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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 1 DE FEBRER DE 2022 

 
 

Acta núm. 4 

 

A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9.00 hores del dia 1 de febrer de 2022, sota 
la presidència de l’alcaldessa, Olga Arnau Sanabra es reuneixen a la 
videoconferència per Teams els senyors/es: 

 

Sra. Olga Arnau Sanabra  

Sra. Marta Jofra Sora 

Sr. Jordi Medina Alsina 

Sra. Conxi Martínez Sánchez 

Sr. Enric Garriga Ubia 

Sr. Antoni Palacios Asensio   

Sr. Francesc Xavier Serra Albet    

 

Secretari General 

Sr. Isidre Marti Sarda       

 

Interventor Accidental 

Sr. Nil Mestres Albà      
  

Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera 
convocatòria. 
 
Excusen la seva assistència la Sra. Blanca Albà Pujol 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteix també a la sessió el Sr. Jaume Carnicer 
Mas  
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ORDRE DEL DIA 

 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 3/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 3 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 25 DE GENER DE 2022 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 2/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 324/2021, DE 21 DE DESEMBRE DE 2021, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 1 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT 9/2014 C INTERPOSAT PER CEMEX ESPAÑA, SA) 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 9/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 3/2022, DE DATA 7 DE GENER DE 2022  
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 13 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT ABREUJAT 87/2015 B, INTERPOSAT PER FLOCH, SL (9/2015-
GES).  DESESTIMA EL RECURS 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 84/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER ISAAC 
PERAL, 24, EL DIA 31 D'AGOST DE 2021 
  
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 76/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 76/2021-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE MESURES EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 23/12/2020. 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512111075676340 
 

 

 
 
 
 

3 
 

6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 255/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 255/2021-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE MESURES EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 26/02/2021. 
 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 327/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 327/2021-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE MESURES EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 25/03/2021. 
 
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 383/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 383/2021-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 24/06/2021. 
 
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 519/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 519/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REEDUÏDA, EN DATA 15/09/2021. 
  
10. Secretaria General.  Contractació i Patrimoni 
Número: 259/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA EN LA 
LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE CONSERGERIA I 
RECEPCIÓ, I ATENCIÓ DE LA CENTRALETA TELEFÒNICA APLICANT  CRITERIS 
SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
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11. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 261/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA  EN LA 
LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE CONSERGERIA I 
RECEPCIÓ, I ATENCIÓ DE LA CENTRALETA TELEFÒNICA APLICANT  CRITERIS 
SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
12. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 29/2022/eCONT. 
 
APROVAR EL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ PER A L’ANY 2022 DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
13. Intervenció.  
Número: 7/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
14. Servei Salut Pública 
Número: 399/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA TERCERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE PER AL DESENVOLUPAMENT DE TALLERS I 
ACCIONS DE PROMOCIÓ ADREÇADES AL JOVENT SOBRE EDUCACIÓ AFECTIVA 
I SEXUAL, RELACIONS LLIURES DE VIOLÈNCIA I PREVENCIÓ I PROMOCIÓ DE 
LA SALUT (Núm. exp. 036/2018-CONT) 
 
  
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
15. Espai Públic.  
Número: 2/2022/eCAA. 
 
INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS DE LA 
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ 
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PUNTS ENTRATS PER URGÈNCIA 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
16. Esports 
Número: 496/2021/eCONT 
 
APROVAR L’ESMENA D’ERROR MATERIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL 
CONTRACTE PRIVAT DE PATROCINI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I LA VOLTA CICLISTA A CATALUNYA 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
17. Gestió del Talent i les Persones 
Número: 1496/2021/eSUB 

APROVAR L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS NOMINATIVES A L’ENTITAT 
SALUT MENTAL GARRAF (AFAMMG) DESTINADA A FINANÇAR L'HORT 
SOCIOLABORAL DE MASIA NOVA D’ACORD AL QUE RECULL L’ACTA DE LA 
COMISSIÓ DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DEL 0’7% DEL DIA 
21.07.2021 

18. Gestió del Talent i les Persones 
Número: 1497/2021/eSUB 

APROVAR L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS NOMINATIVES A L’ENTITAT MES 
QUE SURF DESTINADA A FINANÇAR EL SURF TERAPÈUTIC PER NENS AMB 
TEA I ALTRES DISCAPACITATS D’ACORD AL QUE RECULL L’ACTA DE LA 
COMISSIÓ DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DEL 0’7% DEL DIA 
21.07.2021 
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19. Gestió del Talent i les Persones 
Número: 1498/2021/eSUB 

APROVAR L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMITATIVA A L’ENTITAT CARITAS 
DIOCESANA DESTINADA A FINANÇAR "EL LLIMONER", HABITATGE SOCIAL I 
SENSE LLAR D’ACORD AL QUE RECULL L’ACTA DE LA COMISSIÓ DE 
TREBALLADORS I TREBALLADORES DEL 0’7% DEL DIA 21.07.2021 

