREU      
 

2022      2.718,76€ 
 

2023      4.660,74€ 
 

TOTAL     7.379,50 € 
 
L’autorització o realització del conveni es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
TERCER.- DISPOSAR la publicació d’aquest conveni en el DOCG, en el Portal de 
Transparència de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat. 
 

QUART.- FACULTAR a l'Alcaldessa per a la signatura del conveni i quanta 
documentació relacionada. 
 

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquests acord als interessats. 
 

SISÈ.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el termini de dos 
mesos, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, 
des de la seva data de publicació. 
 

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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51. Esports.  
Número: 582/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA FEDERACIÓ 
CATALANA DE VOLEIBOL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. CONCEDIR una subvenció nominativa a la FEDERACIÓ CATALANA DE 
VOLEIBOL amb NIF G08882797, per un import cinc mil dos-cents cinquanta-set euros 
(5.257 €),  destinada a l’organització del Vichy Catalan Vòlei Tour- Campionat de 
Catalunya 2022 a Vilanova i la Geltrú.  
 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de cinc mil dos-cents cinquanta-set 
euros (5.257 €) amb càrrec a l’aplicació 33.3410.48104 CONVENI FEDERACIÓ 
CATALANA DE VOLEI, del pressupost de l’exercici 2022 per fer front a la subvenció 
que s’atorga. 
 
TERCER.  APROVAR les condicions a què queda subjecte la present subvenció i que 
es concreten en els punts següents: 
 
3.1. FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL  es compromet a:  

3.1.1. Destinar la subvenció a l’organització del Campionat de Catalunya de Vòlei 
Platja Vichy Catalan Vòlei Tour, el qual es durà a terme durant els dies 3, 4 i 5 de juny 
de 2022 a Vilanova i la Geltrú.  

3.1.2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

3.1.3. Conservar els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels 
fons rebuts, per un període no inferior a 6 anys, comptats des de la finalització del 
termini de presentació de justificacions. 

3.1.4. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que 
no s’hagi declarat amb la sol·licitud. Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es 
conegui. 

3.1.5. Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en 
el compliment de les obligacions establertes mitjançant la presentació d’un informe per 
escrit, tan bon punt es produeixi, amb justificació de les causes que l’originen.  

3.1.6. Comunicar per escrit les modificacions relatives al beneficiari, com un canvi en 
els mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació que tingui 
transcendència per al seguiment de la subvenció. 

3.1.7. Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió 
de subvenció. 
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3.1.8. Abans del pagament, el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

3.1.9. Complir les obligacions previstes en la llei 19/2014 de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, respecte a la 
publicitat activa. 

3.2. Seran despeses subvencionables les establertes amb caràcter general a l’article 
31 de la llei 38/2003,de 17 de novembre, General de Subvencions. 

3.3. Incompliment de les obligacions i compromisos. 

3.3.1. L’incompliment de les obligacions establertes originarà les responsabilitats que 
en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de 
la subvenció concedida. 

3.3.2. En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part de 
l’administració,  haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’Ajuntament haurà de 
resoldre en el termini d’un mes. 

La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs 
administratiu de reposició de forma potestativa o directament de recurs contenciós  
administratiu. 

3.3.3. L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari donarà dret a 
l’Ajuntament a la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida, 
prèvia audiència del beneficiari, sense dret a que aquest rebi indemnització, i sens 
perjudici del dret a incoar els procediments sancionadors i de rescabalament dels 
danys i perjudicis que siguin oportuns. 

3.4. Responsabilitat en front de tercers. La responsabilitat que es pugui generar 
enfront tercers, a conseqüència de les  actuacions derivades del desplegament 
d'aquest acord correspon a l'entitat executora material de les actuacions. 

3.5. La forma de pagament de l’import de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia 
la presentació dins dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada 
al punt anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar 
fefaentment trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 

Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació del 
pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud d’aquest. 

3.6. Compatibilitat amb altres subvencions. La subvenció regulada en aquest acord 
serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics 
o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat 
no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 

 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL. 
S’entendrà acceptada la subvenció per part de l’entitat si en aquest termini no 
manifesta expressament la seva disconformitat. 
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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 dels recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol recurs que considereu procedent.  
 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
52. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 400/2021/eCONT. 
 
