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Identificació de l’expedient 
Núm. Exp. : 42/2022/eJGL 
 
NÚM.:   42 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  13 de desembre de 2022 
HORA:  09:00 
LLOC:  Sala Pau Roig i Estradé 
DOCUMENT:  Acta 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 09:00 hores del dia 13 de desembre de 2022, sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, Olga Arnau i Sanabra es reuneixen en primera 
convocatòria, al Sala Pau Roig i Estradé, les persones següents: 
 
 
ASSISTENTS: 
   

 
Olga Arnau Sanabra ERC 

M Blanca Alba Pujol JxC 

Antoni Palacios Asensio JxC 

Jordi Medina Alsina ERC 

Francesc Xavier Serra Albet ERC 

Conxi Martinez Sánchez ERC 

 
Secretari General 
Sr. Isidre Marti Sarda       
 
Interventor Municipal 
Sr. Cesar Rodriguez Sola        

 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixen també a la sessió el Sr. Adrià Guevara 
Figueras i el Sr. Jaume Carnicer Mas que s’incorpora a la sessió en el punt 17 a les 9.07h. 
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ORDRE DEL DIA 

 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 41/2022/EJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 41 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2022 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 114/2021/eSEC. 
 
APROVAR EL CALENDARI DE SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER A 
L’ANY 2023 (DE L’1 DE GENER AL 14 DE JUNY) 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 88/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 286/2021, DE DATA 5 DE NOVEMBRE 2021  
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 4 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ORDINARI 71/2020 A INTERPOSAT PER RENTICONTRATAS, SL.  
ESTIMA EL RECURS PRESENTAT 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 53/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 33/2022, DE 21 DE NOVEMBRE DE 2022,  
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 6 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ORDINARI 147/2021 B,  INTERPOSAT PER M. ANTÒNIA BARRI 
FLOTATS.  DESESTIMA EL RECURS PRESENTAT 
  
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 78/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 341/2021, DE 15 DE NOVEMBRE DE 2021, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 8 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 284/2021 C INTERPOSAT PER BANCO SANTANDER, 
SA.  DECLARA INADMISSIBILITAT DEL RECURS 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 78/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 2908, DE 21 DE JULIOL DE 2022, DICTADA PEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA,  EN EL RECURS 
D’APEL·LACIÓ 543/2022 DEL PROCEDIMENT ABREUJAT 284/2021 C INTERPOSAT 
PER BANCO SANTANDER, SA.  ESTIMA EL RECURS D’APEL·LACIÓ 
  
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 25/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 302/2022, DE 22 DE NOVEMBRE DE 2022, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 12 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 480/2021 2A INTERPOSAT PER SEBASTIÁN PELEGRÍ 
MOYA. ESTIMA EL RECURS I ANUL·LA ELS EFECTES DERIVATS DE 
L’AUTOLIQUIDACIÓ 
 
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 60/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 348/2022, DE 8 DE NOVEMBRE DE 2022, 
DICTADA PEL JUTJAT SOCIAL NÚMERO 8 DE BARCELONA, EN EL PROCEDIMENT 
D’ACOMIADAMENT 265/2022 C.  ESTIMA EN PART EL RECURS INTERPOSAT PER 
MARTA UXÓ DE LA YGLESIA I SONIA GONZÁLEZ CARRASCO 
  
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 32/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA AL CARRER JOSEP COROLEU, 43, EL DIA 9 DE MARÇ DE 2019 
  
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 78/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS CAIGUDA AL C. FRANCESC MACIÀ, 
88, EL 25 D'AGOST DE 2022 
  
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 87/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D'AIGUA AL C. DR. 
ZAMENHOF, 25 
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12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 84/2022/eSJ. 
 
INADMETRE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A 
CAUSA D’UNA TAPA DE CONTENIDOR TRENCADA AL PARC SAMÀ 
 
13. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 85/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA A RIBES ROGES 
  
14. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 131/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 131/2022-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. 
  
15. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 238/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 238/2022-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.. 
  
16. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 529/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 529/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA D'ÚS DE LES 
PLATGES DE VILANOVAI LA GELTRÚ I EL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1241/2021, 
EN DATA 07/04/2022. 
  
17. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 530/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 530/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA D'ÚS DE LES 
PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1241/2021, 
EN DATA 08/04/2022. 
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18. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 599/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 599/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA D'ÚS DE LES 
PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1241/2021, 
EN DATA 06/04/2022. 
  
19. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 600/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 71/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA D'ÚS DE LES 
PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1241/2021, 
EN DATA 04/04/2022. 
  
20. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 603/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 603/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA D'ÚS DE LES 
PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ I DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1241/2021, 
EN DATA 05/04/2022. 
 
21. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 644/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 71/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 25/04/2022 
  
22. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 642/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 71/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 27/04/2022 
 
23. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 669/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 669/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 06/06/2022. 
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24. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 684/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 684/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 10/06/2022. 
 
25. Secretaria General. Servei de Patrimoni.  
Número: 278/2022/eCONT. 
 
DECLARAR DESERTA L’ALIENACIÓ DE QUATRE SOLARS INTEGRATS AL 
PATRIMONI MUNICIPAL 
  
26. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 614/2022/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS ALS TRIBUTS MUNICIPALS-EXERCICI 2021 
  
27. Intervenció.  
Número: 114/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 
 
28. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 752/2022/eAJT. 
 
RATIFICAR L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ UCRAÏNA, CONVOCATÒRIA 2022 EXPEDIENT 
SOC013/22/000043 
 
29. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 461/2021/eCONT. 
 
PRORROGAR EL SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP MULTIFUNCIÓ EN LA 
MODALITAT D’ARRENDAMENT, AMB DESTINACIÓ AL SERVEI DE LLICÈNCIES I 
DISCIPLINA, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC DE L’ACM 
(EXPEDIENT 2014.2) 
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
30. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 552/2022/eAJT. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 7384, DE 16 DE NOVEMBRE DE 2022, 
D'ACCEPTACIÓ DE LA RESOLUCIÓ, DE 8 DE NOVEMBRE DE 2022 (EXP. 
SOC027/22/000042), D'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ DEL SOC DESTINADA A 
LA PRÒRROGA DE 4 AODL, D'ACORD AMB LA CONVOCATÒRIA 2022, 
EMT/1793/2022. 
  
31. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 552/2022/eAJT. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 6866, DE 25 D'OCTUBRE DE 2022, 
D'ACCEPTACIÓ DE LA RESOLUCIÓ, DE 17 DE JULIOL DE 2022 (EXP. 
SOC023/22/000021), D'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ DEL SOC PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE 3 NOUS AODL, D'ACORD AMB LA CONVOCATÒRIA 2022, 
EMT/1794/2022. 
  
32. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 696/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ A L'ENTITAT, AMICS DEL FERROCARRIL DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ, DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL 2022 
 
33. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 772/2022/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL SUBPROJECTE “INNOVACIÓ EN LES ÀREES 
COMERCIALS URBANES. APEU. PROJECTE PER A IMPLANTAR LES 
INNOVADORES ÀREES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA URBANA (APEU) EN 10 
ÀREES COMERCIALS URBANES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA”, FINANÇAT 
PER LA UNIÓ EUROPEA, MITJANÇANT ELS FONS NEXTGENERATIONEU, EN EL 
MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA.  
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ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 
34. Cultura.  
Número: 965/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER L’ANY 2022 A 
L’ENTITAT PENYA FILATÈLICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 
 
35. Educació IMET.  
Número: 605/2022/eSUB. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS ADREÇADES ALS CENTRES 
DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON 
CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, MODALITAT AJUTS A L’ESCOLARITAT, IGUALTAT D’OPORTUNITATS, any 
2022 
 
36. Esports.  
Número: 389/2022/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE GESTIÓ DE 
MANTENIMENT INTEGRAL I DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT   DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ  
  
37. Esports.  
Número: 607/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L'AM EVENTS, SL, 
MARXA CICLOTURISME 
  
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
38. Espai Públic.  
Número: 253/2021/eCONT. 
 