20. Gestió del Talent i les Persones 
Número: 1499/2021/eSUB 

APROVAR L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMITATIVA A L’ENTITAT ACCIO 
SOLIDARIA AMB EL SAHARA DESTINADA A FINANÇAR KITS HUMANITARIS 
D’ACORD AL QUE RECULL L’ACTA DE LA COMISSIÓ DE TREBALLADORS I 
TREBALLADORES DEL 0’7% DEL DIA 21.07.2021 

21. Gestió del Talent i les Persones 
Número: 1500/2021/eSUB 
  

APROVAR L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTITAT 
FUNDACIO PRIVADA PAU I SOLIDARITAT DESTINADA A FINANÇAR I GARANTIR 
LA JUSTICIA DE GENERE AL LIBAL D’ACORD AL QUE RECULL L’ACTA DE LA 
COMISSIÓ DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DEL 0’7% DEL DIA 
21.07.2021 

 
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: 3/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 3 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 25 DE GENER 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: 2/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 324/2021, DE 21 DE DESEMBRE DE 2021, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 1 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT 9/2014 C INTERPOSAT PER CEMEX ESPAÑA, SA) 
  
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 1 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Ordinari 9/2014 C 
 
Núm. i data sentència:       324/2021, de 21 de desembre de 2021 
  
Part actora  : A. J. S.  
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                               Miquel Àngel Pigem de las Heras 
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Objecte del procediment :      Acord de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer 
de 2013 pel qual s’aprova definitivament el Projecte 
Tècnic Complementari d’Urbanització elaborat per 
l’empresa PIVSAM relatiu al disseny, l’execució i 
valoració dels murs situats entre el límit del via i les 
parcel·les de la Urbanització del Sector Industrial Masia 
d’en Barreres II del municipi de Vilanova i la Geltrú. 

 
Decisió  :   DESESTIMAR el recurs contenciós administratiu, atès 

que la resolució impugnada és ajustada a dret. 
                                                    
  Sense condemna a 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. 
  
 
 
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 9/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 3/2022, DE DATA 7 DE GENER DE 2022  
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 13 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT ABREUJAT 87/2015 B, INTERPOSAT PER FLOCH, SL (9/2015-
GES).  DESESTIMA EL RECURS 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 13 DE 
BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Abreujat  87/2015 B 
 
Núm. i data sentència: 3/2022, de 7 de gener de 2021 
  
Part actora  : Floch,  SL   
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
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Lletrat:                                        Matías Acebes Fernández 
 
Objecte del procediment :       Resolució de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú de 15 

de gener de 2015 pel qual va desestimar-se la 
sol·licitud de la parat actora de devolució dels 
ingressos indeguts peticionada de l’Impost sobre 
l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana de les liquidacions AU-202146155, AU-
20214658, AU-202146164, AU-202146174, AU-
202146179 i AU-202146188, per quantia de 18904.45 
€ (9/2015-GES) 

 
Decisió  :  DESESTIMAR el recurs contenciós administratiu.  
  

Imposició de costes a la part actora fins el límit de 
200€. 

 
Fermesa :  Contra aquesta resolució no s’hi pot interposar  cap 

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

assabentada i conforme. 
  
 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 84/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER 
ISAAC PERAL, 24, EL DIA 31 D'AGOST DE 2021 
  
 
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 37621702 G contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
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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.  
 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 76/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 76/2021-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE 
MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 23/12/2020. 
  
la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 

 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES053838321J la sanció de tres-cents  
euros (300 €) per infracció de l’article 25.1 de l’ordenança de Mesures per a fomentar 
el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI ES053838321J per haver-ne realitzat la part infractora la 
mesura alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la 
sanció econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 255/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 255/2021-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE 
MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 26/02/2021. 
 
 
la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES046660510L 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 ES046660510L per haver-ne realitzat la part infractora la 
mesura alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la 
sanció econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
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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.  
 
   
 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 327/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 327/2021-eUES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE 
MESURES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 25/03/2021. 
 
 
la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES025270208-Q la sanció de quatre-
cents cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 25.4 de l’ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
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SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI ES025270208-Q per haver-ne realitzat la part infractora la 
mesura alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la 
sanció econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia 
Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
  
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 383/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 383/2021-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 24/06/2021 
  
 
la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 

 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES077078432G 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 ES077078432G, 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 notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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9. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 519/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 519/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REEDUÏDA, EN DATA 15/09/2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES043575219V 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 ES043575219V, 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 notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
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sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
10. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 259/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA EN LA 
LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE CONSERGERIA I 
RECEPCIÓ, I ATENCIÓ DE LA CENTRALETA TELEFÒNICA APLICANT  CRITERIS 
SOCIALS 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 la devolució de la garantia definitiva a nom de IPRES 
(INTEGRACIÓ DE PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL), amb CIF 
G64344492, per import de 4.163,35 € (QUATRE MIL CENT SEIXANTA-TRES EUROS 
AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS D’EURO), referent a la licitació per a la contractació 
dels serveis de consergeria i recepció, i atenció de la centraleta telefònica aplicant 
criteris socials a de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, dipositada en data 5 d’octubre 
de 2021  i consignada a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb la clau d’operació 
820, número d’operació 320210008502. S’haurà de fer efectiu al número de compte 
IBAN: ES43-2100-3006-9722-0086-7676. 
 
