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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DEL DIA 7 DE SETEMBRE DE 2021 
 
 
 

Acta núm. 31 

 

A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9.30 hores del dia 7 de setembre de 2021, 
sota la presidència de l’alcaldessa, Olga Arnau Sanabra es reuneixen a la 
videoconferència per Teams els senyors/es: 

 

OLGA ARNAU SANABRA   ERC 

M BLANCA ALBA PUJOL   JXC 

MARTA JOFRA SORA   CUP 

ANTONI PALACIOS ASENSIO   JXC 

FRANCESC XAVIER SERRA ALBET   ERC 
 
MARIA MERCÈ MATEO I OLIVARES  ERC 
En el Punt 40 s’absenta de la reunió (hora 9.41) 
 

ENRIC GARRIGA UBIA    CUP 
s’incorpora a la reunió en el punt 53. (hora: 9.44) 

 
SECRETARI GENERAL 
SR. ISIDRE MARTI SARDA       
 

INTERVENTOR MUNICIPAL 
SR. CESAR RODRIGUEZ SOLA   
      

Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera 
convocatòria. 
 

Excusa la seva assistència el  Sr. Jordi Medina Alsina 
 

D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixien també a la sessió el Sr. Jaume Carnicer 
Mas i el Sr. Jaume Aliaga Huguet  i el Sr.  Sr. Adrià Guevara Figueras que s’absenta 
de la reunió (hora 9.40) 
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ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 30/2020/eSJ. 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 30 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 27 DE JULIOL DE 2021. 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 21/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR  L’EXPEDIENT  DE  RECLAMACIÓ  PER  RESPONSABILITAT  
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER PORTADORA, 33, 
EL DIA 2 DE SETEMBRE DE 2019 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 46/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS A LA FAÇANA DEL CARRER SANT GERVASI, 2-4, PEL PAS D’UN CAMIÓ 
EL DIA 6 DE MAIG DE 2019 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 50/2020/eSJ. 
 
ESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA DEL BANC DE LA RECEPCIÓ DE L’ESTADI DE FUTBOL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, EL DIA 20 D’OCTUBRE DE 2018 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 63/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR  L’EXPEDIENT  DE  RECLAMACIÓ  PER  RESPONSABILITAT  
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER ÀUSIAS MARCH, 68 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 5/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER NARCÍS MONTURIOL AMB CARRRER 
BILBAO, EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2020 
 
 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 23/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER 
COMERÇ, 4,EL DIA 18 DE GENER DE 2021 
 
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 31/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA ALS VOLTANTS DE L’HOSPITAL SANT ANTONI ABAT, EL 
DIA 15 DE MAIG DE 2020 
 
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 38/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER AIGUA, 78, EL DIA 8 DE MAIG DE 2021  
 
10. Secretaria General. Assessoria JurídicaÇ 
Número: 39/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER 
RIU EBRE, 18 A, EL DIA 7 D’ABRIL DE 2021 
  
11. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 52/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
OCUPACIÓ PER PART DE L’EMPRESA BETON CATALAN, SA, D’UNA PART 
D’UNA PARCEL·LA DE LA SEVA PROPIETAT 
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12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 100/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU DE RECURS DE REPOSICIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 100/2020-eUES 
(000398/2019UES) PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA 
TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO CENSAR UN GOS DE LA SEVA 
PROPIETAT, SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 03/06/2019. 
  
 
13. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 322/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE  REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 322/2020-UES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA 
A VILANOVA I LA GELTRÚ, PER DIPOSITAR UN PAQUET DE CARTRÓ AMB 
CAIXES I EMBOLCALLS DE PLÀSTIC AL COSTAT DELS CONTENIDORS, 
DETECTADES EN DATA 30/10/2020. 
  
14. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 364/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 000364/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, PER DEIXAR CAIXES DE CARTRÓ A LA VIA PÚBLICA, EN DATA 
09/12/2020. 
  
15. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 1/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 1/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, 
PER DEIXAR UNA CAIXA DE CARTRÓ FORA DELS CONTENIDORS UBICATS A 
L'AV. JAUME BALMES, 32, EN DATA 10/12/2020 
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16. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 73/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 73/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, 
PER DEIXAR CAIXES DE CARTRÓ FORA DELS CONTENIDORS, EN DATA 
23/12/2020. 
 
 
17. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 84/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 84/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 12/01/2021. 
18. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 93/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 93/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 26/01/2021 
  
19. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 136/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 136/2021-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 15/02/2021. 
  
20. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 179/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 179/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 18/02/2021. 
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21. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 184/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 184/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, 
PER DEIXAR CAIXES DE CARTRÓ FORA DELS CONTENIDORS UBICATS A LA 
PLAÇA DEL CAP DE CREU, 3, SEGONS INFORME DE DATA 26/01/2021  
 
22. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 107/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA  DEL CONTRACTE DE SERVEI PER A 
L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUES A LA  
CIUTAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm. Exp. 018/2019-CONT) 
  
23. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 236/2021/eCONT. 
 
CONTRACTAR L’EMPRESA ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA, SRL EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES (3) ESTACIONS DE CÀRREGA DE 
VEHICLES ELÈCTRICS, AMB PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA 
INSTAL·LACIÓ, DIRECCIÓ D’OBRA, SOFTWARE DE GESTIÓ I MANTENIMENT 
MITJANÇANT ADHESIÓ A L'ACORD MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE DE L'ACM 
  
24. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 361/2021/eCONT. 
 
ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE BASAT 2018.02-D1 EN 
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB DESTINACIÓ 
ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2018.02) 
  
25. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 375/2021/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL COMPLEMENTARI 
MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE SERVEIS I 
SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA (Exp. 2017.01) 
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26. Intervenció.  
Número: 75/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
27. Educació IMET.  
Número: 478/2020/eSUB. 
 
ARXIVAR L’EXPEDIENT DE REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS ENTITATS DE 
ANY 2020 DE L’AMPA ESCOLA SANT JORDI  
  
28. Educació IMET.  
Número: 1145/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ MODALITAT 
“DESPLAÇAMENTS DINS DEL NUCLI URBÀ PER SORTIDES PROGRAMADES 
DINS DEL PAE (Programa d’Animació Educativa) I/O PROPOSADES PER 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I/O L’INSTITUT MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ I TREBALL, ANY 2020”, CONCEDIDA A L’ESCOLA LLEBETX I EL 
REINTEGRAMENT DE LA QUANTITAT COBRADA I NO JUSTIFICADA 
  
29. Educació IMET.  
Número: 1163/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ MODALITAT AJUTS  
ESCOLARITAT, ANY 2020 CONCEDIDA A L’ESCOLA EL MARGALLÓ. Expedient 
1163/2020/eSUB 
 
30. Educació IMET.  
Número: 1166/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ MODALITAT AJUTS 
ESCOLARITAT, ANY 2020 CONCEDIDA A L’INSTITUT FRANCESC LLUCH I 
RAFECAS. Expedient  1166/2020/eSUB 
 
31. Cultura.  
Número: 971/2021/eSUB. 
 
APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR EL PAGAMENT A LA SOCIETAT 
SARDANISTA DANSARIES VILANOVINS DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA 
PREVISTA A LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2021 
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32. Cultura.  
Número: 972/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L'ANY 2021 A L'ASSOCIACIÓ ORGANITZADORA DE LA FESTA 
DELS TRES TOMBS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
33. Cultura.  
Número: 964/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L'ANY 2021 A L'ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
34. Cultura.  
Número: 969/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L'ANY 2021 A L'ASSOCIACIÓ COLLA DE GEGANTERS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ  
 
35. Cultura.  
Número: 975/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L'ANY 2021 A L'AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA PER 
L'ACTIVITAT DE LA COORDINADORA SARDANISTA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
36. Cultura.  
Número: 985/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L'ANY 2021 A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL NOVA REGGAE 
  