RETORNAR LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 
DE CONTENIDORS PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS 
 
39. Espai Públic.  
Número: 930/2022/eAJT. 
 
APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU DE LA SUBSTITUCIÓ PARCIAL 
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE 67 QUADRES DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
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40. Espai Públic.  
Número: 26/2022/eCAA. 
 
INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS PENDENTS 
DE LIQUIDACIÓ 
  
41. Serveis Jurídics i Administratius d'Urbanisme.  
Número: 30/2019/eURB. 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA 
DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ 3 (PA-3) CARRER DE L’AMETLLER DE LA MPPGOU EN 
L’ÀMBIT DEL NUCLI ANTIC. 
 
  
 

Propostes urgents 
 
 
ÀREA DE POLITIQUES DE CIUTADANIA 
 
42. Cultura 
Número: 719/2022/eAJT 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D'AJUTS PER A 
L’EXECUCIÓ D’OBRES DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT D’IMMOBLES DE 
NOTABLE VALOR CULTURAL PER AL TRIENNI 2022-2024  
 
43. Cultura 
Número: 721/2022/eAJT 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D'AJUTS PER A 
L’EXECUCIÓ D’OBRES DE RESTAURACIÓ I CONSOLIDACIÓ D’IMMOBLES DE 
NOTABLE VALOR CULTURAL PER AL TRIENNI 2022-2024 
 
44. Cultura 
Número: 744/2022/eAJT 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D'AJUTS PER ALS 
PROGRAMES MUNICIPALS D’ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I ARTS VISUALS EN 
L’ÀMBIT DE L’ENSENYAMENT REGLAT 2022 
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45.Infància i Joventut 
Número: 601/2022/eSUB 
 
APROVAR LA RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A INFANTS I 
ADOLESCENTS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL PER A LA SEVA INCLUSIÓ EN 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2022/2023 
 
46. Infància i Joventut 
Número: 33/2022/eSUB 
 
APROVAR LA INCOACIÓ DEL PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ TOTAL D'UNA 
SUBVENCIÓ ATORGADA A L'EXPEDIENT 329/2022/eSUB EN LA CONVOCATÒRIA 
DESTINADA ALS INFANTS , ADOLESCENTS I JOVES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
PER A LA PARTICIPACIÓ I INCLUSIÓ EN LES ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL 
LLEURE A L'ESTIU 2022 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
47. Servei de Projectes i Obres 
Número: 381/2021/eCONT 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE 
CARRIL BICI A L'AVINGUDA DE FRANCESC MACIÀ ENTRE LA RAMBLA ARNAU DE 
VILANOVA I EL CARRER DE JOSEP COROLEU 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
48. Servei de Gestió del Talent i les Persones 
Número: 2701/2022/eRH 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DELS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ, MITJANÇANT EL SISTEMA SELECTIU 
EXCEPCIONAL DE CONCURS DE MÈRITS DE L’AJUNTAMENT 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: 41/2022/EJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 41 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 29 DE NOVEMBRE 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: 114/2021/eSEC. 
 
APROVAR EL CALENDARI DE SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER 
A L’ANY 2023 (DE L’1 DE GENER AL 14 DE JUNY) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR el calendari de sessions de la Junta de Govern Local d’aquest 
Ajuntament corresponent a l’any 2023 (de l’1 de gener al 14 de juny), que es relaciona 
a continuació: 
 
Sessions Ordinàries de la Junta e Govern Local per a l‘any 2023 
 

GENER:      10,18,24,31  

FEBRER: 7,14,21,28    

MARÇ: 7,14,21,28   

ABRIL: 11,18,25 

MAIG: 2,9,16,23,30 

JUNY: 6,13,14 

 
Les sessions ordinàries de la junta de govern local es celebraran, amb caràcter general 
cada dimarts, no festiu, de cada setmana, a les 9 hores. 
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El darrer dia de sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’aquesta legislatura, serà 
el 13 de juny de 2023, i el dia 14 de Juny de 2023 es convocarà una Junta de Govern 
extraordinària amb l’objectiu d’aprovar la darrera acta. 
 
SEGON. ESTABLIR el funcionament de les sessions de la següent manera:  
 
Les convocatòries de les sessions de la Junta de Govern local es notificaran amb dos 
dies hàbils d’antelació previs a la celebració de la mateixa.  
 
L’expedient de Junta de Govern, es tancarà a les 12h del dia hàbil abans de la notificació 
de la convocatòria de la Junta de Govern Local. 
 
El termini d’inclusió de propostes urgents a l’expedient de la Junta de Govern Local  serà 
a les 12h. del dia abans de la celebració de la JGL. 
 
Per l’acceptació d’inclusió de propostes de manera urgent (fora de termini) a l’expedient 
de la Junta de Govern Local caldrà:  
 
Informe del cap de la regidoria argumentant el motiu de la tramitació d’urgència, s’haurà 
de penjar en l’expedient de l’epac 
 
Caldrà comunicar la urgència al servei de Fe Pública i Cartipàs del departament de 
Secretaria per correu electrònic (fepublicaicartipas@vilanova.cat) indicant el número 
d’expedient 
 
La conformitat del Secretari de l’argumentació de la urgència  
 
TERCER. ESTABLIR els següents ítems com a manual d’estil en la redacció de 
propostes per la Junta de Govern Local  
 
Títol de la proposta: haurà de Començar amb un verb en infinitiu i el text  haurà d’estar 
tot en MAJÚSCULES  
 
En l’apartat de Fonaments de dret: Cal que s’especifiqui la matèria de la competència 
delegada a la Junta de Govern Local. 
 
En la numeració dels acords:  
 
El número anirà en majúscules i en negreta 
La primera paraula després de la numeració serà un verb en infinitiu 
 
L’últim punt de l’apartat dels acords Serà el Peu de Recurs 
   
D’acord a la llei de protecció de dades: Donat que els acords de JGL es publiquen a la 
pàgina web municipal, i amb l’objectiu de preservar la privacitat dels particulars que es 
veuen implicats d’alguna manera en la redacció de les propostes que s’aproven per JGL, 
S’hauran d’eliminar els noms i cognoms de particulars, i posar les dades de la següent 
manera:  El Sr./Sra. amb número de DNI XXXXX 
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QUART.- COMUNICAR el present acord als interessats. 
 
CINQUÈ.- PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els recursos següents: 
 
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 dels jutjats contenciosos 
administratius 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 contenciosos administratius 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.  
   
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 88/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 3973/2021, DE DATA 16 DE NOVEMBRE 2022  
DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA EN EL RECURS 
D’APEL·LACIÓ 165/2022, INTERPOSAT PER RENTICONTRATAS, SL.  DESESTIMA 
EL RECURS PRESENTAT PER L’AJUNTAMENT  
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA 
 
Núm. procediment  :   Apel·lació 165/2022 
 
Núm. i data sentència:          3973/2022, de 16 de novembre de 2022 
  
Part actora  :   Renticontratas, SL  
 
Part demandada  :   Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                   Miquel Àngel Pigem de las Heras (Milà Advocats, SLP) 
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Objecte del procediment :      Sentència 286/2021, de 5 de novembre de 2021, que 
estima el recurs contenciós ordinari 71/2020 A, contra el 
decret de l’ajuntament de 19 de desembre de 2019, pel 
qual es desestimen les al·legacions formulades en relació 
a l’expedient de comunicació prèvia d’inici d’activitats 
d’habitatge d’ús turístic, i en definitiva, es rebutgés les 
comunicacions prèvies d’inici d’activitat d’un total de 40 
habitatge d’ús turístic. 