SEGON. NOTIFICAR a IPRES, 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. 
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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.  
 
11. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 261/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA  EN LA 
LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE CONSERGERIA I 
RECEPCIÓ, I ATENCIÓ DE LA CENTRALETA TELEFÒNICA APLICANT  CRITERIS 
SOCIALS 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 la devolució de la garantia definitiva a nom de L’HEURA, 
CENTRE ESPECIAL DE TREBALL, SL, amb CIF B60721768, per import de 4.800,48 
€ (QUATRE MIL VUIT-CENTS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO), 
referent a la licitació per a la contractació dels serveis de consergeria i recepció, i 
atenció de la centraleta telefònica aplicant criteris socials a de l'Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, dipositada en data 1 de setembre de 2021  i consignada a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú amb la clau d’operació 820, número d’operació 320210007098. 
 
 
SEGON. NOTIFICAR a L’HEURA, CENTRE ESPECIAL DE TREBALL, 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. 
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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. 
 
12. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 29/2022/eCONT. 
 
APROVAR EL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ PER A L’ANY 2022 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 el següent Pla Anual de Contractació per a l’any 2022: 
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SEGON.- ESTABLIR que, d’acord amb els contractes vigents, les pròrrogues previstes 
per aquest any 2022 són les que segueixen, sempre condicionades a la pertinent 
tramitació administrativa i informes favorables: 
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TERCER.- RELACIONAR, a nivell indicatiu i sense comptabilitzar els contractes 
basats en Acords Marc, els contractes i concessions amb més d’un any de vigència 
des de la presa del present acord: 
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QUART.- ESTABLIR que la planificació s’actualitzarà trimestralment mitjançant acord 
de la Junta de Govern Local, tot incloent els expedients no planificats incoats 
prèviament per raons d’urgència fonamentades i apreciades pel Servei impulsor i 
l’Alcaldia, i les modificacions informades relatives a la periodització de licitació o 
adjudicació per part dels serveis responsables. 
 
CINQUÈ.- PUBLICAR el Pla Anual de Contractació al web institucional, al Perfil del 
Contractant i, en aquells casos que correspongui per estar subjectes a regulació 
harmonitzada, al Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
SISÈ.- COMUNICAR la present resolució a les i els Caps de tots els Serveis 
municipals, pel seu coneixement. 
 
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 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
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presumpta del recurs.   També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu 
procedent.  
 
13. Intervenció.  
Número: 7/2022/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 les relacions de factures número F/2021/37 i F/2022/1.  
 

RELACIÓ DE FACTURES F/2021/37 
 

Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
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Factures superiors a 50.001€ 
 

 
 

Resum total Facturació 
 

 
 
RELACIÓ DE FACTURES F/2022/1 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

 
 
Resum total Facturació 
 

 
 
Total relacions comptables 
 

 
 
SEGON. COMPTABILITZAR les relacions de factures número F/2021/37 i F/2022/1.  
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
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QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
14. Servei Salut Pública 
Número: 399/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA TERCERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE PER AL DESENVOLUPAMENT DE TALLERS I 
ACCIONS DE PROMOCIÓ ADREÇADES AL JOVENT SOBRE EDUCACIÓ 
AFECTIVA I SEXUAL, RELACIONS LLIURES DE VIOLÈNCIA I PREVENCIÓ I 
PROMOCIÓ DE LA SALUT (Núm. exp. 036/2018-CONT) 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte amb  ATRA 
ASSOCIACIÓ, NIF G58219874, de serveis d’execució del projecte per al 
desenvolupament de tallers i accions de promoció adreçades al jovent sobre educació 
afectiva i sexual, relacions lliures de violència i prevenció i promoció de la salut, per un 
període d’un any, des de l’1 de febrer de 2022 fins el 31 de gener de 2023, per un 
import anual de 16.703,28 €, (SETZE MIL SET-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-
VUIT CÈNTIMS D’EURO), exempt d’IVA. 
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SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec les següents aplicacions pressupostàries:  
 

 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
TERCER. NOTIFICAR l’acord a ATRA ASSOCIACIÓ i publicar al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART.  APROVAR la minuta de la tercera pròrroga del contracte que s’adjunta com 
a Annex. 
 
CINQUÈ. FACULTAR a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
SISÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
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sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
SETÈ. 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. 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
15. Espai Públic.  
Número: 2/2022/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: 
 
36763861V CR/ SANT MAGI, 12 
52218472P CR/ ROQUES, 3 
38260591E CR/ BRUC, 15, 1º 
52217312K CR/ AIGUA, 4, #1# 
B60544129 CR/ JOSEP COROLEU, 6, LO, ES 
B65202707 CR/ DOCTOR FLEMING, 27, LO, DR 
Y2713421X AV/ FRANCESC MACIA, 82, BX, DR 
J67523126 CR/ BRUC, 60-62, LO, ES 
52214481L PL/ FABRICA NOVA, 18, LO, 2 
47630374L CR/ TIRES, 1, LO 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512111075676340 
 

 

 
 
 
 