37. Acció Social i Dependència.  
Número: 465/2021/eAJT. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ 
DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL DEL 
DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL 
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38. Acció Social i Dependència.  
Número: 619/2021/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I LA FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL PER A LA 
PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA D’ENTREGA SOCIAL PER A ENTITATS 
  
39. Acció Social i Dependència.  
Número: 657/2021/eAJT. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D’ACALDIA D’APROVACIÓ DE L’OPERACIÓ DE 
PAGAMENT A JUSTIFICAR DE 25.000€ DE L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL DEL PRESSUPOST 2021 
  
 
40. Esports.  
Número: 309/2020/eAJT. 
 
ACORDAR L'ABONAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ PER DANYS I PERJUDICIS A 
L'EMPRESA GESTIÓN DE INSTALACIONES INTEGRALES, SL, CIF B-60650801, 
CONTRACTISTA DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DEL 15/11/2016 AL 11/12/2020 
 
41. Esports.  
Número: 1043/2021/eSUB. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT AL CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF DE LA 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021 
  
42. Mercats Municipals.  
Número: 8/2021/eMER. 
 
APROVAR L'AUTORITZACIÓ PER AL CANVI DE NOM DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DE LA PARADA NÚM. 60 DEL MERCAT DEL CENTRE 
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43. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 637/2021/eAJT. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 4509 PEL QUAL S'APROVA LA  
MODIFICACIÓ DE L'OPERACIÓ COMPTABLE EN RELACIÓ AL CONTRACTE 
MENOR DEL CONTRACTE DE LLOGUER DE LES CASETES DE FUSTA PEL 
MERCAT DE NADAL I REIS (EXP.000019/2019-CONT I EXP. 362/2020/eCONT) I 
BARRAR EL CONTRET CORRESPONENT PEL SALDO RESULTANT DESPRÉS DE 
COMPTABILITZAR LA FACTURA CORRESPONENT PER IMPORT INFERIOR  
  
44. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 1007/2021/eSUB. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT A L'ENTITAT AMICS DE FERROCARRIL DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ (AFEVI) LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL 
PRESSUPOST MUNICIPAL 2021 
 
45. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 1049/2021/eSUB. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT A L'ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL 
PRESSUPOST MUNICIPAL 2021 
  
46. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 1175/2020/eSUB. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT PROVISIONAL D'UN SEGON BLOC DE LA SEGONA 
LÍNIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA DESTINADES A EMPRESES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
AFECTADES PER LA COVID-19 
  
47. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 45/2021/eDES. 
 
APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL MERCAT D’ARTESANIA DE 
NADAL I REIS 2021-2022 A VILANOVA I LA GELTRÚ 
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48. Medi ambient.  
Número: 415/2020/eAJT. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES 
  
49. Espai Públic.  
Número: 18/2021/eCAA. 
 
APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS 
DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ 
 
50. Llicències i Disciplina.  
Número: 38/2020/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI ESCAU DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA PER 
LES OBRES DE REFORMA INTEGRAL DE L'HABITATGE, EL CANVI DE 
DISTRIBUCIÓ DE L'HABITATGE, AIXÍ COM LA DEMOLICIÓ DE DOS VOLUMS 
EXTERIORS SITUATS A LA TERRASSA 
  
51. Llicències i Disciplina.  
Número: 56/2020/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EN EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA, PER LA 
CONSTRUCCIÓ D'UN VOLUM EDIFICAT VULNERANT LA DISTANCIA DE 
SEPARACIÓ MÍNIMA DE L'EDIFICACIÓ AMB LES LLINDES DE LA PARCEL.LA I 
OBRES DE REPARACIÓ A LA PISCINA I LA PAVIMENTACIÓ DE L'EXTERIOR DE 
LA PARCEL.LA  
  
52. Llicències i Disciplina.  
Número: 217/2021/eACT. 
 
DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D'ALCADIA DEL 
DIA 22 DE JULIOL DE 2021 PER APROVAR L'ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA 
EXTRAORDINARIA A L'ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS PER A LA 
CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL DE MUSICA, EL TINGLADU I FESTA MAJOR 
D'ENTITATS 2021 A LA ZONA ESPORTIVA DE LA RAMBLA DE S ANT JORDI 
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Els següents punts s’han acordat en sessió Pública, per tractar-se de 
competències delegades del PLE a la Junta de Govern Local 
 
 
53. Secretaria General. Assessoria jurídica 
Número: 67/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 67/2021-eUES PER INFRACCIONS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT PERQUÈ INICIÉS ELS 
TRÀMTIS PER OBTENIR LA LLICÈNCIA DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOS 
POTENCIALMENT PERILLÓS I PORTAR-LO SENSE MORRIÓ PER LA VIA 
PÚBLICA, SEGONS DENÚNCIA DELS MOSSOS D'ESQUADRA DE DATA 
07/05/2020.  
 
54. Secretaria General. Assessoria jurídica 
Número: 69/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 69/2021-eUES PER INFRACCIONS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, SEGONS INFORME TÈCNIC 
DE DATA 09/09/2020.  
 
55. Acció Social i Dependència.  
Número: 545/2021/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT A UN TREBALLADOR MUNICIPAL  
 
 
Propostes urgents en sessió pública 
 
56. Servei de Projectes i Obres 
Número: 10/2021/ePUR 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CARRIL BICI 
A L'AVINGUDA DE FRANCESC MACIÀ ENTRE LA RAMBLA ARNAU DE VILANOVA I 
EL CARRER DE JOSEP COROLEU 
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57. Servei de Projectes i Obres 
Número: 11/2021/ePUR 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ "AL CENTRE, LES PERSONES" 
 
 
Propostes urgents  
 
 
58. Espai Públic 
Número: 499/2021/eAJT. 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D'OBRES DE CORRECCIÓ TÈCNICA I 
DOCUMENTAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 1ª FASE – LOTS 1-2 i 3 ZONES EST, 
CENTRE I OEST 
 
 
59. Espai Públic 
Número: 520/2021/eAJT. 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D'OBRES DE MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, IL·LUMINACIÓ, CORRECCIÓ TÈCNICA I 
DOCUMENTAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 2ª FASE LOT 4 ZONA CENTRAL 
 
 
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 9.30 h seguint  
l’ordre del dia. 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 30/2020/eSJ. 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 30 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 27 DE JULIOL DE 2021. 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria jurídica 
Número: 21/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER PORTADORA, 33, 
EL DIA 2 DE SETEMBRE DE 2019 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
l’advocat JUAN ANTONIO DE LEMUS OTERO, en representació del senyor amb DNI 
72800884 L i la senyora amb DNI 46959356 A, contra l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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. 
   
3. Secretaria General. Assessoria jurídica 
Número: 46/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS A LA FAÇANA DEL CARRER SANT GERVASI, 2-4, PEL PAS D’UN CAMIÓ 
EL DIA 6 DE MAIG DE 2019 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER.  RECTIFICAR ERRADA material de l’acord de Junta de Govern Local de 8 
de juny de 2021, segons article 109 de la Llei 30/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
SEGON. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora SONIA MORCILLO COMPANY, en representació de SERRA EXPERIÈNCIA 
IM, com a representants de COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER SANT 
GERVASI, 2-4, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
QUART.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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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. 
   
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 50/2020/eSJ. 
 
ESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA DEL BANC DE LA RECEPCIÓ DE L’ESTADI DE FUTBOL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, EL DIA 20 D’OCTUBRE DE 2018 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
  
PRIMER. ESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 38711942, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, reconeixent 
una indemnització al seu favor per un total de 9.159,15 (NOU MIL CENT CINQUANTA-
NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS D’EURO). 
 