 
Decisió  :  DESESTIMAR el recurs d’apel·lació presentat per 

l’ajuntament. 
 
 Imposar a la part recurrent les costes causades, amb un 

màxim de 300 €.  
  
Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma i contra ella  s’hi pot 

interposar   recurs de cassació.  
 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada  
  i conforme. 
 
 2.  No es recorre la sentència 
  
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 53/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 33/2022, DE 21 DE NOVEMBRE DE 2022,  
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 6 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ORDINARI 147/2021 B. DESESTIMA EL RECURS PRESENTAT 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 46DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Ordinari  147/2021 B 
 
Núm. i data sentència:           233/2022, de 21 de novembre de 2022 
  
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                    Roberto Valls de Gispert 
 
Objecte del procediment :      Desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud de 

responsabilitat patrimonial de 21 de desembre de 2018, 
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presentada contra l’ajuntament (exp. 197/2018-REC – 
123/2020/esj) 

 
Decisió  :  DESESTIMAR el recurs presentat. 
 Sense imposició de costes.  
  
Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma i contra ella  s’hi pot 

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

i conforme. 
 
  
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 78/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 341/2021, DE 15 DE NOVEMBRE DE 2021, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 8 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 284/2021 C INTERPOSAT PER BANCO SANTANDER, 
SA.  DECLARA INADMISSIBILITAT DEL RECURS 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 8 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Abreujat 241/2021 C 
 
Núm. i data sentència:          341/2021, de 15 de novembre de 2021 
  
Part actora  : Banco Santander, SA  
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                    Matías Acebes Fernández 
 
Objecte del procediment :      Resolució presumpta per silenci administratiu, 

desestimatòria de la sol·licitud de rectificació 
d’autoliquidació tributària, per quantia de 1849 €. 

 
Decisió  :  DECLARAR LA INADMISSIBILITAT DEL RECURS 

INTERPOSAT  
                                                    
 Amb imposició de costes a la part recurrent, si bé limitades 

a 300 € per tots els conceptes. 
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Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma i contra ella s’hi pot 
interposar   recurs d’apel·lació. 

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

i conforme. 
 3. Presentar recurs d’apel·lació 
  
  
 
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 78/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 2908, DE 21 DE JULIOL DE 2022, DICTADA 
PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA,  EN EL RECURS 
D’APEL·LACIÓ 543/2022 DEL PROCEDIMENT ABREUJAT 284/2021 C INTERPOSAT 
PER BANCO SANTANDER, SA.  ESTIMA EL RECURS D’APEL·LACIÓ 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA 
 
Núm. procediment  :  543/2022 d’apel·lació, del  P. Abreujat 241/2021 C 
 
Núm. i data sentència:           2908, de 21 de juliol de 2022 
  
Part actora  : Banco Santander, SA  
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                   Matías Acebes Fernández 
 
Objecte del procediment :      Sentència 341/2021, de 15 de novembre de 2021, del 

procediment abreujat 284/2021 C. 
 
 
Decisió  :  ESTIMAR EL RECURS D’APEL·LACIÓ  
                                                    
 Sense pronunciament sobre les costes 
 
Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma i contra ella 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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7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 25/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 302/2022, DE 22 DE NOVEMBRE DE 2022, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 12 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT ABREUJAT 480/2021 2A.  ESTIMA EL RECURS I ANUL·LA ELS 
EFECTES DERIVATS DE L’AUTOLIQUIDACIÓ 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 12 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Abreujat 480/2021 2A 
 
Núm. i data sentència:          302/2022, de 22 de novembre de 2022 
  
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                    Matías Acebes Fernández 
 
Objecte del procediment :      Desestimació expressa del recurs de reposició interposat 

el dia 15/7/2022 sobre tributs, per un import de 1995 €. 
 
Decisió  :  ESTIMAR EL RECURS INTERPOSAT  
 Declarar la nul·litat de la resolució de 22/7/2021. 
 Anul·lació dels efectes derivats de l’autoliquidació. 
                                                    
 Sense condemna a costes. 
 
Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma i contra ella s’hi pot 

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

i conforme. 
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8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 60/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 348/2022, DE 8 DE NOVEMBRE DE 2022, 
DICTADA PEL JUTJAT SOCIAL NÚMERO 8 DE BARCELONA, EN EL PROCEDIMENT 
D’ACOMIADAMENT 265/2022 C.  ESTIMA EN PART EL RECURS INTERPOSAT PER 
MARTA UXÓ DE LA YGLESIA I SONIA GONZÁLEZ CARRASCO 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
Òrgan jurisdiccional:  JUTJAT SOCIAL NÚMERO 8 DE BARCELONA. 
 
Núm. procediment:  Acomiadament núm. 265/2022 C 
 
Núm. i data sentència:  Sentència núm.348/2022, de 8 de novembre de 2022 
 
Part actora:  MARTA UXÓ DE LA YGLESIA, SONIA GONZÁLEZ 

CARRASCO 
 
Part demandada:  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrats:  Bufete Berruezo, SCP 
 
Objecte del procediment:  Acomiadament/cessament no disciplinari. 
 
Decisió :  SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA EN PART 

 
- Declara improcedència de l’acomiadament 
 
- Condemna a readmetre a les actores en les mateixes 
condicions o abonar una indemnització de 48328.17 € a la 
Sra. de Uxó, i 25969.38 € a la Sra. González.  Si s’opta per 
la indemnització, no es generaran salaris de tramitació.  Si 
s’opta  per la readmissió no es devengarà indemnització i 
s’haurà d’abonar a les actores els salaris deixats de 
percebre des del 2 de març de 2022 fins la data d’efectiva 
readmissió a raó de 101,60 € en el cas de la Sra. De Uxó i 
de 83.57 € en el cas de la Sra. González. 
 
- Absol a Fundació Agia (assistència i gestió integral) de 
les pretensions dirigides en la seva contra. 

 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma, contra ella s’hi pot 

interposar  recurs de suplicació davant la Sala Social del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
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Acord:   1.  Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 
i conforme. 

  
2.  No es recorre la sentència i s’opta per la readmissió.  

 
 
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 32/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER JOSEP COROLEU, 43, EL DIA 9 DE MARÇ DE 
2019 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI 46107121 X, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
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: 78/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS CAIGUDA AL C. FRANCESC 
MACIÀ, 88, EL 25 D'AGOST DE 2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI 52427918 Q, contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents. 
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11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 87/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D'AIGUA AL C. DR. 
ZAMENHOF, 25 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor amb DNI 38392696 S, contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents. 
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12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 84/2022/eSJ. 
 
INADMETRE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
A CAUSA D’UNA TAPA DE CONTENIDOR TRENCADA AL PARC SAMÀ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. INADMETRE la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 37976913 A, 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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13. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 85/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA A RIBES ROGES 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI 49769997 K, 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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14. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 131/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 131/2022-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. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE X6245924K 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 X6245924K per haver-ne realitzat la part infractora la mesura 
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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15. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 238/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 238/2022-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.. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 38140544N 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 38140544N per haver-ne realitzat la part infractora la mesura 
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:  
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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16. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 529/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 529/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA D'ÚS DE LES 
PLATGES DE VILANOVAI LA GELTRÚ I EL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1241/2021, 
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 ES052426946X la sanció de multa de 
dos-cents euros (200 €) per infracció de l’article 1.2 del Decret d’Alcaldia número 1241 
de data 23/02/2022 i l’article 1.2 de l’Ordenança Municipal d’ús de les platges de 
Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES052426946X, 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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17. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 530/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 530/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA D'ÚS DE LES 
PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1241/2021, 
EN DATA 08/04/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES048032617S la sanció de multa de 
dos-cents euros (200 €) per infracció de l’article 1.2 del Decret d’Alcaldia número 1241 
de data 23/02/2022 i l’article 1.2 de l’Ordenança Municipal d’ús de les platges de 
Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES048032617S, 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: 599/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 599/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA D'ÚS DE LES 
PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1241/2021, 
EN DATA 06/04/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052428731R la sanció de multa de 
dos-cents euros (200 €) per infracció de l’article 1.2 del Decret d’Alcaldia número 1241 
de data 23/02/2022 i l’article 1.2 de l’Ordenança Municipal d’ús de les platges de 
Vilanova i la Geltrú , segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES052428731R, 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: 600/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 71/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA D'ÚS DE LES 
PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1241/2021, 
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 ES047634259V la sanció de multa de 
dos-cents euros (200 €) per infracció de l’article 1.2 del Decret d’Alcaldia número 1241 
de data 23/02/2022 i l’article 1.2 de l’Ordenança Municipal d’ús de les platges de 
Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES047634259V, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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20. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 603/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 603/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA D'ÚS DE LES 
PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ I DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1241/2021, 
EN DATA 05/04/2022. 
  
