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Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 35/2022/eJGL 
 
 
NÚM.:  35 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  18 d'octubre de 2022 
HORA:  09:00 
LLOC: Sala Pau Roig i Estradé  
DOCUMENT:  Acta 
 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 09:00 hores del dia 18 d'octubre de 2022, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, Olga Arnau Sanabra, es reuneixen en primera 
convocatòria, al Sala Pau Roig i Estradé , les persones següents: 
 
 
 
ASSISTENTS: 
 
Sra. Olga Arnau Sanabra ERC 

Sr. Antoni Palacios Asensio JxC 

Sr. Jordi Medina Alsina ERC 

Sr. Francesc Xavier Serra Albet 
S’incorpora a la sessió en el punt 7 a les 9.06h 
 

ERC 

 
 
Secretari General 
Sr. Isidre Marti Sarda       
 
Interventor Municipal 
Sr. Cesar Rodriguez Sola 
 
 
Excusen la seva assistència la Sra. M Blanca Alba Pujol i la Sra. Conxi Martinez 
Sánchez. 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixen també a la sessió el Sr. Adrià Guevara 
Figueras que s’incorpora a la sessió en el punt 3 a les 9.04h i la Sra. Maria Mercè 
Mateo Olivares que s’incorpora a la sessió en el punt 6 a les 9.05h 
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ORDRE DEL DIA 

 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 34/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 34 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 11 D’OCTUBRE DE 2022 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 18/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET DE 7 D’ABRIL DE 2022, DEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM 10 DE BARCELONA QUE RESOL EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 558/2021 M INTERPOSAT EN RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 26/2021/ESJ. FINALITZACIÓ I ARXIU 
ACTUACIONS 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 441/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000441/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA D'ÚS DE 
LES PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 07/08/2021 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 493/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 493/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ. 
  
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 517/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR D'IMPOSICIÓ 
DE SANCIÓ AMB REFERÈNCIA 517/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 
13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA 
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 
10/04/2022. 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 609/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 609/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA 
A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 05/05/2022. 
  
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
7. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 436/2022/eAJT. 
 
ENCARREGAR A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
EPEL NEÀPOLIS, PER L’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ PLURIENNAL (2022-2023) 
CAMPUS DE L’EMPRENEDORIA A NEÀPOLIS I LA GESTIÓ DEL SEU 
COFINANÇAMENT, RECURS ECONÒMIC DE 10.800,00€ ATORGAT PEL SERVEI 
TEIXIT PRODUCTIU DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.  
  
8. Mercats Municipals.  
Número: 11/2022/eMER. 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ D'ÚS TEMPORAL DE LA PARADA NÚM. 13 DEL 
MERCAT DE MAR 
  
 
ÀREA DE POLITIQUES DE CIUTADANIA 
 
9. Cultura.  
Número: 610/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER L’ANY 2022 PER 
A L’ENTITAT COLLA DELS FALCONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
10. Urbanisme i Planejament.  
Número: 17/2022/eURB. 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA 
DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA NÚMERO 2 DE LA UA 16 DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ 
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PROPOSTES URGENTS 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
11. Intervenció 
Número: 93/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
 
12. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat 
Número: 462/2022/eAJT 
 
ENCARREGAR A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
EPEL NEÀPOLIS, L’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ PROMOCIÓ DE NEÀPOLIS COM A 
EUROPEAN DIGITAL INNOVATION HUB (EDIH) I LA GESTIÓ DEL SEU 
COFINANÇAMENT, RECURS ECONÒMIC DE 12.000,00€ ATORGAT PER L’OFICINA 
D’EUROPA I ESTRATÈGIA INTERNACIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
 
 
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: 34/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 34 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 11 D’OCTUBRE DE 2022 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 18/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET DE 7 D’ABRIL DE 2022, DEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM 10 DE BARCELONA QUE RESOL EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 558/2021 M INTERPOSAT EN RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 26/2021/ESJ. FINALITZACIÓ I ARXIU 
ACTUACIONS 
  
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada del següent decret:  
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 10 

DE BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :  Abreujat 558/2021 M 
 
Núm. i data decret:               40/2022, de 7 d’abril de 2022 
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                    Jordi Sellarès Valls (Zurich)  
 
 
Objecte del procediment :      Desestimació presumpta reclamació presentada el 

26/2/2021 per danys patits al seu vehicle el dia 
31/1/2021, per quantia de 300 € (expedient 26/2021/esj)  
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Decisió  :  Finalitzar expedient i arxiu d’actuacions 
 Deixar sense efecte assenyalament vista pel 21/3/2023 
 No fa pronunciament sobre les costes processals. 
 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Contra ella es pot 

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

i conforme. 
 