DECISIÓ DE NO ADJUDICAR EL CONTRACTE D'OBRES DEL LOT 3 (MESURA 3-
CÀRREGA I DESCÀRREGA A DUM-HAVANA I DUM MERCAT) DEL PROJECTE DE 
PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ, "AL CENTRE, LES 
PERSONES" 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. NO ADJUDICAR el contracte d’obres del Lot 3 (Mesura 3 – Càrrega i 
descàrrega a DUM-Havana i DUM -Mercat) del projecte de pacificació del centre de 
Vilanova i la Geltrú “Al centre, les persones” per l’import de 118.985,94€, per raons 
d’interès públic.  
 
SEGON. RETORNAR aquest import a la partida 50.1340.63901 (Pacificació del centre 
“Al centre, les persones”) del vigent pressupost de 2022.  
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TERCER. NOTIFICAR aquesta Resolució  a totes les empreses licitadores i publicar- 
la al Perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes de la generalitat de 
Catalunya. 
 
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 que es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
  
53. Llicències i Disciplina.  
Número: 55/2021/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU DE L'ACORD DE RESOLUCIO D'EXPEDIENT 
SANCIONADOR 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a l’interessat JACARANDA REALTOR, SL , una sanció de multa 
de SIS-CENTS EUROS (600,00€), en relació l’expedient sancionador núm. 
55/2021/eDIS, de conformitat amb els antecedents que consten transcrits a la part 
expositiva de la present resolució. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat i al Servei de Recaptació 
 
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 
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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.  
 
  
54. Llicències i Disciplina.  
Número: 56/2021/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU DE L'ACORD DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT 
SANCIONADOR 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a l’interessat JACARANDA REALTOR, SL , una sanció de multa 
de SIS-CENTS EUROS (600,00€), en relació l’expedient sancionador núm. 
56/2021/eDIS, de conformitat amb els antecedents que consten transcrits a la part 
expositiva de la present resolució. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat i al Servei de Recaptació 
 
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.  
 
  
55. Llicències i Disciplina.  
Número: 57/2021/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU DE L'ACORD DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT 
SANCIONADOR 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a l’interessat P. E. R. P.  i a C. S. A., una sanció de multa de 
TRES-CENTS EUROS (300,00€), en relació l’expedient sancionador núm. 
57/2021/eDIS, de conformitat amb els antecedents que consten transcrits a la part 
expositiva de la present resolució. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat i al Servei de Recaptació 
 
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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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 TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 
55. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 24/2022/ePUR. 
 
APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D'ACTUACIONS DE SENYALITZACIÓ A LA 
RONDA IBÈRICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la tramitació d’urgència del procediment per a l’aprovació del 
projecte d’obres anomenat “Projecte d’actuacions de senyalització a la ronda Ibèrica 
de Vilanova i la Geltrú”. La tramitació per urgència suposa la reducció dels terminis 
establerts per aquest procediment a la meitat, de tal manera que el tràmit d’informació 
pública del projecte es redueix a quinze dies 
 
SEGON. APROVAR INICIALMENT el projecte d’obres “Projecte d’actuacions de 
senyalització a la ronda Ibèrica de Vilanova i la Geltrú”, redactat per part dels Serveis 
Tècnics Municipals i promogut per aquest Ajuntament, amb un pressupost total per a 
contracte de trenta-quatre mil euros amb set-cents cinquanta-set euros amb vint-i-nou 
cèntims 34.757,29 € (28.725,03 € més 21 € de l’IVA).  
 
TERCER. SOTMETRE el projecte esmentat d’obres “Projecte d’actuacions de 
senyalització a la ronda Ibèrica de Vilanova i la Geltrú” a informació pública mitjançant 
anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de l’ajuntament, per un 
període de quinze dies, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al 
BOP, a fi i efecte que es puguin presentar les al·legacions i suggeriments que es 
creguin oportunes.  
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Les al·legacions i suggeriments, si s’escau, s’hauran de presentar dins el termini 
indicat per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. 
 
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. 
 
 