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 ES047746692A. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES047746692A la sanció de multa de 
dos-cents euros (200 €) per infracció de l’article .2 del Decret d’Alcaldia número 1241 de 
data 23/02/2022 i l’article 1.2 de l’Ordenança Municipal d’ús de les platges de Vilanova 
i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI ES047746692A, 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 
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la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
   
 
21. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 644/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 71/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 25/04/2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES073380999M la sanció de multa de 
tres-cents euros (300 €) per infracció de l’article 72.29 de l’Ordenança municipal de 
gestió de residus i neteja viària a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON.REQUERIR la persona titular del DNI ES073380999M, 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 
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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: 642/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 71/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 27/04/2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052215113F la sanció de multa de 
tres-cents euros (300 €) per infracció de l’article 72.29 de l’Ordenança de Gestió de 
residus i Neteja viària de Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES052215113F, 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 
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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: 669/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 669/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 06/06/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES048186997L la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) 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. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES048186997L, 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 
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termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
   
 
24. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 684/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 684/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 10/06/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES028948430D la sanció de multa de 
sis-cents euros (600 €) per infracció de l’article 58.7 de l’Ordenança de Gestió de residus 
i Neteja viària de Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES028948430D, 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.  
   
 
25. Secretaria General. Servei de Patrimoni.  
Número: 278/2022/eCONT. 
 
DECLARAR DESERTA L’ALIENACIÓ DE QUATRE SOLARS INTEGRATS AL 
PATRIMONI MUNICIPAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR deserta la licitació per a l’alienació mitjançant concurs i 
procediment obert, amb tramitació ordinària i amb varis criteris d’adjudicació de les 
parcel·les de propietat municipal integrants del Patrimoni municipal del sòl. 
 

SEGON. PUBLICAR en el Perfil del Contractant tota la documentació integrant de 
l’expedient de contractació.  
 

TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.    També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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26. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 614/2022/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS ALS TRIBUTS MUNICIPALS-EXERCICI 2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. CONCEDIR els ajuts següents per un total de 1.813,16 Euros, de l’exercici 
2021, previstos a la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics 
en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 
i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i segons la 
Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de juny de 2021: 
 

 
 
Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs Locals) del Pressupost municipal vigent. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord als interessats, amb indicació que es tracta d’una 
subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 
 
TERCER. TRASLLADAR el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
  
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
  
 
 
27. Intervenció.  
Número: 114/2022/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/2022/42. 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

 
  
Factures superiors a 50.001€ 
 

 
    
Resum Facturació 
 

 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2022/42. 
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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. 
  
   
28. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 752/2022/eAJT. 
 
RATIFICAR L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ UCRAÏNA, CONVOCATÒRIA 2022 EXPEDIENT 
SOC013/22/000043 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. RATIFICAR el decret núm. 7631 de data 23 de novembre de 2022 
d’acceptació de la subvenció per a la realització del Programa Treball i Formació Ucraïna 
2022, atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el 16 de novembre de 2022 
 
 
SEGON. 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. 
 
 
29. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 461/2021/eCONT. 
 
PRORROGAR EL SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP MULTIFUNCIÓ EN LA 
MODALITAT D’ARRENDAMENT, AMB DESTINACIÓ AL SERVEI DE LLICÈNCIES I 
DISCIPLINA, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC DE L’ACM 
(EXPEDIENT 2014.2) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. PRORROGAR amb l’empresa SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL 
amb NIF B62724562, el contracte de subministrament de l’equip multifunció model 
MP2555 i amb referència C397P900956 i amb destinació al Servei de Llicències i 
Disciplina, en la modalitat d’arrendament sense opció a compra.  
 

 Rènting: 42,69 euros mensuals, IVA exclòs. 
 Impressions: atenent a la previsió de fotocòpies mensuals en blanc i negre (preu 

unitat 0,066€), la despesa mensual serà de 6,60€ IVA exclòs. 
 
En conseqüència, la despesa màxima durant la primera pròrroga del contracte serà de 
591,48 € més 124,21 € corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 715,69 € 
  
SEGON. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària del pressupost vigent de 2022 02.9200.2200003 Manteniment 
impressores, i a la que s’habiliti com a continuadora en els exercicis econòmics que 
afectin a la durada del contracte, segons la següent distribució atenent a la previsió 
d’inici al desembre de 2022:  
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L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
TERCER. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.02). 
 
QUART. El responsable del contracte serà el Cap Tècnic Responsable de Compres i 
Serveis Generals. 
 
CINQUÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
SISÈ. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en l’Acord 
marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL (preferentment 
per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o per correu al carrer 
València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat 
que siguin preceptius.  
 
SETÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
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 PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
30. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 552/2022/eAJT. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 7384, DE 16 DE NOVEMBRE DE 2022, 
D'ACCEPTACIÓ DE LA RESOLUCIÓ, DE 8 DE NOVEMBRE DE 2022 (EXP. 
SOC027/22/000042), D'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ DEL SOC DESTINADA A 
LA PRÒRROGA DE 4 AODL, D'ACORD AMB LA CONVOCATÒRIA 2022, 
EMT/1793/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
ACCEPTAR L'ATORGAMENT DE 4 SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
4 PRÒRROGUES AODL, RESOLUCIÓ DE 8 DE NOVEMBRE DE 2022, 
CONVOCATÒRIA EMT/1793/2022, EXP. SOC027/22/000042.   
  
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la resolució d’alcaldia que es 
reprodueix a continuació: 
 
PRIMER.- AVOCAR LA COMPETÈNCIA DELEGADA per aquesta alcaldia a favor de la 
Junta de Govern Local per decret de data 25 de juny del 2019, publicat al BOPB de data 
3 de juliol de 2019, en concret i exclusivament per aquest acte d’acceptació de 
subvencions, per tal d’agilitzar aquest expedient. 
 
SEGON.- ACCEPTAR la subvenció atorgada per la resolució del SOC, de data 8 de 
novembre de 2022, exp. SOC027/22/000042, per import de 144.000,00€, derivada 
d’aplicar el mòdul econòmic anual establert a l’art. 6 de la Resolució EMT/1793/2022, 
de 2 de juny, destinada a la pròrroga en termini i per una durada de 12 mesos de 4 
AODL amb els codis d’acció associats següents: 
 
SOC027/22/000042 Accions innovadores en l'empresa ordinària de persones amb 
diagnòstic de salut mental B-069/22-01 
 
SOC027/22/000042 Impuls de les tecnologies disruptives per al desenvolupament 
econòmic de Vilanova i la G.- Ciutat B-069/22-02 
 
SOC027/22/000042 Pla de treball per al suport i dinamització del sector turístic a 
Vilanova i la Geltrú B-069/22-03 
 
SOC027/22/000042 Suport a la preservació i dinamització del 1r sector i subsectors 
emergents a Vilanova i la Geltrú B-069/22-04 
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TERCER.- APROVAR la viabilitat econòmica de les pròrrogues corresponents a 4 AODL 
(A2-20 Grup de cotització 02, amb data màxima contractació l’30 de desembre de 2022 
i una durada de 12 mesos), dotant les aplicacions pressupostàries necessàries en els 
pressupostos municipals 2022-2023 de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, totes elles 
adscrites a l’àrea de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació, per un import total de 
CENT SEIXANTA-SIS MIL CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 
(166.114,40€), sous i salaris (125.369,36€) més el cost corresponent a la cotització a la 
Seguretat Social (40.745,04€).  
 