45 
 

49879991Y CR/ SANT FRANCESC, 2-A 
Y0366359Y CR/ AIGUA, 11, LO 
52420213Q CR/ AIGUA, 71 
B61975959 PL/ COTXES, 6, LO 
47840242N CR/ COL·LEGI, 36, LO 
B67387662 RB/ PRINCIPAL, 30, LO 
52214458L AV/ FRANCESC MACIA, 20 
52915509F PL/ SOLER I CARBONELL, S/N Edif. MERCAT, LO, 05 
B67326397 CR/ L' HAVANA, 16, LO, 5 
23934207Q CR/ CUBA, 5, LO 
B66818535 CR/ CUBA, 1-B, MG, ES 
B67281147 RB/ SALVADOR SAMA, 102, BX 
B67397224 AV/ JAUME BALMES, 18, LO 
X9361885B CR/ JOSEP COROLEU, 99, LO, DR 
77299887S CR/ JOSEP COROLEU, 101, LO, ES 
49767095V CR/ JOSEP COROLEU, 103, LO, DR 
Y5087492K AV/ FRANCESC MACIA, 115, LO, DR 
79290140D AV/ FRANCESC MACIA, 145, LO, DR 
47842024T CR/ MONTSENY, 11, LO, A 
52219637T CR/ MONTSENY, 13, MG, C 
Y7822810H CR/ CODONYAT, 3, LO 
52421286P CR/ SALUT, 18 
52215466S CR/ SANT FELIP NERI, 1 
48136460J PL/ MIRO DE MONTGROS, 9, LO 
77092715G PL/ MIRO DE MONTGROS, 10, LO 
G66864208 CR/ SANTA MADRONA, 25, LO 
B61426342 CR/ SANT JOAN, 38 
X3698451M CR/ PADUA, 4, LO 
39178463X CR/ COMERÇ, 4, LO, DR 
35100409V PL/ COLS, 12, LO 
47837961P CR/ SANT GERVASI, 29 
B64974496 CR/ SANT GREGORI, 8, LO, ES 
49879596W CR/ SANT PERE, 50, 2º 
49767513K CR/ SANT PERE, 50, 1º 
J67129700 CR/ ESGLESIA, 4, MG 
52423933X CR/ CASERNES, 43, LO 
X6393487Q CR/ AIGUA, 109, 4º, 1 
46478540W CR/ DOCTOR FLEMING, 4, 3º, 2 
X7687315W CR/ AIGUA, 111, 2º, 1 
52421978X CR/ AIGUA, 113, 5º, 1 
52422517C CR/ AIGUA, 113, 5º, 2 
48189815P CR/ AIGUA, 113, AT, 1 
51808935D CR/ AIGUA, 121, 4º, 1 
24242389K CR/ JARDI, 76, 2º, 1 
49502853E CR/ JARDI, 76, 3º, 5 
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52218947T CR/ JARDI, 81, 3º 
46353951G CR/ RECREO, 98, 4º 
47636433Y PL/ CATALUNYA, 10, 3º, 6 
47636855Z CR/ PARE GARI, 75, 2º, 1 
37703658B AV/ FRANCESC MACIA, 60, 2º, 1 
30622219L CR/ AIGUA, 143, 5º, 1 
48024933J CR/ JOAN LLAVERIAS, 21, 3º, 2 
X3786596Z AV/ FRANCESC MACIA, 120, 4º, 2 
X4062575Q AV/ FRANCESC MACIA, 98, 2º, 1 
52429961N RD/ IBERICA, 139, 1º, 2 
52429406D RD/ IBERICA, 151, 1º, 2 
36985969Z PL/ CUBILOT, 1, 1º, 1 
38426539W RD/ IBERICA, 161, 5º, 2 
00114530J RD/ IBERICA, 163, 3º, 2 
52212397M PL/ CUBILOT, 4, BX, 1 
02037231Y CR/ PARE GARI, 9, 1º, 2 
52429969C CR/ TARONGER, 5, 2º, 2 
X5826467S CR/ SANT ONOFRE, 28, 2º 
52213475W CR/ SANT FRANCESC, 10, 2º, 2 
Y1788385B CR/ BOMBA, 3, 1º 
48184834H CR/ MANUEL DE CABANYES, 4, 1º 
52423969T CR/ TEATRE, 2, 1º, 1 
47635162T CR/ JARDI, 3, 3º, 1 
39704715E CR/ JARDI, 37, 2º, 3 
52212634N RB/ SALVADOR SAMA, 17-B, 5º, 1 
38249351Y RB/ SALVADOR SAMA, 26, 4º, 2 
52423241P AV/ FRANCESC MACIA, 24, 2º, 4 
X3743977Z PL/ SOLER I CARBONELL, 18, 2º, 2 
47633081N RB/ PRINCIPAL, 120, 2º 
52218554K CR/ CUBA, 1, 2º 
B58968926 CR/ CUBA, 2, 3º, 2 
H59614016 CR/ JOSEP LLANZA, 29, NET 
49882242A AV/ JAUME BALMES, 34, 2º, 4 
48185531W CR/ JOSEP COROLEU, 125, ENT, 1 
36203549P AV/ CUBELLES, 33, 1º, 2 
X7096257K AV/ CUBELLES, 30, 4º, 2 
47841254N CR/ PELEGRI BALLESTER, 17, 2º, 2 
47837031K CR/ PELEGRI BALLESTER, 48, 1º, 2 
52426049X CR/ JOSEP COROLEU, 89, 1º, 3 
38483158H AV/ CUBELLES, 52, 3º, 2 
38007696N CR/ JOSEP COROLEU, 76, 1º, 2 
26617307M CR/ EL GRECO, 12, 1º, 1 
51807470Q CR/ LA GORNAL, 24, 1º, 2 
43414085K CR/ JOAN LLAVERIAS, 57, 3º, 2 
39866060E AV/ CUBELLES, 66, BX, 2 
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44187236G CR/ MONTSENY, 5, 2º, 3 
52219972J CR/ MONTSENY, 5, 6º, 4 
48029992N CR/ MONTSENY, 7, 8º, 3 
X1865876R CR/ MONTSENY, 9, 3º, 1 
72875550G CR/ MONTSENY, 9, 8º, 2 
26474117J CR/ MONTSENY, 11, 2º, 1 
09600484P CR/ MONTSENY, 11, 1º, 2 
34838358M CR/ MONTSENY, 11, 5º, 4 
X4063546K CR/ MONTSENY, 13, BX, 2 
77293921Y CR/ JOSEP COROLEU, 126, 7º, 4 
47841955T CR/ JOSEP ANSELM CLAVE, 77, 5º, 1 
45180363Z CR/ CANIGO, 10, 1º, 3 
77250683P CR/ CANIGO, 1, 2º, 2 
38249200Q CR/ PROVIDENCIA, 18, BX 
43811267Q CR/ COL·LEGI, 11, BX 
39425946J CR/ CORREU, 18, 2º 
52421866J CR/ SANT FELIP NERI, 18, 2º, 1 
X5899057V CR/ FRUITA, 1, 1º, 1 
Y1503564E CR/ PADUA, 30, BX, 1 
46962107V CR/ SANTA MADRONA, 30, 2º, 2 
52216011P CR/ MAJOR, 22, 2º, 3 
47836727Q CR/ MAJOR, 22, ENT, 2 
47632251X PL/ LLARGA, 18, 1º, 1 
46570916X CR/ SANT ANTONI, 14, 2º, 2 
44185623R CR/ PADUA, 4, 2º 
B61438529 CR/ SANT PERE, 22, 2º 
47762866P CR/ SANT PERE, 32, 1º 
52426778A CR/ SANT PERE, 34, 2º 
77096607D PL/ COLS, 12, 2º, 2 
X2923932B CR/ SANT PAU, 19, 1º 
Y5661893C CR/ SANT GREGORI, 7, 2º, 2 
49501142J CR/ NOU, 4, 1º, 2 
52424084T CR/ NOU, 13 
35084151C CR/ NOU, 16 
44939700T CR/ ESGLESIA, 7, 2º, 1 
77281193C CR/ ESGLESIA, 5, 3º 
48026456H CR/ JOSEP ANTON MARQUES, 1, 2º, 4 
Y3863859B CR/ JOSEP ANTON MARQUES, 4, 2º, 2 
77252630T CR/ ESTUDIS, 8 
46749402Q CR/ ESTUDIS, 10, 3º 
Y0499611L CR/ JOAQUIM MIR, 11, 1º, 2 
48227537X CR/ MAJOR, 46, 2º, 4 
38070418J PL/ CASERNES, 13, 2º, 2 
49504348E CR/ CASERNES, 26, 1º, 1 
52212339Q CR/ CASERNES, 31, 4º 
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52422563C CR/ CASERNES, 35, 4º, 3 
37658215Q CR/ CASERNES, 35, 2º, 1 
X6555252E CR/ CASERNES, 39, 3º 
 