   
  
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 441/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000441/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA D'ÚS DE 
LES PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 07/08/2021 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per la persona titular del DNI 
ES038093589T, per presentació extemporània del mateix, sense entrar en el fons de 
l’assumpte. 
 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació corresponent. 
 
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret.  
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4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 493/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 493/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades  per la persona titular del 
DNI ES030007104Q, per haver quedat provada la no autoria dels fets, segons consta 
a l’informe de l’agent actuant. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
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.  
 
  



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512212713052074 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

8 
 

5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 517/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR D'IMPOSICIÓ 
DE SANCIÓ AMB REFERÈNCIA 517/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 
13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA 
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 
10/04/2022. 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES053312322R la sanció de multa de 
quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 
d’octubre d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES053312322R, 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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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 609/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 609/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA 
A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 05/05/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES049883967A la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES049883967A, 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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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
 
7. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 436/2022/eAJT. 
 
ENCARREGAR A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
EPEL NEÀPOLIS, PER L’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ PLURIENNAL (2022-2023) 
CAMPUS DE L’EMPRENEDORIA A NEÀPOLIS I LA GESTIÓ DEL SEU 
COFINANÇAMENT, RECURS ECONÒMIC DE 10.800,00€ ATORGAT PEL SERVEI 
TEIXIT PRODUCTIU DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.- ENCARREGAR A MITJÀ PROPI de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
EPEL NEÀPOLIS, CIF Q0801572I, l’execució de l’actuació biennal (2022-2023) 
Campus de l’Emprenedoria Disruptiva a Neàpolis, per import total de 30.000,00€, i la 
gestió del recurs econòmic biennal de cofinançament (codi 22/Y/325301) atorgat pel 
Servei Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, per import 
de 10.800,00€, amb el text que consta a l’annex: 
 
SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR l’import de 30.000,00€ a favor de l’ens depenent 
EPEL NEÀPOLIS amb càrrec a l’aplicació de despesa del Pressupost municipal vigent 
11.4910.2500001 Projecció Innovació (encàrrec mitjà propi), d’acord amb l’encàrrec a 
mitjà propi aprovat i la memòria d’actuació Campus de l’Emprenedoria Disruptiva a 
Neàpolis subvencionada parcialment amb un ajut econòmic atorgat pel Servei Teixit 
Productiu de la Diputació de Barcelona (codi 22/Y/325301), per import biennal de 
10.800,00€ (9.065,32€ any 2022 i 1.734,68€ any 2023). 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’EPEL NEÀPOLIS i a la Diputació de 
Barcelona. 
 
QUART.- PUBLICAR aquest encàrrec a mitjà propi al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
CINQUÈ.- PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els 
següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2 de la Llei 
19/2017 - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la 
recepció de la seva notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de 
conformitat amb els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
 
  
8. Mercats Municipals.  
Número: 11/2022/eMER. 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ D'ÚS TEMPORAL DE LA PARADA NÚM. 13 DEL 
MERCAT DE MAR 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. CONCEDIR  llicència d’ús privatiu de la parada número 13 del Mercat de 
Mar a favor de J. V. U. (concessionari), per un període de dos anys, per utilitzar-la com 
obrador de productes derivats de peix i marisc. 
 
SEGON. REQUERIR al concessionari el pagament del permís de venda, que d’acord 
amb allò que disposa l’Ordenança Fiscal per la taxa per prestació de servei de 
Mercats, art. 7è, punt 1, serà l’equivalent a l’import resultant de multiplicar la quantitat 
de 20,00€ pels metres lineals de la parada (5,93 m/l), ascendint l’import total a cent 
divuit euros amb seixanta cèntims (118,60€) 
 
TERCER. REQUERIR al concessionari el pagament del cànon corresponent, d’acord 
amb allò que disposa l’Ordenança Fiscal per la taxa per prestació de servei de 
Mercats, art. 7è, punt 3, i amb caràcter previ a prendre possessió de la parada. En 
aquest cas de 2 anys, serà l’equivalent a l’import resultant de multiplicar 112,00€ pels 
metres lineals de la parada (5,93 ml), ascendint l’import total a sis-cents seixanta-
quatre euros amb setze cèntims (664,16€) 
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QUART. SOTMETRE la concessionària a les prescripcions següents: 
 
a. Acceptar que la durada de la llicència serà de dos anys i finalitzarà quan tingui lloc 
la concessió mitjançant procediment seguit pels principis d’objectivitat, publicitat i 
concurrència.  