 
 
Les despeses que afecten al pressupost 2022, cobertes per l’atorgament de la 
subvenció acceptada en el punt segon d’aquesta resolució, seran com a màxim  
5.273,73€  en concepte de sou (aplicacions pressupostàries 10.4300.1200x)  i  
1.713,96€ en concepte de seguretat social (aplicacions pressupostàries 
10.4300.1600x), per cadascuna de les 4 pròrrogues. 
 
Les operacions de comptabilització de l’ingrés de l’import de la subvenció acceptada i 
de l’aprovació de les despeses subvencionades s’inscriuran amb un codi comptable 
específic per a cada concepte i expedient de la subvenció, per mantenir un sistema de 
comptabilitat separat, tal i com es requereix a l’Ordre que regula la subvenció. 
 
QUART.- Posar a disposició del servei de Gestió del Talent i les Persones i de l’EPEL 
NEÀPOLIS aquest expedient, on hi consten els acords adoptats pel que fa a la 
sol·licitud, acceptació i justificació de les subvencions del SOC destinades a les 
pròrrogues d’AODL 2022-2023. 
 
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 
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publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
   
 
 
31. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 552/2022/eAJT. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 6866, DE 25 D'OCTUBRE DE 2022, 
D'ACCEPTACIÓ DE LA RESOLUCIÓ, DE 17 DE JULIOL DE 2022 (EXP. 
SOC023/22/000021), D'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ DEL SOC PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE 3 NOUS AODL, D'ACORD AMB LA CONVOCATÒRIA 2022, 
EMT/1794/2022. 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada del decret d’alcaldia que es 
reprodueix a continuació: 
 
ACCEPTAR L'ATORGAMENT DE 3 SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
3 NOUS AODL, RESOLUCIÓ DEL 4 D'OCTUBRE DE 2022, CONVOCATÒRIA 
EMT/1794/2022, EXP. SOC023/22/000021.   
  
Relació de fets 
  
Per Decret núm. 4525, de 15 de juliol de 2022, es van aprovar els Plans de treball anuals 
per al 2022-2023, i la sol·licitud de subvenció per a la contractació de 4 nous AODL 
previstos en l’esmentat Pla, d’acord amb els Plans de treball següents: 
 
A2-20 Pla de treball pel desplegament de projectes estratègics d’economia social i 
solidària i pel desenvolupament econòmic. 
 
A2-20 Pla de treball pel desenvolupament de realitat immersiva a través de la gestió de 
l’Immersive Experience Lab Manager. 
 
A2-20 Pla de treball per la projecció internacional i programa de suport a la 
internacionalització dels sectors econòmics local. 
 
A2-20 Pla de treball per la transformació digital empresarial: assessorament a empreses 
i emprenedors per a la digitalització dels seus negocis. 
 
Vista la resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya SOC, de data 4 d’octubre de 2022, 
exp. SOC023/22/000021, que atorga 3 de les subvencions sol·licitades, d’acord amb les 
resolucions convocatòria EMT/1794/2022, regulat per l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de 
juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
destinades als Programes de suport al desenvolupament local, modificada per l’Ordre 
TSF/158/2020, de 21 de setembre. 
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Fonaments de dret 
 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya. 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, 
de17 de novembre, general de subvencions. 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 

l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament 
local, modificada per l’Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre. 
 
Resolució EMT/1794/2022, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 
2022 per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de nous agents 
d'ocupació i desenvolupament local (SOC - Agents d'ocupació i desenvolupament local 
- AODL) (ref. BDNS 631957). 
 
Per tot això, RESOLC: 
  
Primer.- AVOCAR LA COMPETÈNCIA DELEGADA per aquesta alcaldia a favor de la 
Junta de Govern Local per Decret de data 25 de juny del 2019, publicat al BOPB de data 
3 de juliol de 2019, en concret i exclusivament per aquest acte d’acceptació de 
subvencions, per tal d’agilitzar aquest expedient. 
 
Segon.- ACCEPTAR la subvenció atorgada per la resolució del SOC, de data 4 d’octubre 
de 2022, exp. SOC023/22/000021, per import de 108.000,00€, derivada d’aplicar el 
mòdul econòmic anual establert a l’art. 6 de la Resolució EMT/1794/2022, de 3 de juny, 
destinada a la contractació en termini i per una durada de 12 mesos de 3 nous AODL 
amb els codis d’acció associats següents: 
 
SOC023/22/000021 DESENVOLUPAMENT DE REALITAT IMMERSIVA A TRAVÉS 
DE LA GESTIÓ DE L'IMMERSIVE EXPERIENCE LAB MANAGER B-013/22-01 
 
SOC023/22/000021 DESPLEGAMENT DE PROJECTES ESTRATÈGICS 
D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA I PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMICB-
013/22-02 
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SOC023/22/000021 TRANSFORMACIÓ DIGITAL EMPRESARIAL: ASSESS. A 
EMPRESES I EMPRENEDORS PER A LA DIG. DELS SEUS NEGOCIS B-013/22-04 
 
Tercer.- APROVAR la viabilitat econòmica de les noves contractacions corresponents a 
3 AODL (A2-20 Grup de cotització 02, amb data màxima contractació l’1 de novembre 
de 2022 i una durada de 12 mesos), dotant les aplicacions pressupostàries necessàries 
en els pressupostos municipals 2022-2023 de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, totes 
elles adscrites a l’àrea de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació, per un import 
total de CENT VINT-I-UN MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS 
(121.525,05€), sous i salaris (91.717,02€) més el cost corresponent a la cotització a la 
Seguretat Social (29.808,03€).  
 

 
 
 
Les despeses que afecten al pressupost 2022, cobertes per l’atorgament de la 
subvenció acceptada en el punt segon d’aquesta resolució, seran com a màxim 
5.096,00€  en concepte de sou (aplicació pressupostària 10.4300.1200x)  i 1.656,00€ 
en concepte de seguretat social (aplicació pressupostària 10.4300.1600x), per cadascun 
dels 3 nous AODL contractats. 
 
Les operacions de comptabilització de l’ingrés de l’import de la subvenció acceptada i 
de l’aprovació de les despeses subvencionades s’inscriuran amb un codi comptable 
específic per a cada concepte i expedient de la subvenció, per mantenir un sistema de 
comptabilitat separat, tal i com es requereix a l’Ordre que regula la subvenció. 
 
Quart.- Posar a disposició del servei de Gestió del Talent i les Persones i de l’EPEL 
NEÀPOLIS aquest expedient, on hi consten els acords adoptats pel que fa a la 
sol·licitud, acceptació i justificació de les subvencions del SOC destinades a la 
contractació d’AODL 2022-2023. 
 
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. 
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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. 
  
   
32. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 696/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ A L'ENTITAT, AMICS DEL FERROCARRIL DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ, DE LA 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 Amics del Ferrocarril de 
Vilanova i la Geltrú (AFEVI) amb CIF G58819707, per un import de DOS MIL CINC-
CENTS EUROS (2.500,00 €), destinada a la circulació i manteniment del circuit de 
modelisme tripulat del Parc de Ribes Roges i l’adequació del local social. 
 
SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de DOS MIL CINC-CENTS EUROS 
(2.500,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.4320.48211 SUBVENCIÓ AFEVI 
AMICS DEL FERROCARRIL DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 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: 
 
AMICS DEL FERROCARRIL DE VILANOVA I LA GELTRÚ (AFEVI) es compromet a: 
 
3.1.1 Destinar la subvenció a finançar les despeses que es produeixin de les 
obligacions derivades del programa d’accions previstes com la circulació i manteniment 
del circuit de modelisme tripulat ubicat al Parc de Ribes Roges. La difusió i promoció 
turística i cultural del món del ferrocarril i de la ciutat durant tot l’any. 
 
3.1.2 Fer que aquesta programació estigui en sintonia amb el Pla de Màrqueting Turístic 
de Vilanova i la Geltrú 2022-2025. 
 
3.1.3. Justificar la realització de l’activitat motiu de subvenció, com a màxim el dia 31 de 
març de 2023, mitjançant la presentació documentada del que estableix, article 9 
“Acreditament i Cobrament” de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
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subvencions, vigent i que també contemplen les Bases reguladores de les subvencions 
destinades a entitats de Vilanova i la Geltrú. 
 
3.1.4. L’entitat preceptora de la subvenció concedida per l’Ajuntament, s’obliga a 
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 
 
3.1.5. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida 
en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 
3.1.6. 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. 
 
3.1.7  Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del projecte o de 
l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i 
audiovisuals. 
 
3.1.8. Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, 
en base a allò establert a la Llei 19/2013 i la Llei 19/2014. 
 
3.1.9. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que 
no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
3.1.10. Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en 
el compliment de les obligacions establertes mitjançant la presentació d’un informe per 
escrit, tan bon punt es produeixi, amb justificació de les causes que l’originen  
 
3.1.11. Comunicar per escrit les modificacions relatives al beneficiari, com un canvi en 
els mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació que tingui 
transcendència per al seguiment de la subvenció 
 
3.1.12 Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió 
de subvenció. 
 
3.1.13. Complir les obligacions previstes en la llei 19/2014 de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, respecte a la 
publicitat activa. 
 
3.2. Seran despeses subvencionables les establertes amb caràcter general a l’article 31 
de la llei 38/2003,de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
3.3. Incompliment de les obligacions i compromisos. 
 
3.3.1. L’incompliment de les obligacions establertes originarà les responsabilitats que en 
cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la 
subvenció concedida. 
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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 l’entitat AMICS DEL FERROCARRIL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ (AFEVI). S’entendrà acceptada la subvenció per part de 
l’entitat si en el termini de 10 dies  no manifesta expressament la seva disconformitat. 
 
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 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. 
 
33. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 772/2022/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL SUBPROJECTE “INNOVACIÓ EN LES ÀREES 
COMERCIALS URBANES. APEU. PROJECTE PER A IMPLANTAR LES 
INNOVADORES ÀREES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA URBANA (APEU) EN 10 
ÀREES COMERCIALS URBANES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA”, FINANÇAT 
PER LA UNIÓ EUROPEA, MITJANÇANT ELS FONS NEXTGENERATIONEU, EN EL 
MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA.  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni específic de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al desenvolupament del subprojecte 
“Innovació en les àrees comercials urbanes. APEU. projecte per a implantar les 
innovadores àrees de promoció econòmica urbana (APEU) en 10 àrees comercials 
urbanes de la província de Barcelona”, finançat per la unió europea, mitjançant els fons 
NextGenerationEU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
(PRTR), el contingut del qual es transcriu a l’annex. 
 
SEGON.- AUTORITZAR la despesa del Projecte del pressupost municipal vigent 
“Millores Innovació en les àrees comercials urbanes. APEU” amb càrrec a les 
aplicacions de despesa següents: 
 
50.4310.6190000 Millores innovació APEU, per import de 43.832,76€, import finançat 
pels fons NextGeneration, d’acord amb el pacte sisè del conveni aprovat al punt primer 
d’aquesta proposta. 
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52.1650.22800 Treballs millora enllumenat públic, per import de 10.000,00€. 
 
TERCER. AUTORITZAR la senyora Olga Arnau i Sanabra, alcaldessa de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, la signatura del present conveni. 
 
QUART.  DISPOSAR la publicació del conveni en el BOPB, la inscripció en el Registre 
de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya i al Portal de 
Transparència, d’acord amb el punt 13 dels antecedents del conveni aprovat al punt 
primer d’aquesta proposta. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR el present 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. 
 
34. Cultura.  
Número: 965/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER L’ANY 2022 A 
L’ENTITAT PENYA FILATÈLICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ I RECONÈIXER 
L'OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER.- CONCEDIR la subvenció nominativa prevista a les bases d’execució del 
pressupost 2022 a l’entitat PENYA FILATÈLICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, amb CIF 
G08944969, relacionada amb el suport al sosteniment de les entitats d’interès social 
propietàries de les seves seus socials, per import de NOU-CENTS SETANTA EUROS 
(970,00€). 
 
SEGON.- AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ del pagament de 
la subvenció de 970,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31.3341.48918, 
“Subvenció Penya Filatèlica”. 
 
La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 
L’import de la subvenció s’abonarà en la seva totalitat un cop aprovada la resolució, 
havent justificat el beneficiari l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció. 
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TERCER.- APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 
 
Fer front al pagament de totes les obligacions derivades de la tinença en propietat de la 
pròpia seu social. 
Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 
 
Posar el local social de l’entitat a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per 
desenvolupar actes culturals (xerrades, exposicions...), sempre sota l’acord previ amb 
l’entitat i previst amb suficient antelació. 
 
Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 
 
Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, organitzades 
des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’ajuntament, amb el seu logotip 
seguint el seu llibre d’estil. 
 
QUART.-. NOTIFICAR aquest acord a l’entitat PENYA FILATÈLICA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, informant-los que s’entendrà acceptada la subvenció si el beneficiari no ha 
manifestat expressament les seves objeccions en el termini de 10 dies des de la data 
de la notificació de la present resolució. 
 
CINQUÈ.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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35. Educació IMET.  
Número: 605/2022/eSUB. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS ADREÇADES ALS CENTRES 
DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON 
CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, MODALITAT AJUTS A L’ESCOLARITAT, IGUALTAT D’OPORTUNITATS, 
any 2022 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ATORGAR les subvencions als centres sostinguts amb fons públics 
d’educació infantil de segon cicle de primària i educació secundària obligatòria de 
Vilanova i la Geltrú en la modalitat ajuts a l’escolaritat, igualtat d’oportunitats, any 2022 
per un import total de 156.000€ que s’enumeren a continuació. 
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D’acord amb les bases i la convocatòria, un cop aplicats els criteris, en cap cas les 
subvencions atorgades superen l’import sol·licitat pels centres educatius 
 
Aquestes subvencions s’hauran de justificar com a màxim el 30 de juny de 2023, en el 
termini i forma prevista en el punt 16 de la convocatòria.  
 
SEGON. DISPOSAR EL PAGAMENT de 156.000€ als centres educatius enumerats en 
el punt primer de la resolució amb càrrec a l’aplicació pressupostària 320.481.01 del 
vigent pressupost ordinari de despeses de l’IMET. 
 
Segons la previsió establerta al punt 12 de la convocatòria de subvencions: es farà un 
pagament avançat del 80% de l’import atorgat en el moment que la resolució sigui 
aprovada per Junta de Govern Local i el 20% restant es transferirà prèvia justificació de 
la totalitat de l’ajut. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquest acord als centres educatius informant-los que s’entendrà 
acceptada la subvenció si el beneficiari no ha manifestat expressament les seves 
objeccions en el termini de 10 dies  des de la data de la notificació de la present 
resolució.  
 
L’acceptació de la subvenció implica el coneixement i compliment dels requisits a les 
bases i a la convocatòria. 
 