SEGON.- RECONEIXER a favor de la reclamant per un total de 9.159,15 (NOU MIL 
CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS D’EURO), en concepte 
d’indemnització pels danys i perjudicis causats. 
 
D’aquesta quantitat, correspon a l’ajuntament un import de SET-CENTS EUROS (SET-
CENTS EUROS) segons franquícia i s’haurà d’ingressar al compte del Banc de 
Sabadell ES61 0081 1633 4700 0601 8717.  
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Aquesta quantitat anirà a càrrec de la partida núm. 07.9203.2260401 “Responsabilitat 
Patrimonial”. 
 
La resta anirà a càrrec de ZURICH INSURANCE PLC. 
 
TERCER. COMUNICAR aquest acord a la part interessada, al departament 
d’Intervenció i Tresoreria i a la companyia asseguradora. 
  
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. 
 
   
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 63/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER ÀUSIAS MARCH, 6-8 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 

 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
procuradora M. TERESA MANSILLA ROBERT, representant de CATALANA DE 
OCCIDENTE, SA, i amb l’advocat JOSEP M. CARRIÓN SERRANO, contra 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 5/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER NARCÍS MONTURIOL AMB CARRRER 
BILBAO, EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2020 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI 40816977 G, en representació de la seva esposa, la senyora amb 
DNI 40835135 S, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 23/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER 
COMERÇ, 4,EL DIA 18 DE GENER 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 35008865 J contra aquest Ajuntament. 
 

SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 

TERCER.  PEU DE RECURS 
 

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

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 

Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
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8. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 31/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA ALS VOLTANTS DE L’HOSPITAL SANT ANTONI ABAT, EL 
DIA 15 DE MAIG DE 2020 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 46572260 C, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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9. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 38/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER AIGUA, 78, EL DIA 8 DE MAIG DE 2021  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
  
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
senyora Esther Sepúlveda Donaire, en representació de la senyora amb DNI 
37624693 M, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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10. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 39/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER 
RIU EBRE, 18 A, EL DIA 7 D’ABRIL 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 ADDING CONSULTORES, SL, en representació de LÍNEA DIRECTA 
ASEGURADORA contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 



 
 
 
 
 

 
 
    
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

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. 
 
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 52/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
OCUPACIÓ PER PART DE L’EMPRESA BETON CATALAN, SA, D’UNA PART D’UNA 
PARCEL·LA DE LA SEVA PROPIETAT 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor CARLES BALLESTER BURGUET, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
tant pels motius de fons, com atesa l’extemporaneïtat de la pròpia reclamació, atès 
que, ha transcorregut amb escreix el termini d’un any, des de que suposadament es va 
produir el fet o l’acte administratiu que es pogués considerar per l’interessat com a 
motivador de la hipotètica reclamació d’indemnització, o de manifestar-se el seu efecte 
lesiu.  
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada. 
 
TERCER.- PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar 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 
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termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
12.Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 100/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU DE RECURS DE REPOSICIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 100/2020-eUES (000398/2019-
UES) PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA 
D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO CENSAR UN GOS DE LA SEVA 
PROPIETAT, SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 03/06/2019. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. ESTIMAR totalment el recurs de reposició presentat per la persona titular del 
NIE Y35125378, en representació de la persona titular del NIE X5457316-M. 
 
SEGON. DEIXAR sense efecte l’execució de la sanció imposada a la persona titular 
del NIE X5457316-M de tres-cents euros (300 €) mitjançant Acord de la Junta de 
Govern Local de data 25/02/2020. 
 
TERCER. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
CINQUÈ. 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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13. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 322/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 322/2020-UES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA 
A VILANOVA I LA GELTRÚ, PER DIPOSITAR UN PAQUET DE CARTRÓ AMB 
CAIXES I EMBOLCALLS DE PLÀSTIC AL COSTAT DELS CONTENIDORS, 
DETECTADES EN DATA 30/10/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER.- INADMETRE per extemporaneïtat, el recurs potestatiu de reposició 
interposat en data 7 de juny de 2021 contra la resolució de la Junta de Govern Local 
de data 27 d’abril de 2021 mitjançant la qual s’acorda imposar una multa de tres-cents 
euros (300€) per infracció de l’article 25.1 de l’ordenança de mesures per fomentar el 
civisme i la convivència a Vilanova i la Geltrú, notificada a la persona interessada en 
data 5 de maig de 2021. 
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.  
 
TERCER.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent de la seva notificació o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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14. Secretaria General Assessoria Jurídica 
Número: 364/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 000364/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, PER DEIXAR CAIXES DE CARTRÓ A LA VIA PÚBLICA, EN DATA 
09/12/2020. 
 
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 38861421T. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.”. 
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15. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 1/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 1/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, 
PER DEIXAR UNA CAIXA DE CARTRÓ FORA DELS CONTENIDORS UBICATS A 
L'AV. JAUME BALMES, 32, EN DATA 10/12/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI 47837241R. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI 47837241R la sanció de multa de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI 47837241R perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
  
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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.”. 
 
  
16. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 73/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 73/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, 
PER DEIXAR CAIXES DE CARTRÓ FORA DELS CONTENIDORS, EN DATA 
23/12/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI34879328N, en representació de l’establiment amb CIF J67392365, per haver 
quedat acreditat un ús incorrecte dels contenidors, ja que están reservats per l’ús 
domiciliari dels particulars. 
 
SEGON. IMPOSAR a l’establiment amb CIF J67392365 la sanció de multa de quatre 
cents cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 25.5 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI34879328N, en representació de 
l’establiment amb CIF J67392365, perquè faci efectiu el pagament de la sanció 
imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les 
condicions i terminis per complir el requeriment.  
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La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.  
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la 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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17. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 84/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 84/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 12/01/2021. 
 
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 47837196W. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
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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18. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 93/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 93/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 26/01/2021. 
 

ACORD 
 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
NIE X8442965X. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
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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19. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 136/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 136/2021-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 15/02/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 78051256C 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 78051256C, 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 
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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. 
  
 
20. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 179/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 179/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 18/02/2021. 
 
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 48028602W. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
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. 
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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. 
 
   
21. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 184/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 184/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, 
PER DEIXAR CAIXES DE CARTRÓ FORA DELS CONTENIDORS UBICATS A LA 
PLAÇA DEL CAP DE CREU, 3, SEGONS INFORME DE DATA 26/01/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 12236473J la sanció de multa de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI 12236473J, 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 al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
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QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la 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. 
 
 
22. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 107/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA  DEL CONTRACTE DE SERVEI PER A 
L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUES A LA 
CIUTAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm. Exp. 018/2019-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 del servei d’execució 
del programa de prevenció del consum de drogues a la ciutat  de Vilanova i la Geltrú, 
per un període d’1 any més, des de l’1 d’octubre de 2021 al 30 de setembre de 2022, 
amb ATRA, per un import anual de 15.967,00 € (QUINZE MIL NOU-CENTS 
SEIXANTA-SET EUROS) de base imposable, exempts d’IVA. 
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SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 34.3112.2269900 Promoció de la Salut, del 
pressupost vigent i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis 
econòmics que afectin a la durada del contracte. 
 
La quantitat prevista pel 2021 serà de 3.991,75,-€. 
 
La quantitat prevista pel 2022 serà de 11.975,25,-€. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquest acord a ATRA i publicar la pròrroga del contracte al 
Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART. APROVAR la minuta de la 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 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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23. Secretaria General. Contrctació i Patrimoni 
Número: 236/2021/eCONT. 
 
CONTRACTAR L’EMPRESA ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA, SRL EL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRES (3) ESTACIONS DE CÀRREGA DE 
VEHICLES ELÈCTRICS, AMB PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA 
INSTAL·LACIÓ, DIRECCIÓ D’OBRA, SOFTWARE DE GESTIÓ I MANTENIMENT 
MITJANÇANT ADHESIÓ A L'ACORD MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE DE L'ACM 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DISPOSAR l’adhesió, d’acord amb l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú a l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (exp. 2016.02) de l’Associació Catalana de Municipis. 
  