b. Renunciar expressament al tràmit de desnonament administratiu quan finalitzi el 
termini del seu dret d’ocupació 

c. Pagar la part proporcional d’acord amb l’Ordenança Municipal núm. 19 de taxes per 
prestació de serveis dels mercats. 

d. Pagar mensualment les taxes per utilització de serveis: ocupació continuada, 
soterranis del mercat, obradors. 

e. Acceptar que les obres i les instal·lacions efectuades pel concessionari, revertiran 
en favor de l’Ajuntament. 

f. Acceptar els drets i obligacions establerts en el Reglament regulador d’aquest 
mercat municipal, especialment l’article 21 que regula les condicions per poder exercir 
la venda, així com la normativa d’aplicació que resulti vigent en cada moment, i aquells 
derivats dels plecs de la concessió de l’any 2016 referit a la relació de fets I d’aquesta 
resolució. 

CINQUÈ. REQUERIR al concessionari, perquè en el termini de 15 dies amb 
posterioritat a la notificació del present acord, acrediti el compliment dels requisits 
establerts a l’article 21 del Reglament de Mercats, per tant l’eficàcia d’aquest acord, es 
sotmet a la condició suspensiva d’acreditació dels esmentats requisits. 
 
SISÈ. NOTIFICAR aquest acord a la interessada i comunicar-ho al Departament de 
Gestió Tributària i Intervenció. 
 
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 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.  
 
 
ÀREA DE POLITIQUES DE CIUTADANIA 
  
9. Cultura.  
Número: 610/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER L’ANY 2022 
PER A L’ENTITAT COLLA DELS FALCONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- CONCEDIR una subvenció nominativa per import de 9.100,00 euros a 
l’entitat Colla de Falcons de Vilanova i la Geltrú, amb NIF V61987327, per col·laborar 
en el finançament de les despeses derivades de la celebració del seu 50é aniversari, 
així com per l’activitat normal de l’entitat per l’any 2022. 
 
 
SEGON.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 9.100,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.3380.48906 (Subvenció Colla Falcons de Vilanova i la 
Geltrú). 
 
El pagament es realitzarà de la següent manera: una bestreta del 50% en el moment 
de l’aprovació del present acord i el restant 50% tan bon punt s’hagi justificat 
favorablement l’import total de la subvenció, d’acord amb les condicions establertes al 
punt TERCER. 
 
TERCER.- APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 
 
L'ENTITAT COLLA DE FALCONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ es compromet a: 
 
1. Porta a terme diverses accions en motiu del seu 50é aniversari. 

2. Organitzar activitats per promoure la cultura popular i tradicional de la ciutat.  A 
més a més de tots els actes complementaris que consten en el projecte 
presentat, tant a Vilanova i la Geltrú i comarques com a fora d’elles. 

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

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

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

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

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

9. Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  Col·laborar, en la 
mesura de les seves possibilitats, i a petició de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, en aquells actes on es demani la seva col·laboració. 

10. Fer constar de forma específica, en tota la seva difusió, la col·laboració de 
l’Ajuntament, amb el text següent: “amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú” conjuntament amb el seu logotip, seguint el llibre d’estil. 

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

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

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

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

15. L’entitat té seu pròpia, la qual és indispensable per a poder mantenir la seva 
activitat castellera i en la qual també hi desenvolupen projectes adreçats a la 
població vilanovina en el marc d’un compromís mutu de treball vers la millora de 
la qualitat de vida i pel bé comú.  La posaran a disposició dels col·lectius, entitats 
o persones que ho necessitin, sempre i quan ambdues parts arribin a acords 
d’utilització.  Així mateix, posaran el local social de l’entitat a disposició de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per desenvolupar actes culturals, sempre 
sota acord previ i previst amb suficient antelació.  
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Sense perjudici de les obligacions anteriorment mencionades, el beneficiari també 
haurà de complir les condicions establertes en la Llei 38/2003, General de 
Subvencions, així com en l’Ordenança General Reguladora de la concessió de 
subvencions d’aquest Ajuntament. 
 
La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 
 

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

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

correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció. 
 
Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació del 
pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud d’aquest. 
 
 
Justificació del compliment de l’activitat subvencionada. 
 
Per percebre la totalitat de la subvenció atorgada, caldrà justificar que la subvenció 
s’ha invertit en la finalitat per a la qual fou concedida mitjançant la presentació, en el 
termini de 3 mesos després de la finalització de l’activitat i fins a 31 de gener de 
l’exercici següent al de la convocatòria, com a màxim, de la documentació següent: 
 
• SOL·LICITUD DE PAGAMENT de l’import justificat, signada per la persona que 

ostenti la representació de l’entitat. 