QUART. PUBLICAR aquesta resolució a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” 
(BDNS). 
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CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
36. Esports.  
Número: 389/2022/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE GESTIÓ DE 
MANTENIMENT INTEGRAL I DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT   DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada,  i el plec 
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars, que 
s’incorporen respectivament com a Annexos I i II de la present resolució, per a la 
contractació dels serveis de gestió de manteniment integral i de millora de l’eficiència de 
les instal·lacions esportives municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert  d’acord amb el que estableixen 
els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants  de la LCSP, per un període d’1 any, 
prorrogable 3 anys més, per períodes anuals, i amb un pressupost base de licitació de 
anual de 372.819,85 euros més 78.292,17€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total 
de 451.112,01€. 
 
El pressupost de licitació es desglossa de la manera següent: 
 
Manteniment bàsic i resta d’obligacions de l’adjudicatari. S’estima un cost total anual de 
193.960,99€. 
 
Manteniment correctiu. S’estima un cost total màxim anual de 178.858,85€. 
 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida 33.3420.2279900 Gestió d’instal·lacions esportives  del 
pressupost vigent.  
 
Distribució de les anualitats: 

 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i    
suficient. 
 
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 
35.1.g) LCSP.  
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el DOUE i en el perfil del contractant. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents 
recursos: 
 
 Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15 
dies hàbils a comptar des del dia següent a la 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 
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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. 
 
ANNEX I 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  
 
Codi de validació: 14157771337011235625 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1415
7771337011235625 
 
ANNEX II 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS  
Codi de validació: 14157770603265346430 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1415
7770603265346430 
 
 
37. Esports.  
Número: 607/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L'AM EVENTS, SL, 
MARXA CICLOTURISME 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. CONCEDIR una subvenció nominativa a l’AM EVENTS amb CIF B66475641, 
per un import d’onze mil euros (11.000 €), destinada a l’organització d’una marxa 
cicloturisme (Ciclo Experience Garraf-Penedès) durant l’any 2022. 
 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de onze mil euros (11.000 €) amb 
càrrec a l’aplicació 33.3410.4809 SUBVENCIÓ AM EVENTS MARXA CICLOTURISME, 
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. L’empresa AM EVENTS, SL es compromet a:  
 
3.1.1. Destinar la subvenció a l’organització d’una marxa cicloturisme (Ciclo Experience 
Garraf-Penedès durant l’any 2022. 
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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. 
 
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 
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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 l’empresa AM EVENTS, SL. S’entendrà 
acceptada la subvenció per part de l’entitat si en aquest termini no manifesta 
expressament la seva disconformitat. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució dels recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol recurs que considereu procedent”. 
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ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ   
 
38. Espai Públic.  
Número: 253/2021/eCONT. 
 
RETORNAR LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 
DE CONTENIDORS PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la devolució de la garantia definitiva a nom de ROTO TANK, SL, 
amb CIF B96305743,  per import de  6.198,32€ (SIS MIL CENT NORANTA-VUIT 
EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS D’EURO), corresponent al contracte de 
subministrament de contenidors pel Servei de Recollida de Residus Sòlids Urbans de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (144/2021/eCONT), dipositat mitjançant dos avals 
en data 11 de juny de 2021 i consignats a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb la 
clau 710 i números d’operació 320210004396 i 320210004395. 
 
SEGON. NOTIFICAR a ROTO TANK, SL la present resolució. 
 
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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39. Espai Públic.  
Número: 930/2022/eAJT. 
 
APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE EXECUTIU DE LA SUBSTITUCIÓ PARCIAL 
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE 67 QUADRES DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR inicialment el projecte d’obres “PROJECTE EXECUTIU DE LA 
SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE 67 QUADRES DEL 
MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ.”, que conté l’estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
i redactat per part dels Serveis Tècnics Municipals i promogut per aquest Ajuntament, 
amb un pressupost total de 1.696.531,54 €. 
 
El pressupost d’execució per contracte amb 21% d’IVA del “PROJECTE EXECUTIU DE 
LA SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE 67 QUADRES DEL 
MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ” és de 1.696.531,54 €, el qual és detalla a 
continuació:  
 

 
 
SEGON. SOTMETRE a informació pública aquest acord mitjançant la seva publicació, 
durant trenta dies, al BOP (Butlletí Oficial de la Província) i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament, per un període de trenta dies, a comptar des de la publicació corresponent 
de l’anunci corresponent al BOP, a fi i efecte que es puguin presentar al·legacions i 
suggeriments que es creguin oportuns. 
 
Les al·legacions i suggeriment, si s’escau, s’hauran de presentar dins del termini indicat 
per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 29/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
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TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs 
 
 
40. Espai Públic.  
Número: 26/2022/eCAA. 
 
INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS PENDENTS 
DE LIQUIDACIÓ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. AUTORITZAR, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i 
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 
 
La relació és la que s’adjunta a continuació: 
 
52428048P CR/ JOSEP COROLEU, 34, 2º  
44421336X CR/ AIGUA, 64, 2º, 2  
52420607L AV/ PENEDES, 6, 4º, 3  
46796549J CR/ SARAGOSSA, 23, 1º  
47631459T CR/ FRANCESC DE SALES VIDAL, 15, 2º, 2  
49765758Z CR/ SANT ONOFRE, 123, 4º, 1  
X4312147S RB/ PAU, 6, 1º, 2 
52420409M CR/ XORIGUER, 11, 1º, 2  
47634137X AV/ VILAFRANCA DEL PENEDES, 12, BX 
 
 
SEGON. FACULTAR l’Il·lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 
Això no obstant, la Junta de Govern Local decidirà allò que cregui més adient per als 
interessos municipals. 
 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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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. 
  
   
41. Serveis Jurídics i Administratius d'Urbanisme.  
Número: 30/2019/eURB. 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA 
DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ 3 (PA-3) CARRER DE L’AMETLLER DE LA MPPGOU EN 
L’ÀMBIT DEL NUCLI ANTIC. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER.- APROVAR definitivament el projecte de reparcel·lació voluntària del Polígon 
d’Actuació 3 (PA-3) carrer de l’Ametller de la MPPGOU en l’àmbit del Nucli Antic, 
presentat per la Societat SITGES QUALITY DEVELOPMENTS, S.L., segons consta 
protocol·litzat en l’escriptura notarial amb número de protocol 1642, pel Notari D. Emilio 
González Bou, amb data 31 de maig de 2022.   
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona, 
en l’eTAULER de la Corporació, en la web municipal i en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal, per a la seva 
executivitat. 
 
TERCER.-NOTIFICAR el present acord a la societat SITGES QUALITY 
DEVELOPMENTS, S.L. 
 
QUART.- FACULTAR al Sr. Regidor d’Urbanisme, Habitatge, Projectes i Obres 
d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament per a l’adopció de tants actes i gestions 
com calguin per a l’execució d’aquest acord. 
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CINQUÈ.- PEU DE RECURSOS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
 
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. 
 
 
42. Cultura.  
Número: 719/2022/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D'AJUTS PER A 
L’EXECUCIÓ D’OBRES DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT D’IMMOBLES DE 
NOTABLE VALOR CULTURAL PER AL TRIENNI 2022-2024 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 

 
PRIMER.- ACCEPTAR la concessió de l’ajut econòmic de 45.000,00 euros 
(QUARANTA-CINC MIL euros) de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la 
Generalitat de Catalunya, corresponent al recurs amb codi BDNS 638435, “Execució 
d’obres de conservació i manteniment d’immobles de notable valor cultural per al trienni 
2022-2024”, CLT504. 
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
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. 
  