SEGON. CONTRACTAR a l’empresa ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA, SRL, amb 
NIF. B55667562, subministraments i serveis contemplats en el lot 8 (sublot 8.1 i 8.2) 
de l’Acord Marc suara esmentat, per un total de 44.247,77 euros més 9.292,03 euros 
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 53.539,80 euros, detallats en l’oferta 
facilitada per l’empresa com segueix: 
  
 
- Estació de càrrega 1: 
 

o Ubicació: carrer Jardí 99  
o Característiques: Estació de Recàrrega Semi Ràpida (EdRSR) de 22 kW 
o Subministrament d’un carregador ETECNIC SELBA SL 1014. 
o Mòdem 3G, Software Etecnic Smart Manager inclou llicencia per a 1 punt 

de recàrrega i targeta 3G 
o Manteniment preventiu (sis visites anuals). 
o Obra civil, instal·lació elèctrica i legalització i tràmits. 

 
- Estació de càrrega 2: 
 

o Ubicació: passeig de Ribes Roges, s/n  
o Característiques: Estació de Recàrrega Semi Ràpida (EdRSR) de 22 kW 
o Subministrament d’un carregador ETECNIC SELBA SL 1014. 
o Mòdem 3G, Software Etecnic Smart Manager inclou llicencia per a 1 punt 

de recàrrega i targeta 3G 
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o Manteniment preventiu (sis visites anuals). 
o Obra civil, instal·lació elèctrica i legalització i tràmits. 

 
- Estació de càrrega 3: 
 

o Ubicació: rambla del Port, s/n  
o Característiques: Estació de Recàrrega Semi Ràpida (EdRSR) de 22 kW 
o Subministrament d’un carregador ETECNIC SELBA SL 1014. 
o Mòdem 3G, Software Etecnic Smart Manager inclou llicencia per a 1 punt 

de recàrrega i targeta 3G 
o Manteniment preventiu (sis visites anuals). 
o Obra civil, instal·lació elèctrica i legalització i tràmits. 

 
TERCER. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 50.1340.63301 del pressupost vigent.  
 
QUART. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l'acord 
marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 
2016.02). 
 
CINQUÈ. El subministrament i posada en marxa del punt de recàrrega amb totes les 
funcionalitats es  farà en un màxim de 30 dies, segons estableix la clàusula 59 del 
PCAP de l’esmentat acord marc; l’obra de la instal·lació serà responsabilitat dels 
serveis tècnics de l’Ajuntament, per tant no computarà en el temps indicat 
anteriorment.  
 
SISÈ. D’acord el Plec de prescripcions tècniques, és responsabilitat de l’empresa 
adjudicatària la contractació de la potència necessària pel punt de recàrrega, els 
subministraments de l’energia, el manteniment i la gestió i usabilitat del punt de 
recàrrega. 
 
SETÈ. L’empresa contractada haurà de constituir, prèviament a la formalització i 
d’acord amb la clàusula 69 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, una 
garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació en qualsevol de les modalitats 
establertes en l’esmentada clàusula. 
 
VUITÈ. ASSENYALAR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació, d’acord 
amb l’article 159.6 de la LCSP, juntament amb els plecs de referència i les ofertes 
presentades per l’empresa. 
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NOVÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en 
l’Acord marc de mobilitat sostenible, així com al Consorci Català pel Desenvolupament 
Local (CCDL) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM), tot donant-li els efectes de 
publicitat que siguin preceptius.  
 
NOVÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en 
l’Acord marc de mobilitat sostenible, així com al Consorci Català pel Desenvolupament 
Local (CCDL) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM), tot donant-li els efectes de 
publicitat que siguin preceptius.  
 
DESÈ. NOMENAR com a responsable del contracte el Cap de Mobilitat, Sr. Jordi 
Campamà Pujol, i, en els aspectes relatius a la subvenció i justificació de la mateixa 
davant de la Generalitat de Catalunya, a la Tècnica de Grau Mig del Servei de Mobilitat 
Sra. Beatriz Zaplana Botella. 
 
ONZÈ. PUBLICAR la present resolució al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya i al Perfil del Contractant. 
 
DOTZÈ. 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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24. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 361/2021/eCONT. 
 
ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE BASAT 2018.02-D1 EN 
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB DESTINACIÓ 
ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2018.02) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- DISPOSAR l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la tercera 
pròrroga del contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de 
gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), per un 
termini de dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 2021 al 30 de setembre de 2022. 
 
SEGON.- APROVAR la contractació del subministrament de gas natural dels punts de 
subministrament (CUPS) de titularitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que 
s’indiquen en l’annex de la present resolució, a ENDESA ENERGIA, SAU, amb CIF 
A81948077, empresa adjudicatària de l’Acord Marc. 
 
TERCER.- APROVAR l’autorització i disposició de la despesa per l’import previst 
d’acord amb els consums estimats de 51.652,89 euros més 10.847,11 euros 
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 62.500,00 (SEIXANTA-DOS MIL 
CINC-CENTS EUROS), que s’imputarà, dins del pressupost municipal, amb càrrec a 
les partides pressupostàries indicades i les diferents aplicacions que s’habilitin en els 
propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, segons la 
distribució següent: 
 
Aplicació                       2021 (3 mesos)      2022 (9 mesos) 
 
06 9240 2219900                                625,00 €         1.875,00 € 
(Subministrament espais) 
 
33 3420 2120000                           15.000,00 €       45.000,00 € 
(Conservació d'instal·lacions esportives) 
 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
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QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària de l’Acord marc, tot 
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
CINQUÈ.- TRAMETRE a l’empresa adjudicatària, juntament amb la present resolució, 
un llistat de totes les CUPS enumerades en el punt tercer de la present resolució 
(format Excel) i així com el formulari de dades dels titulars, dades de contacte del 
receptor de les factures elèctriques i les dades de pagament (format Word). 
 
SISÈ.- NOTIFICAR electrònicament l’adopció d’aquest acord al CCDL i a l’ACM així 
com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que 
siguin preceptius al Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes. 
 
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 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. 
 
ANNEX 
 
Equipament Adreça       CUPS Tarifa (*) 
 
Pavelló Municipal d’Esports Pl. Casernes, s/n ES0217010144211682RB 3.3 
Pavelló Municipal d’Esports Pl. Casernes, s/n ES0217010144211882XG 3.4 
Centre Cívic Sant Joan C. Josep Coroleu, 68 ES0217010144220985ZE 3.2 
Complex Esportiu Municipal Isaac Gálvez Ronda Ibèrica, 66 ES0217010145446664ZP 3.4 
Complex Municipal de Futbol Rambla Sant Jordi, s/n ES0217010247970144HE 3.4 
Complex Municipal de Futbol, camps annexes Rambla Sant Jordi, s/n ES0217010247970535NE 3.4 
Pistes Municipals d'Atletisme Carme Sugrañes Blay  Ronda Ibèrica, 58 ES0230010270742530ER 3.2 
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25. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 375/2021/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL COMPLEMENTARI 
MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE SERVEIS I 
SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA (Exp. 2017.01) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
Primer.- CONTRACTAR, mitjançant l’Acord marc de serveis i subministrament 
d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2017.01), l’empresa ALUMBRADOS VIARIOS, SA, amb CIF 
A08523094, adjudicatària del Lot 3, per un import de 3.783,23 €, més 794,48 € 
corresponent al 21% de l’IVA, que fa un total de 4.577,71€, per al subministrament 
dels elements relacionats per satisfer els següents treballs: 
 
- Reposició de columna que manca 205 a quadre 16 Parc de Ribes Roges: 
 
 - Substitució punt de llum caigut a carrer Urgell, 1: 
 
 - Substitució columna copejada a carrer de la Cadernera: 
  
- Reposició fanal a carrer Mimoses, 14: 
 
- Substitució punt en mal estat a Av. Cubelles, 86: 
  
 
SEGON.- APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 52.1650.22799 Contracte Manteniment Enllumenat Públic del 
pressupost vigent. L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència 
de crèdit en cada exercici pressupostari. 
 