SEGON. FACULTAR l’Il·lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 
Això no obstant, la Junta de Govern Local decidirà allò que cregui més adient per als 
interessos municipals. 
 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
Proposicions urgents 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes:  
 
El secretari fa constar, en relació amb aquest punt, que no ha pogut ser objecte 
d’estudi pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb el RD 128/2018, de 16 de març, i a l’efecte del que disposa l’article 
92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat dels casos en què porti incorporat 
l’informe jurídic. 
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ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
16. Esports.  
Número: 496/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’ESMENA D’ERROR MATERIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL 
CONTRACTE PRIVAT DE PATROCINI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I LA VOLTA CICLISTA A CATALUNYA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.- MODIFICAR el Plec de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques, d‘acord amb el contingut del punt sisè  de la relació de fets 
 

On diu: 
1.16) Garantia definitiva 
 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta 
serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.  
 
Ha de dir: 
1.16) Garantia definitiva 
 
S’eximeix l’adjudicatari de l’obligació de constituir una garantia definitiva en 
tractar-se d’un contracte privat de l’Administració als quals es refereixen els punts 
1r i 2n de la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 25 de la LCSP. Tot això d’acord amb 
l’article 107.1 paràgraf segon de la LCSP. 

 
SEGON. APROVAR la retroacció de les actuacions al moment de la publicació dels 
plecs i de l’anunci de licitació fixant novament el termini de presentació de la proposició 
per part de l’empresa convidada, Volta Ciclista a Catalunya, A.E., amb NIF 
G64231855, a presentar proposició per mitjans electrònics. 
 