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

• MEMÒRIA ECONÒMICA: relació de justificants econòmics en un full resum, que 
s’acompanyarà de l’original o la còpia compulsada de les factures o documents 
de valor probatori de les despeses efectuades amb motiu de l’activitat objecte de 
subvenció, per un import mínim de la subvenció concedida.  

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

subvencionada. 

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

- Hauran d’estar efectivament pagades. 

 
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini de 15 
dies per a la seva esmena.  L’incompliment en termini de l’obligació de justificació o la 
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justificació insuficient comportarà el desistiment per part del beneficiari de la subvenció 
concedida o el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda.  
 
Aquesta subvenció serà incompatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions, ens públics o privats.  Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions 
conjuntament amb els ingressos que s’obtinguin i el dels recursos propis que es 
destinaran a l’activitat, no podrà superar el cost total de l’activitat que es desenvolupi.  
Si se supera aquest cost, s’exigirà la devolució de l’excés en la part proporcional. 
 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació de la subvenció atorgada.  
 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat Colla dels Falcons de Vilanova i la 
Geltrú, informant-los que s’entendrà acceptada la subvenció si en el termini de 10 dies 
des de la data de la notificació de la present resolució el beneficiari no ha manifestat 
expressament les seves objeccions. 
 
 
CINQUÈ.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 
  
10. Urbanisme i Planejament.  
Número: 17/2022/eURB. 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA 
DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA NÚMERO 2 DE LA UA 16 DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 
  
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 Urbanística núm. 2 de la UA 16 de Vilanova i la Geltrú, presentat en data 25 
de març de 2022 (registre d’entrada núm. 2022012306) pel senyor Xavier Figueres 
Claret, en representació de la societat MASIP Y LASTRA INVESTMENTS SL, 
propietària de les finques incloses en el l’àmbit del polígon 2 de la UA 16. 
 
 
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 MASIP Y LASTRA 
INVESTMENTS SL. 
 
 
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 RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
PROPOSICIONS URGENTS 
 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte:  
 
El secretari fa constar, en relació amb aquest punt, que no ha pogut ser objecte 
d’estudi pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb el RD 128/2018, de 16 de març, i a l’efecte del que disposa l’article 
92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat dels casos en què porti incorporat 
l’informe jurídic. 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
11. Intervenció.  
Número: 93/2022/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: 
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ACORD 
 
 
PRIMER. APROVAR la relació de factures número F/2022/34. 
 
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/2022/34. 
 
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. 
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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.  
 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
  
12. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 462/2022/eAJT. 
 
ENCARREGAR A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
EPEL NEÀPOLIS, L’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ PROMOCIÓ DE NEÀPOLIS COM A 
EUROPEAN DIGITAL INNOVATION HUB (EDIH) I LA GESTIÓ DEL SEU 
COFINANÇAMENT, RECURS ECONÒMIC DE 12.000,00€ ATORGAT PER 
L’OFICINA D’EUROPA I ESTRATÈGIA INTERNACIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA.  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER.- ENCARREGAR A MITJÀ PROPI de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
EPEL NEÀPOLIS, CIF Q0801572I, l’execució de l’actuació Promoció de Neàpolis com 
a European Digital Innovation HUB (EDIH), per import total de 15.000,00€, i la gestió 
del recurs econòmic de cofinançament (codi 22/Y/324799) atorgat per l’Oficina 
d’Europa i Estratègia Internacional de la Diputació de Barcelona, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023, per import de 12.000,00€, amb el text que consta a l’annex: 
 
SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR l’import de 15.000,00€ a favor de l’ens depenent 
EPEL NEÀPOLIS amb càrrec a l’aplicació de despesa del Pressupost municipal vigent 
11.4910.2500001 Projecció Innovació (encàrrec mitjà propi), d’acord amb l’encàrrec a 
mitjà propi aprovat i la memòria de l’actuació Promoció de Neàpolis com a European 
Digital Innovation HUB (EDIH) subvencionada parcialment amb un ajut econòmic 
atorgat per l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional de la Diputació de Barcelona 
(codi 22/Y/324799) per import de 12.000,00€. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’EPEL NEÀPOLIS i a la Diputació de 
Barcelona. 
 
QUART.- PUBLICAR aquest encàrrec a mitjà propi al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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CINQUÈ.- PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els 
següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2 de la Llei 
19/2017 - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la 
recepció de la seva notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de 
conformitat amb els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES  
No se’n formulen 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:08 hores, de la que 
s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