TERCER.- Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat 
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públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01), així com en la 
resolució d’adjudicació. 
 
 
 
QUART.- D’acord amb la clàusula 58 del PCAP, les llumeneres tindran una garantia 
tècnica de deu anys i seran aportades per l’empresa en la data del seu lliurament en 
nom del fabricant. El termini de lliurament serà de trenta dies a comptar des de la 
formalització de l’acceptació de l’adjudicació per part de l’empresa adjudicatària. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en  
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius d’acord amb la LCSP. 
 
SISÈ.- ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 
d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
  
SETÈ.- El responsable del contracte serà el Cap de Servei d’Espai Públic, Sr. Abel 
Lora.  
 
VUITÈ.- PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i 
al Perfil del Contractant.  
 
NOVÈ.- 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. 
  
 
  
26. Intervenció.  
Número: 75/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
 
 

ACORD 
 

PRIMER. APROVAR la relació de factures número F/2021/19. 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 
 

 
 
 
Factures superiors a 50.001€ 
   

 
 
 
Resum total facturació 
  

  
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2021/19.  
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TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
27. Educació IMET.  
Número: 478/2020/eSUB. 
 
ARXIVAR L’EXPEDIENT DE REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS ENTITATS de 
ANY 2020 DE L’AMPA ESCOLA SANT JORDI  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
 

ACORD 
 
PRIMER. ARXIVAR l’expedient de reintegrament de la subvenció concedida l’any 2020 
per haver realitzat, l’entitat AMPA ESCOLA SANT JORDI amb CIF G-6328427-7, la 
devolució dinerària en data 25 de juny de 2021. 
 
SEGON. NOTIFICAR  aquesta resolució als interessats. 
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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 
   
28. Educació IMET.  
Número: 1145/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ MODALITAT 
“DESPLAÇAMENTS DINS DEL NUCLI URBÀ PER SORTIDES PROGRAMADES 
DINS DEL PAE (Programa d’Animació Educativa) I/O PROPOSADES PER 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I/O L’INSTITUT MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ I TREBALL, ANY 2020”, CONCEDIDA A L’ESCOLA LLEBETX I EL 
REINTEGRAMENT DE LA QUANTITAT COBRADA I NO JUSTIFICADA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. INCOAR procediment de revocació parcial i reintegrament de la subvenció 
cobrada i no justificada subvenció “Modalitat desplaçaments dins del nucli urbà per 
sortides programades dins del PAE (programa d’animació educativa) i/o proposades 
per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i/o l’Institut Municipal d’Educació i Treball, any 
2020”, concedida a l’ESCOLA LLEBETX, amb CIF Q5856220-H. 
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SEGON. REVOCAR la part de la subvenció concedida i no justificada de modalitat 
desplaçaments dins del nucli urbà per sortides programades dins del PAE, que 
ascendeix a 688,00€ i, per tant, REDUIR la subvenció a una quantia de 152,00€, 
l’import que han justificat.  
 
TERCER. REQUERIR a  l’ESCOLA LLEBETX  perquè ingressi l’import cobrat i no 
justificat de 352,00€ més els interessos de demora que corresponguin. Aquest 
pagament es farà efectiu mitjançant ingrés al compte número ES93-0081-0050-1100-
0125-2935 de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET). 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. 
 
CINQUÈ.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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29. Educació IMET.  
Número: 1163/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ MODALITAT AJUTS 
ESCOLARITAT, ANY 2020 CONCEDIDA A L’ESCOLA EL MARGALLÓ. Expedient 
1163/2020/eSUB 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. INCOAR procediment de revocació  parcial de la subvenció per la part no 
justificada a l’expedient 1163/2020/eSUB “Subvenció modalitat ajuts escolaritat 2020” 
concedida a l’ESCOLA EL MARGALLÓ amb CIF Q5855247-B per un import de 
102,98€ i REDUIR la subvenció en aquests 102,98€, de forma que la subvenció final 
atorgada queda fixada en 5.986,02€. 
 
SEGON. ORDENAR el pagament a l’ESCOLA EL MARGALLÓ  amb CIF Q5855247-B 
la quantitat de 1.114,82€ en concepte de liquidació final de la subvenció expedient 
1163/2020/eSUB. Aquesta quantitat anirà a càrrec de la partida  320.481.01 del vigent 
pressupost ordinari de despeses de l’Institut Municipal d’Educació i Treball de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (IMET).  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
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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. 
  
   
30. Educació IMET.  
Número: 1166/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ MODALITAT AJUTS 
ESCOLARITAT, ANY 2020 CONCEDIDA A L’INSTITUT FRANCESC LLUCH I 
RAFECAS. Expedient  1166/2020/eSUB 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
 

ACORD 
 
PRIMER. INCOAR procediment de revocació parcial de la subvenció per la part no 
justificada a l’exp. 1166/2020/eSUB  “Subvenció modalitat ajuts escolaritat any 2020”, 
concedida a l’INSTITUT FRANCESC LLUCH I RAFECAS amb CIF Q5855362-I per un 
import de 297,00€ i REDUIR la subvenció en aquests 297,00€, de forma que la 
subvenció final atorgada queda fixada en 6.721,00€,quantitat igual a l’import justificat  
 
SEGON. ORDENAR el pagament a l’INSTITUT FRANCESC LLUCH I RAFECAS amb 
CIF Q5855362-I la quantitat de 1.106,60€ en concepte de liquidació final de la 
subvenció expedient 1166/2020/eSUB. Aquesta quantitat anirà a càrrec de la partida  
320.481.01 del vigent pressupost ordinari de despeses de l’Institut Municipal 
d’Educació i Treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (IMET).  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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. 
  
 
31. Cultura.  
Número: 971/2021/eSUB. 
 
APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR EL PAGAMENT A LA SOCIETAT 
SARDANISTA DANSARIES VILANOVINS DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA 
PREVISTA A LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR l’atorgament de la subvenció nominativa prevista a les bases 
d’execució del pressupost 2021 a l’entitat SOCIETAT SARDANISTA DANSAIRES 
VILANOVINS, amb CIF G0897381-0. 
 
SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR el pagament de la subvenció relacionada amb el 
suport al sosteniment de les entitats d’interès social propietàries de les seves seus 
socials, a través d’una aportació de 1.724,64 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
31.3341.48919 “Subvenció Soc. Sardanista Dansaires Vilanovins”. 
La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 
 

- L’import de la subvenció s’abonarà en la seva totalitat un cop aprovada 
la resolució, havent justificat el beneficiari l’aplicació del 100% de 
l’import de la subvenció. 



 
 
 
 
 

 
 
    
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
QUART. NOTIFICAR aquest acord als interessats. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
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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. 
 
    
32. Cultura.  
Número: 972/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L'ANY 2021 A L'ASSOCIACIÓ ORGANITZADORA DE LA FESTA 
DELS TRES TOMBS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- CONCEDIR una subvenció per import de 25.000,00 euros a l’entitat 
Associació Organitzadora de la Festa dels Tres Tombs amb NIF G59066019, en 
concepte de subvenció nominativa 2021, per col·laborar en el finançament de les 
despeses derivades de l’activitat subvencionada presentades per l’entitat. 
 
SEGON.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 25.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.3380.48902 (Subvenció Associació Tres Tombs). 
 