TERCER. PUBLICAR la present resolució al Perfil del Contractant 
 
QUART.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
17. Gestió del Talent i les Persones 
Número: 1496/2021/eSUB 
   
APROVAR L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS NOMINATIVES A L’ENTITAT 
SALUT MENTAL GARRAF (AFAMMG) DESTINADA A FINANÇAR L'HORT 
SOCIOLABORAL DE MASIA NOVA D’ACORD AL QUE RECULL L’ACTA DE LA 
COMISSIÓ DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DEL 0’7% DEL DIA 21.07.2021  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. ATORGAR una subvenció nominativa a l’entitat Salut Mental Garraf 
(AFAMMG) amb CIF G62059043, per un import de CINC MIL CENT EUROS (5.100 €), 
destinada a finançar l’ Hort sociolaboral de Masia Nova.  
 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de CINC MIL CENT EUROS (5.100 
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 04.9202.48002 Subvenció nominativa Salut 
Mental Garraf, del pressupost de l’exercici 2021. 
 
TERCER. APROVAR les condicions a què queda subjecte les presents subvencions 
que es concreten en els punts següents: 
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3.1. L’entitat SALUT MENTAL GARRAF es compromet a: 
 
3.1.1. Destinar la subvenció a finançar les despeses que es produeixin de les 
obligacions derivades del programa d’accions i activitats previstes per les esmentades 
entitats durant l’any 2021. 
 
3.1.2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 
3.1.3. Conservar els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels 
fons rebuts, per un període no inferior a 6 anys, comptats des de la finalització del 
termini de presentació de justificacions. 
 
3.1.4. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que 
no s’hagi declarat amb la sol·licitud. Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es 
conegui.  
 
3.1.5. Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en 
el compliment de les obligacions establertes mitjançant la presentació d’un informe per 
escrit, tan bon punt es produeixi, amb justificació de les causes que l’originen. 
 
3.1.6. Comunicar per escrit les modificacions relatives al beneficiari, com un canvi en 
els mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació que tingui 
transcendència per al seguiment de la subvenció 
 
3.1.7. Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió 
de subvenció. 
 
3.1.8. Abans del pagament, el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
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. 
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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.- CONDICIONAR el pagament de les esmentades subvencions a l’aprovació 
definitiva de la modificació de crèdit de l’expedient 105/2021/eINT, mitjançant 
generació de crèdit, de manera que l’atorgament d’aquestes subvencions podria 
quedar suspès en funció del resultat de l’exposició pública. 
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CINQUE.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat SALUT MENTAL GARRAF. 
S’entendrà acceptada la subvenció per part de l’entitat si en el termini de 10 dies no 
manifesta expressament la seva disconformitat. 
 
SISE.- NOTIFICAR aquesta resolució a la intervenció municipal per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
SETE.- 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.  
   
18. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1497/2021/eSUB. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS NOMINATIVES A L’ENTITAT MES 
QUE SURF DESTINADA A FINANÇAR EL SURF TERAPÈUTIC PER NENS AMB 
TEA I ALTRES DISCAPACITATS D’ACORD AL QUE RECULL L’ACTA DE LA 
COMISSIÓ DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DEL 0’7% DEL DIA 21.07.2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. ATORGAR una subvenció nominativa a l’entitat Mes que surf amb CIF 
G66963463, per un import de CINC MIL CENT EUROS (5.100 €), destinada a finançar 
el surf terapèutic per nens amb TEA i altres discapacitats. 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512111075676340 
 

 

 
 
 
 

54 
 

 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de CINC MIL CENT EUROS (5.100 
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 04.9202.48003 Subvenció nominativa Mes 
que Surf, del pressupost de l’exercici 2021. 
 
TERCER. APROVAR les condicions a què queda subjecte les presents subvencions 
que es concreten en els punts següents: 
 
3.1. L’entitat MES QUE SURF es compromet a: 
 
3.1.1. Destinar la subvenció a finançar les despeses que es produeixin de les 
obligacions derivades del programa d’accions i activitats previstes per les esmentades 
entitats durant l’any 2021. 
 
3.1.2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 
3.1.3. Conservar els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels 
fons rebuts, per un període no inferior a 6 anys, comptats des de la finalització del 
termini de presentació de justificacions. 
 
3.1.4. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que 
no s’hagi declarat amb la sol·licitud. Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es 
conegui.  
 
3.1.5. Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en 
el compliment de les obligacions establertes mitjançant la presentació d’un informe per 
escrit, tan bon punt es produeixi, amb justificació de les causes que l’originen. 
 
3.1.6. Comunicar per escrit les modificacions relatives al beneficiari, com un canvi en 
els mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació que tingui 
transcendència per al seguiment de la subvenció 
 
3.1.7. Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió 
de subvenció. 
 
3.1.8. Abans del pagament, el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
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. 
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3.2. Seran despeses subvencionables les establertes amb caràcter general a l’article 
31 de la llei 38/2003,de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
3.3. Incompliment de les obligacions i compromisos. 
 