 
43. Cultura.  
Número: 721/2022/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D'AJUTS PER A 
L’EXECUCIÓ D’OBRES DE RESTAURACIÓ I CONSOLIDACIÓ D’IMMOBLES DE 
NOTABLE VALOR CULTURAL PER AL TRIENNI 2022-2024 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 

 
PRIMER.- ACCEPTAR la concessió de l’ajut econòmic de 117.968,00 euros (CENT 
DISSET MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT euros) de l'Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural de la Generalitat de Catalunya, corresponent al recurs amb codi BDNS 638351, 
“Execució d’obres de restauració i consolidació d’immobles de notable valor cultural per 
al trienni 2022-2024”, CLT004. 
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
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. 
 
  
44. Cultura.  
Número: 744/2022/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D'AJUTS PER ALS 
PROGRAMES MUNICIPALS D’ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I ARTS VISUALS EN 
L’ÀMBIT DE L’ENSENYAMENT REGLAT 2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 
 
 
PRIMER.- ACCEPTAR la concessió de l’ajut econòmic de 2.827,00 euros (DOS MIL 
VUIT-CENTS VINT-I-SET euros) de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la 
Generalitat de Catalunya, corresponent al recurs amb codi BDNS 636104, “Programes 
municipals d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat 
per al període 2022 – 2023” CLT092 per a l’exercici 2022. 
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
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. 
  
 
45. Infància i Joventut.  
Número: 601/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A INFANTS I 
ADOLESCENTS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL PER A LA SEVA INCLUSIÓ EN 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2022/2023 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 

 
PRIMER. APROVAR definitivament les subvencions destinades als infants i adolescents 
amb diversitat funcional per a la seva inclusió en activitats extraescolars per al curs 
2022-2023, a les persones de la llista següent: 
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SEGON. INFORMAR a les persones beneficiàries que es tracta d’una subvenció pública 
que suposa un ingrés patrimonial, i la persona beneficiària té l’obligació d’incloure la 
quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que vingui obligat. 
 
TERCER. DISPOSAR una despesa de 8.950,50 € i RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ del 
pagament del 60% d’aquesta, un cop aprovada la resolució definitiva per part de la Junta 
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de Govern Local i del 40% restant un cop justificada, per part de les entitats, la 
participació de l’infant en l’activitat subvencionada.  
 
Aquest pagament es realitza amb càrrec a l’aplicació pressupostària 09.3278.48204 
Ajuts Infància de CAP IV i es fa efectiu a les entitats col·laboradores que es relacionen 
a continuació:  
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QUART. TRASLLADAR la present resolució als departaments d’Intervenció i Tresoreria 
Municipal. 
 
CINQUÈ. PUBLICAR aquesta resolució definitiva a la seu electrònica de l’ajuntament.  
 
SISÈ. NOTIFICAR a tots els interessants mitjançant els mitjans electrònics pertinents, 
per tal que siguin coneixedors del contingut de la mateixa. 
 
SETÈ. 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 recurs que considereu procedent. 
 
46. Infància i Joventut.  
Número: 33/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA INCOACIÓ DEL PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ TOTAL D'UNA 
SUBVENCIÓ ATORGADA A L'EXPEDIENT 329/2022/eSUB EN LA CONVOCATÒRIA 
DESTINADA ALS INFANTS , ADOLESCENTS I JOVES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
PER A LA PARTICIPACIÓ I INCLUSIÓ EN LES ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL 
LLEURE A L'ESTIU 2022  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. INCOAR el procediment de revocació total de la subvenció atorgada a la 
persona amb DNI 038107418-Y (expedient 329/2022/eSUB) per acord de la Junta de 
Govern Local de data 12 de juliol de 2022 per manca de justificació.  
 
La subvenció concedida era per un import de 100,00 € i estava destinada a 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. 
 
SEGON. REQUERIR a l’entitat col·laboradora TRACART, AULA D'ACTIVITATS 
TEATRALS J62958228 (33/2022/eSUB) que reintegri un import total de 60,00 € (més 
interès demora) mitjançant ingrés al compte número : ES 37 0081 0050 17 0001267035. 
 
Els 60,00€ van ser abonats a l’entitat com a bestreta (el 60% de la subvenció de 
l’expedient 329/2022/eSUB) que ha de ser revocada, als que s’han d’afegir 0,38€ 
d’interessos de demora . 
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TERCER. 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. 
 
QUART.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la 
interposició de cap tipus de recurs. 
 
 
47. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 381/2021/eCONT. 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE 
CARRIL BICI A L'AVINGUDA DE FRANCESC MACIÀ ENTRE LA RAMBLA ARNAU DE 
VILANOVA I EL CARRER DE JOSEP COROLEU 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’adjudicació del contracte d’obres “Construcció de carril bici a 
l’avinguda de Francesc Macià entre la rambla Arnau de Vilanova i el carrer de Josep 
Coroleu”  de Vilanova i la Geltrú  a l’empresa  ASFALTOS BARCINO,S.L., amb  CIF 
B66533456 i domicili al carrer Colom núm. 408 planta 2a, oficina  3-4 de Terrassa, 
d’acord amb la seva oferta i l’informe tècnic per import de cent dinou mil quatre-cents 
vint-i-set euros 119.427€ ( 98.700 € més 20.727 € del 21 % de l’IVA).  
 
Aquest contracte es regirà pel projecte i el plec de clàusules administratives particulars 
aprovades per a la licitació.  
 
SEGON.  Aquest import es farà efectiu  amb càrrec  a la partida 50.1340.63902 (Projecte 
millores mobilitat MITMA Next Generation) del vigent Pressupost de 2022.  
 
TERCER. DESIGNAR als tècnics següents en fase d’execució de les obres de 
“Construcció de carril bici a l’avinguda de Francesc Macià entre la rambla Arnau de 
Vilanova i el carrer de Josep Coroleu”  
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- Director d’obra, l’arquitecte municipal senyor Juan Pablo Naya   
- Director d’execució  i Coordinador de Seguretat i Salut a l’arquitecte tècnic municipal  
senyor Ton Roure Ripoll 
           
 
 
QUART. APROVAR la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR l’adjudicació a totes les empreses licitadores 
 
SISÈ. PUBLICAR l’adjudicació al Perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes 
de la generalitat de Catalunya. 
 
SETÈ. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte , des de la seva data de publicació. 
 
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 la 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. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 2701/2022/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DELS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ, MITJANÇANT EL SISTEMA SELECTIU 
EXCEPCIONAL DE CONCURS DE MÈRITS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria i les bases generals i específiques dels processos 
d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en 
relació amb les places següents:  
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SEGON.- PUBLICAR íntegrament aquesta convocatòria i les bases reguladores al 
DOGC, al BOPB, al web municipal i a l’e-tauler, i una referència al BOE. El còmput del 
termini per la presentació de sol·licituds finalitzarà el en vint dies naturals  comptadors 
a partir de l’endemà de la última publicació de la convocatòria, ja sigui al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya o al BOE. 
 
TERCER.- Viabilitat pressupostària: les despeses de les places incloses en les Generals 
i Específiques del procés d’Estabilització realitzat mitjançant concurs, estan 
consignades en les partides del Capítol I de la forma següent: 
 
a) Les places ocupades interinament o vacants pures que s’originen de jubilacions, 
excedències i situacions similars estan consignades a les partides de sous i salaris i de 
seguretat social dels Serveis corresponents.  
 
b) Les noves places creades per abús de la temporalitat generaran cost quan la situació 
que ha donat lloc a la seva creació finalitzi, i caldrà treni-ho en consideració en les 
previsions dels pressupostos següents. El càlcul de la consignació pressupostària es 
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farà en les dates efectives d’incorporació del personal en les places de nova creació, 
que restarà justificat en cada nomenament o contractació, considerant que hi ha de 
termini fins el 31/12/2024 per culminar la seva execució. 
 
QUART.- PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 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. 
 
 
  
PRECS I PREGUNTES  
 
No se’n formulen 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.14 hores, de la que 
s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