TERCER.- APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents:  
 
L’Associació Organitzadora de la Festa dels Tres Tombs es compromet a:  
 

1. Organitzar la FESTA DELS TRES TOMBS 2021, a més a més de tots els 
actes complementaris que consten en el projecte presentat, especialment el 
tenir cura de tots els cavalls que disposen i realitzar el manteniment de la 
Masia d’en Frederic. 

2. Disposar del corresponent permís municipal. 

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

5. Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament no superi el cost total 
dels projectes desenvolupats per l’entitat. 

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

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

8. 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. 

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

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

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

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

• 50% restant de la subvenció: es farà efectiva un cop l’entitat hagi justificat 
correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció. 

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

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

• Sol·licitud de pagament de l’import justificat, signada per la persona que ostenti 
la representació de l’entitat. 
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• Memòria d’ACTIVITATS: detall de les activitats realitzades a cadascun dels 
programes subvencionats, indicant-ne el funcionament, la participació, 
l’assoliment dels objectius i propostes de millora.  També s’ha d’incloure un 
exemplar de tota la documentació i difusió editada per l’activitat subvencionada, 
en la qual haurà de figurar la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 

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

 Aquests documents hauran de tenir les característiques següents: 

 

- La data haurà de correspondre a la temporada en què s’ha dut a terme 
l’activitat subvencionada. 

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

- Hauran d’estar efectivament pagades.  

 
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini 
de 15 dies per a la seva esmena.  L’incompliment en termini de l’obligació de 
justificació o la justificació insuficient comportarà el desistiment per part del 
beneficiari de la subvenció concedida o el reintegrament de la quantitat 
indegudament percebuda.  
 
Aquesta subvenció serà incompatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions, ens públics o privats.  Tanmateix, l’import d’aquestes 
subvencions conjuntament amb els ingressos que s’obtinguin i el dels recursos 
propis que es destinaran a l’activitat, no podrà superar el cost total de l’activitat 
que es desenvolupi.  Si se supera aquest cost, s’exigirà la devolució de l’excés 
en la part proporcional. 
 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada 
cas corresponguin i podrà suposar la revocació de la subvenció atorgada.  
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QUART.- AUTORITZAR el PAGAMENT de la 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 el que indica en les 
condicions del punt TERCER). 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat Associació Organitzadora de la Festa 
dels Tres Tombs i a la intervenció municipal per al seu coneixement i als efectes 
oportuns. 
 
SISÈ.- PEU DE RECURS 
 
ontra 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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33. Cultura.  
Número: 964/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L'ANY 2021 A L'ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS 
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 per import de 11.400,00 euros a l’Entitat Cultural 
i Festiva Can Pistraus amb NIF G64365026, en concepte de subvenció nominativa 
2021, subjecta a les condicions que es concreten en el conveni de col·laboració en 
vigor que es pot consultar en aquest enllaç: Conveni de col·laboració 2018-2021 
 
SEGON.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 11.400,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.3341.48911 Subvenció Associació Can Pistraus. 
 
TERCER.- AUTORITZAR el PAGAMENT de la 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 el que indica el punt 6 del 
conveni). 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’Entitat Cultural i Festiva Can Pistraus i a la 
intervenció municipal per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
CINQUÈ.- PEU DE RECURSOS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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. 
  
34. Cultura.  
Número: 969/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L'ANY 2021 A L'ASSOCIACIÓ COLLA DE GEGANTERS 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 per import de 16.000,00 euros a l’Associació 
Colla de Geganters de Vilanova i la Geltrú amb NIF V6016000-9, en concepte de 
subvenció nominativa 2021, per col·laborar en el finançament de les despeses 
derivades de l’activitat subvencionada presentades per l’entitat. 
 
SEGON.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 16.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.3341.48928 (Subvenció Geganters de Vilanova). 
 
TERCER.- APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 
 

1. Presentació de la restauració i nous vestits dels Gegants Hereu i Pubilla pel 
seu 250 aniversari, A més a més de tots els actes complementaris que consten 
en el projecte presentat. 

2. Disposar dels corresponents permisos municipals. 

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

4. Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, i a petició de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, en aquells actes on es demani la seva col·laboració. 
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5. Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament no superi el cost total 
dels projectes desenvolupats per l’entitat. 

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

7. 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. 

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

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

Sens perjudici de les obligacions anteriorment mencionades, el beneficiari també 
haurà de complir les condicions establertes en la Llei 38/2003, General de 
Subvencions, així com en l’Ordenança General Reguladora de la concessió de 
subvencions d’aquest Ajuntament. 

 
 La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 
 

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

• 50% restant de la subvenció: es farà efectiva un cop l’entitat hagi justificat 
correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció. 

 

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

 

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

 

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

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

Aquests documents hauran de tenir les característiques següents: 

- La data haurà de correspondre a la temporada en què s’ha dut a terme 
l’activitat subvencionada. 

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

- Hauran d’estar efectivament pagades.  

 
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini 
de 15 dies per a la seva esmena.  L’incompliment en termini de l’obligació de 
justificació o la justificació insuficient comportarà el desistiment per part del 
beneficiari de la subvenció concedida o el reintegrament de la quantitat 
indegudament percebuda.  
 
Aquesta subvenció serà incompatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions, ens públics o privats.  Tanmateix, l’import d’aquestes 
subvencions conjuntament amb els ingressos que s’obtinguin i el dels recursos 
propis que es destinaran a l’activitat, no podrà superar el cost total de l’activitat 
que es desenvolupi.  Si se supera aquest cost, s’exigirà la devolució de l’excés en 
la part proporcional. 
 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada 
cas corresponguin i podrà suposar la revocació de la subvenció atorgada.  

 
QUART.- AUTORITZAR el pagament de la 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 el que indica en els 
condicions del punt tercer). 
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CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a l’Associació Colla de Geganters de Vilanova i la 
Geltrú i a la intervenció municipal per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
SISÈ.- PEU DE RECURSOS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
 
35. Cultura.  
Número: 975/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L'ANY 2021 A L'AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA PER 
L'ACTIVITAT DE LA COORDINADORA SARDANISTA 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 per import de 4.300,00 euros a l’entitat 
Agrupació Excursionista Talaia amb NIF G58124702 per l’activitat de la Coordinadora 
Sardanista de Vilanova i la Geltrú, en concepte de subvenció nominativa 2021, per 
col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat presentada per 
l’entitat. 
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SEGON.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 4.300,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.3341.48913 (Subvenció Coordinadora Sardanista). 
 
TERCER.- APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents:  
 
L’entitat Agrupació Excursionista Talaia, per l’activitat de la Coordinadora Sardanista 
de Vilanova i la Geltrú es compromet a:  
 

1. Organitzar les diferents ballades i concerts de sardanes amb música de 
cobla que es realitzen dins la programació de la Coordinadora Sardanista.  
Sempre i quan la situació de la pandèmia de Covid-19 ho permeti i en tot 
cas, seguint les mesures de protecció sanitària que siguin necessàries. 

 L’organització haurà de disposar dels corresponents permisos municipals. 

2. 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. 

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

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

5. Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament no superi el cost 
total dels projectes desenvolupats per l’entitat. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 
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9. 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. 

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

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

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

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

Sense perjudici de les obligacions anteriorment mencionades, la beneficiària 
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 la beneficiària sigui deutora de l’Ajuntament es podrà efectuar la 

compensació del pagament de la subvenció amb el deute de la 
beneficiària, prèvia sol·licitud d’aquesta. 

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

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

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

Aquests documents hauran de tenir les característiques següents: 

- La data haurà de correspondre a la temporada en què s’ha dut a terme 
l’activitat subvencionada. 

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

- Hauran d’estar efectivament pagades.  