3.3.1. L’incompliment de les obligacions establertes originarà les responsabilitats que 
en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de 
la subvenció concedida. 
 
3.3.2. En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part de 
l’administració, haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’Ajuntament haurà de 
resoldre en el termini d’un mes. 
 
La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs 
administratiu de reposició de forma potestativa o directament de recurs contenciós 
administratiu. 
 
3.3.3. L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari donarà dret a 
l’Ajuntament a la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida, 
prèvia audiència del beneficiari, sense dret a que aquest rebi indemnització, i sens 
perjudici del dret a incoar els procediments sancionadors i de rescabalament dels 
danys i perjudicis que siguin oportuns. 
 
3.4. Responsabilitat en front de tercers. La responsabilitat que es pugui generar 
enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del desplegament 
d'aquest acord correspon a l'entitat executora material de les actuacions. 
 
3.5. La forma de pagament de l’import de la subvenció. L’import de la subvenció 
s’abonarà de la manera següent: 
 

- 50 % del total de la subvenció concedida: un cop redactada la resolució i 
aprovada per la Junta de Govern Local. 
 
- 50 % restat de la subvenció: es farà efectiva un cop el/la beneficiari/ària hagi 
justificat correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció. 

 
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
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 
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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.- CONDICIONAR el pagament de les esmentades subvencions a l’aprovació 
definitiva de la modificació de crèdit de l’expedient 105/2021/eINT, mitjançant 
generació de crèdit, de manera que l’atorgament d’aquestes subvencions podria 
quedar suspès en funció del resultat de l’exposició pública. 
 
CINQUE.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat MES QUE SURF. S’entendrà 
acceptada la subvenció per part de l’entitat si en el termini de 10 dies no manifesta 
expressament la seva disconformitat. 
 
SISE.- NOTIFICAR aquesta resolució a la intervenció municipal per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
SETE.- 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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19. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1498/2021/eSUB. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMITATIVA A L’ENTITAT CARITAS 
DIOCESANA DESTINADA A FINANÇAR "EL LLIMONER", HABITATGE SOCIAL I 
SENSE LLAR D’ACORD AL QUE RECULL L’ACTA DE LA COMISSIÓ DE 
TREBALLADORS I TREBALLADORES DEL 0’7% DEL DIA 21.07.2021  
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ATORGAR una subvenció nominativa a l’entitat Càritas Diocesana amb CIF 
R0801973I, per un import de TRES MIL EUROS (3.000 €), destinada a finançar “El 
llimoner” Habitatge social i sense llar. 
 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de TRES MIL EUROS (3.000 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 04.9202.48004 Subvenció nominativa Caritas 
Diocesana, del pressupost de l’exercici 2021. 
 
TERCER. APROVAR les condicions a què queda subjecte les presents subvencions 
que es concreten en els punts següents: 
 
3.1. L’entitat CARITAS DIOCESANA es compromet a: 
 
3.1.1. Destinar la subvenció a finançar les despeses que es produeixin de les 
obligacions derivades del programa d’accions i activitats previstes per les esmentades 
entitats durant l’any 2021. 
 
3.1.2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 
3.1.3. Conservar els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels 
fons rebuts, per un període no inferior a 6 anys, comptats des de la finalització del 
termini de presentació de justificacions. 
 
3.1.4. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que 
no s’hagi declarat amb la sol·licitud. Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es 
conegui.  
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3.1.5. Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en 
el compliment de les obligacions establertes mitjançant la presentació d’un informe per 
escrit, tan bon punt es produeixi, amb justificació de les causes que l’originen. 
 
3.1.6. Comunicar per escrit les modificacions relatives al beneficiari, com un canvi en 
els mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació que tingui 
transcendència per al seguiment de la subvenció 
 
3.1.7. Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió 
de subvenció. 
 
3.1.8. Abans del pagament, el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
3.1.9. Complir les obligacions previstes en la llei 19/2014 de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, respecte a la 
publicitat activa. 
 
3.2. Seran despeses subvencionables les establertes amb caràcter general a l’article 
31 de la llei 38/2003,de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
3.3. Incompliment de les obligacions i compromisos. 
 
3.3.1. L’incompliment de les obligacions establertes originarà les responsabilitats que 
en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de 
la subvenció concedida. 
 
3.3.2. En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part de 
l’administració, haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’Ajuntament haurà de 
resoldre en el termini d’un mes. 
 
La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs 
administratiu de reposició de forma potestativa o directament de recurs contenciós 
administratiu. 
 
3.3.3. L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari donarà dret a 
l’Ajuntament a la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida, 
prèvia audiència del beneficiari, sense dret a que aquest rebi indemnització, i sens 
perjudici del dret a incoar els procediments sancionadors i de rescabalament dels 
danys i perjudicis que siguin oportuns. 
 
3.4. Responsabilitat en front de tercers. La responsabilitat que es pugui generar 
enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del desplegament 
d'aquest acord correspon a l'entitat executora material de les actuacions. 
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3.5. 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.- CONDICIONAR el pagament de les esmentades subvencions a l’aprovació 
definitiva de la modificació de crèdit de l’expedient 105/2021/eINT, mitjançant 
generació de crèdit, de manera que l’atorgament d’aquestes subvencions podria 
quedar suspès en funció del resultat de l’exposició pública. 
 