 

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini 
de 15 dies per a la seva esmena.  L’incompliment en termini de l’obligació de 
justificació o la justificació insuficient comportarà el desistiment per part del 
beneficiari de la subvenció concedida o el reintegrament de la quantitat 
indegudament percebuda.  

 
Aquesta subvenció serà incompatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions, ens públics o privats.  Tanmateix, l’import d’aquestes 
subvencions conjuntament amb els ingressos que s’obtinguin i el dels recursos 
propis que es destinaran a l’activitat, no podrà superar el cost total de l’activitat 
que es desenvolupi.  Si se supera aquest cost, s’exigirà la devolució de l’excés 
en la part proporcional. 
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L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en 
cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació de la subvenció atorgada.  

 
QUART.- AUTORITZAR el pagament de la 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 l’assenyalat en les 
condicions del punt tercer). 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat Agrupació Excursionista Talaia i a la 
intervenció municipal per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
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 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu 
procedent.  
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36. Cultura.  
Número: 985/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L'ANY 2021 A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL NOVA REGGAE 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER.- CONCEDIR una subvenció per import de 10.200,00 euros a l’entitat 
Associació Cultural Nowa Reggae amb NIF G65536831, en concepte de subvenció 
nominativa 2021, per col·laborar en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat. 
 
SEGON.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 10.200,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.3341.48906 (Subvenció Associació Cultural Nowa 
Reggae). 
 
TERCER.- APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents:  
 
L’Associació Cultural Nowa Reggae es compromet a: 
 
1. Organitzar el Festival de Música Jamaicana Nowa Reggae a Vilanova i la Geltrú 

per tal de difondre la música i la cultura jamaicana, fent-se càrrec de: 
 

• La direcció i gestió del festival. 

• El document de mesures d’autoprotecció. 

• Mesures adoptades per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres 
persones (en matèria de soroll i en matèria de trànsit). 

• Els documents de coordinació d’activitats necessari pel servei de prevenció. 

• El personal necessari per el bon funcionament de l’esdeveniment: 

− Regidors d’espai 

− Electricista professional 

− Personal de càrrega i descàrrega 
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− Personal de seguretat 

 

• L’assegurança de responsabilitat civil i de contingències. 

• El consum de corrent elèctric. 

• Els generadors elèctrics de lloguer que siguin necessaris. 

• La neteja del recinte. 

• El lloguer del material d’infraestructura necessari del qual l’Ajuntament no en 
tingui disponibilitat. 

• La liquidació de l’SGAE. 

• Així com tota la resta de despeses associades a la celebració del festival. 
 

2. L’organització haurà de disposar de la corresponent llicència municipal per a la 
celebració del festival i haurà de donar compliment als condicionants establerts 
de l’esmentada llicència així com al pagament de les taxes corresponents.  

3. Facilitar invitacions a l’Ajuntament pels dos dies de Festival.  L’Ajuntament 
prèviament facilitarà una llista de convidats d’unes 10 invitacions. 

4. Garantir l’aforament màxim al recinte de 5.000 persones, inclòs el personal de 
l’organització, serveis i artistes (modificable en el cas que el pla d’evacuació ho 
permeti). 

5. Respectar els següents horaris durant el festival, condicionats a les mesures 
COVID establertes en el moment de realització de l’acte. 

Proposta horària de màxims: 

• El divendres, a les 05:30h acabament de la música i a les 06:00h 
tancament del recinte del festival. 

• El dissabte, a les 05:30h acabament de la música i a les 06:00h 
tancament del recinte de festival. 

• Obertura de portes, ambdós dies a partir de les 19h. 
 

6. Sol·licitar a la Regidoria de Cultura la infraestructura necessària per a poder 
preveure el muntatge del festival, com a mínim un mes abans. 

7. 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. 

8. Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament no superi el cost total 
dels projectes desenvolupats per l’entitat. 
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9. Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 

10. Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’Ajuntament, amb el seu 
logotip i seguint el seu 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. Mantenir el recull i catalogació de l’arxiu de l’entitat. 

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

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

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

• 50% restant de la subvenció: es farà efectiva un cop l’entitat hagi justificat 
correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció. 

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

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

 

Aquests documents hauran de tenir les característiques següents: 

 

- La data haurà de correspondre a la temporada en què s’ha dut a terme 
l’activitat subvencionada. 

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

- Hauran d’estar efectivament pagades.  

 
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini de 15 
dies per a la seva esmena.  L’incompliment en termini de l’obligació de justificació o la 
justificació insuficient comportarà el desistiment per part del beneficiari de la subvenció 
concedida o el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda.  
 
Aquesta subvenció serà incompatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions, ens públics o privats.  Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions 
conjuntament amb els ingressos que s’obtinguin i el dels recursos propis que es 
destinaran a l’activitat, no podrà superar el cost total de l’activitat que es desenvolupi.  
Si se supera aquest cost, s’exigirà la devolució de l’excés en la part proporcional. 
 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació de la subvenció atorgada.  
 
 
QUART.- AUTORITZAR el pagament de la 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 el que indica en les 
condicions del punt tercer). 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat Associació Cultural Nowa Reggae i a la 
intervenció municipal per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
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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 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.“ 
  
 
37. Acció Social i Dependència.  
Número: 465/2021/eAJT. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ 
DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL DEL 
DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada del decret d’alcaldia que es 
reprodueix literalment a continuació: 
 
“Antecedents de fets 
 
1. Atès que es va sol·licitar un pagament a justificar de la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL 
per un import de 25.000 €. 
 
2. Atès que s’han justificat les despeses detallades a la relació del compte justificatiu 
220210015490. 
 
3. Vist l’informe de fiscalització favorable de l’interventor. 
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Fonaments de dret 
 

I.- Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals (aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març). 

II.- Bases d’Execució del pressupost municipal. 

III.- En aplicació de l’article 10 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del 
Sector Públic i l’article 116 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats 
locals, ambdós preceptes relatius a l’avocació. 

 
Per això, RESOLC: 
 
PRIMER.- AVOCAR la competència, de manera puntual per aquest acord, per 
autoritzar Pagaments a Justificar. La competència va ser delegada a la Junta de 
Govern Local per decret de l’alcaldia de data 29 de juliol de 2019 publicat al BOP en 
data 9 d’agost de 2019. 
 
SEGON.- Aprovar la justificació del pagament a justificar de la regidoria d’ACCIÓ 
SOCIAL per un import de 24.953,92 € (import gastat) a nom de l’habilitada BARBARA 
DONAIRE GARCIA. 
 
SEGON.- Aprovar el compte justificatiu 220210015490 del pagament a justificar de la 
regidoria d’ACCIÓ SOCIAL. 
 
TERCER.- Procedir a la devolució de l’import 46,08 € no justificat del pagament a 
justificar de la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL mitjançant transferència bancària al compte 
corrent ES3700810050170001267035.  
 
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.”” 
 
 
38. Acció Social i Dependència.  
Número: 619/2021/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I LA FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL PER A LA 
PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA D’ENTREGA SOCIAL PER A ENTITATS 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la Fundació Formació i Treball per a la participació en el Programa d’Entrega 
Social per a entitats, amb el següent contingut: 
 

“CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ ENTRE L’ AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, I FUNDACIO FORMACIO I TREBALL PER A LA 
REALITZACIÓ DEL PROGRAMA D’ENTREGA SOCIAL PER A ENTITATS 
 
A Vilanova i la Geltrú, en el dia que consta a la signatura digital, es posen d’acord 
 
D’una part, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb CIF P0830800I i domicili social 
a Pl. de la Vila, 8, (08800) Vilanova i la Geltrú, representat per l’Alcaldessa, la Sra. 
Olga Arnau Sanabra, assistida pel Secretari General de la Corporació, Sr. Isidre 
Martí Sardà.  
 