CINQUE.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat CARITAS DIOCESANA. 
S’entendrà acceptada la subvenció per part de l’entitat si en el termini de 10 dies no 
manifesta expressament la seva disconformitat. 
 
SISE.- NOTIFICAR aquesta resolució a la intervenció municipal per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
SETE.- 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 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.   
 
 
20. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1499/2021/eSUB. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMITATIVA A L’ENTITAT ACCIO 
SOLIDARIA AMB EL SAHARA DESTINADA A FINANÇAR KITS HUMANITARIS 
D’ACORD AL QUE RECULL L’ACTA DE LA COMISSIÓ DE TREBALLADORS I 
TREBALLADORES DEL 0’7% DEL DIA 21.07.2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. ATORGAR una subvenció nominativa a l’entitat Acció Solidaria amb el 
Sàhara amb CIF G64095409, per un import de CINC MIL CENT EUROS (5.100 €), 
destinada a finançar kits humanitaris.  
 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de CINC MIL CENT EUROS (5.100 
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 004.9202.48005 Subvenció nominativa 
Acció Solidaria amb el Sàhara, del pressupost de l’exercici 2021. 
 
TERCER. APROVAR les condicions a què queda subjecte les presents subvencions 
que es concreten en els punts següents: 
 
3.1. L’entitat Acció Solidaria amb el Sàhara es compromet a: 
 
3.1.1. Destinar la subvenció a finançar les despeses que es produeixin de les 
obligacions derivades del programa d’accions i activitats previstes per les esmentades 
entitats durant l’any 2021. 
 
3.1.2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
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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, 
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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.- CONDICIONAR el pagament de les esmentades subvencions a l’aprovació 
definitiva de la modificació de crèdit de l’expedient 105/2021/eINT, mitjançant 
generació de crèdit, de manera que l’atorgament d’aquestes subvencions podria 
quedar suspès en funció del resultat de l’exposició pública. 
 
CINQUE.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat Acció Solidaria amb el Sàhara. 
S’entendrà acceptada la subvenció per part de l’entitat si en el termini de 10 dies no 
manifesta expressament la seva disconformitat. 
 
SISE.- NOTIFICAR aquesta resolució a la intervenció municipal per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
SETE.- 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.  
 
 
21. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1500/2021/eSUB. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L’ENTITAT 
FUNDACIO PRIVADA PAU I SOLIDARITAT DESTINADA A FINANÇAR I GARANTIR 
LA JUSTICIA DE GENERE AL LIBAL D’ACORD AL QUE RECULL L’ACTA DE LA 
COMISSIÓ DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DEL 0’7% DEL DIA 21.07.2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ATORGAR una subvenció nominativa a l’entitat Fundació Privada Pau i 
solidaritat amb CIF G61538187, per un import de TRES MIL EUROS (3.000 €), 
destinada a finançar i garantir la justícia de gènere al Líban. 
 
SEGON.  AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de TRES MIL EUROS (3.000 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 04.9202.48006 Subvenció nominativa 
Fundació Privada Pau i Solidaritat , del pressupost de l’exercici 2021. 
 
TERCER. APROVAR les condicions a què queda subjecte les presents subvencions 
que es concreten en els punts següents: 
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3.1. L’entitat Fundació Privada Pau i solidaritat es compromet a: 
 
3.1.1. Destinar la subvenció a finançar les despeses que es produeixin de les 
obligacions derivades del programa d’accions i activitats previstes per les esmentades 
entitats durant l’any 2021. 
 
3.1.2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 
3.1.3. Conservar els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels 
fons rebuts, per un període no inferior a 6 anys, comptats des de la finalització del 
termini de presentació de justificacions. 
 
3.1.4. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que 
no s’hagi declarat amb la sol·licitud. Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es 
conegui.  
 
3.1.5. Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en 
el compliment de les obligacions establertes mitjançant la presentació d’un informe per 
escrit, tan bon punt es produeixi, amb justificació de les causes que l’originen. 
 
3.1.6. Comunicar per escrit les modificacions relatives al beneficiari, com un canvi en 
els mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació que tingui 
transcendència per al seguiment de la subvenció 
 
3.1.7. Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió 
de subvenció. 
 
3.1.8. Abans del pagament, el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
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. 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157512111075676340 
 

 

 
 
 
 

65 
 

 
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.- CONDICIONAR el pagament de les esmentades subvencions a l’aprovació 
definitiva de la modificació de crèdit de l’expedient 105/2021/eINT, mitjançant 
generació de crèdit, de manera que l’atorgament d’aquestes subvencions podria 
quedar suspès en funció del resultat de l’exposició pública. 
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CINQUE.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat Fundació Privada Pau i Solidaritat. 
S’entendrà acceptada la subvenció per part de l’entitat si en el termini de 10 dies no 
manifesta expressament la seva disconformitat. 
 
SISE.- NOTIFICAR aquesta resolució a la intervenció municipal per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
SETE.- 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.  
 
 
PRECS I PREGUNTES  
 
No se’n formulen 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.07 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