I de l’altre part, la Fundació Formació i Treball amb CIF G60229846, i domicili social 
a carrer Ramon Llull 430-438, (08930) Sant Adrià de Besòs, representada pel seu 
representant legal Sr. ______________ , com a Director. 
 
MANIFESTEN 
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Primer. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és una entitat pública local que 
actua en l’àmbit d’atenció de les persones més desfavorides promovent accions i 
projectes socials.  
 
Segon. Que la Fundació Formació i Treball (en endavant FiT) és una entitat no 
lucrativa dedicada a la inserció sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió social, i 
que com a un dels seus eixos principals de treball realitza l’entrega social de roba, 
mobiliari i articles de diversa mena a persones en situació de vulnerabilitat social i 
econòmica i/o a entitats que treballen amb aquest col·lectiu. 
 
Tercer. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i FiT comparteixen l’objectiu de 
lluitar contra la pobresa i l’exclusió social, i es plantegen col·laborar en aquest àmbit 
 
Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord de JGL de data 
______________. 
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà per les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.-  Objecte  
 
El present conveni té per objecte establir vies de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i FiT per a l’entrega social de bens en el marc del “Programa 
d’Entrega Social per a Entitats”. Aquest projecte compta amb el finançament del 
Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
 
La present col·laboració s’estableix en l’àmbit de la donació i contempla l’entrega 
per part de FiT a l’Ajuntament de Vilanova de xecs socials, que serà utilitzada per a 
beneficiar a persones o col·lectius en risc d’exclusió social derivats pel servei 
d’Acció social de l’Ajuntament. 
 
SEGONA- Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix pels articles 47 i següents, 
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic, i pels articles 108 i 
següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
TERCERA.- Compromisos  
 
2.1. Les parts signants adopten, pel que fa a l'acompliment del Conveni, els 
següents compromisos: 
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2.1.1 Per part de l'Ajuntament: 
 
a) Acordar amb FiT la quantitat de xecs que es lliuraran, amb possibilitat d’ampliar la 
partida en funció de l’evolució del bescanvi.  
 
b) Repartir, segons consideri oportú, els xecs entre les persones beneficiàries que 
atén i  valorar la necessitat d’acompanyar-los a realitzar el bescanvi dels xecs.  
 
c) El valor dels xecs queda determinat pel tècnic/a o treballador/a social en funció de 
la demanda i/o necessitat de la persona o família beneficiària. Aquesta quantia 
sempre ve determinada per la quantitat total preestablerta.    
 
d) Informar a les persones a les que lliure el xec social que: 
  
a) Els xecs s’hauran de bescanviar abans del 31 de desembre de 2021, no essent 
vàlids a partir d’aquella data.  
 
b) En el cas que el valor final de la compra sigui superior al valor dels xecs, les 
persones beneficiàries hauran d’abonar la diferència per fer efectiva la compra. Un 
cop adquirit el producte no s’admeten canvis. 
 
e) Fer difusió de les accions objecte del present conveni a través dels seus canals 
de comunicació, fent constar expressament la col·laboració d’ambdues parts i del 
finançador del projecte. 
 
f) Utilitzar la denominació, marques i distintius respectius en aquells suports 
convinguts, prèvia autorització per escrit. 
 
2.1.2 Per part de FiT: 
 
a) Acordar amb l’Ajuntament la quantitat de xecs que es lliuraran, amb possibilitat 
d’ampliar la partida en funció de l’evolució del bescanvi.  
 
b) Admetre el bescanvi dels xecs per roba. El bescanvi es farà exclusivament a les 
següent botigues de la xarxa “Botiga Amiga” exposades a continuació:  
 
Barcelona ciutat: Ciutat Vella (c/Hospital 89), Eixample (Viladomat, 43), Gràcia (c/de 
Puigmartí 28), Sant Andreu (c/Garcilaso, 187), Sant Martí (c/Sibelius, 9), Sants 
Montjuïc (c/Mare de Déu del Port, 337-339) 
 
Àrea Metropolitana i Província Barcelona: Sant Adrià de Besòs (c/Ramon Llull 430, 
438), Santa Coloma de Gramenet (Av. Generalitat 32), Cornellà de Llobregat (c/Sant 
Ildefons, 20), L’Hospitalet de Llobregat (c/Enric Prat de la Riba, 274), Vilanova i la 
Geltrú (Rambla de Salvador Samà, 23). 
 
Camp de Tarragona: Reus (Prat de la Riba 22), Tarragona (c/Apodaca, 12) 
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c) FiT farà arribar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú formularis a omplir per 
l’entitat. Amb l’objectiu de millorar i conèixer quin és l’impacte real de les nostres 
entregues així com també poder dur a terme una correcta justificació del projecte. 
 
d) En cas de conflictivitat, FiT es reserva el dret d’atendre a les persones derivades 
per l’entitat, fet que serà comunicat a la entitat derivant. 
 
e) Fer difusió de les accions objecte del present conveni a través dels seus canals 
de comunicació, fent constar expressament la col·laboració d’ambdues parts i del 
finançador del projecte. 
 
QUARTA.- Comissió tècnica de seguiment 
 
Pel seguiment del desenvolupament d’aquest conveni es constituirà una comissió 
de seguiment integrada per un tècnic/a de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i pel 
responsable del programa d’entrega social per a entitats de FiT. 
 
A aquesta comissió li correspondran, entre d’altres funcions, les següents: 
 
1. Vetllar pel desenvolupament correcte de la col·laboració. 
2. Fer-ne el control i el seguiment i vetllar per l’aplicació correcta de les 

entregues socials. 
3. Avaluar el resultat de la col·laboració. 
 
I, en general, totes aquelles funcions que es desprenguin d’aquest conveni i/o que 
les parts estimin convenients. 
 
CINQUENA.- Modificacions del Conveni 
 
5.1. Les modificacions del Conveni requeriran la seva prèvia aprovació per ambdues 
parts. 
 
5.2. Les modificacions pactades s'adjuntaran com a annex d'aquest Conveni. 
 
SISENA.-  Causes d’extinció del conveni 
 
El present Conveni s'extingirà: 
 
6. 1. Per l’expiració del seu termini. 
 
6. 2. Per resolució, ocasionada per: 
 
a) Per incompliment essencial de les obligacions pactades en aquest conveni. 
b) Per avinença de les parts signatàries. 
c) Qualsevol de les altres causes previstes en la llei susceptibles de determinar la 
resolució dels convenis administratius. 
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L’extinció o resolució anticipada, no donarà dret a indemnització de cap tipus a favor 
dels signataris del present conveni 
 
SETENA.-  Dades de caràcter personal 
 
Les entitats signants s’obliguen a complir els requeriments previstos a la normativa 
vigent sobre protecció de dades personals, i en particular, a la llei orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i a 
les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 d’abril de 2016 en el tractament de dades personals motiu del present 
conveni. 
 
Les dades personals seran guardades i custodiats amb la més estricta 
confidencialitat i en cap cas seran tractades per a una finalitat diferent a la pròpia del 
contingut d'aquest conveni. Tampoc es comunicaran a tercers, excepte en els casos 
legalment previstos. 
 
VUITENA.- Jurisdicció competent 
 
Atesa la naturalesa jurídic-pública d’aquest document, segons ha estat anunciada 
en la Clàusula segona precedent, el coneixement de les qüestions que puguin 
suscitar-se sobre llur compliment, interpretació, efectes i extinció recauran en l’ordre 
jurisdiccional contenciós-administratiu 
 
NOVENA.-Vigència  
 
El present conveni de col·laboració entrarà en vigor a partir de la seva signatura i la 
seva durada quedarà vinculada a la COSPE 2021, és a dir fins el 31 de desembre 
de 2021.  
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts firmen electrònicament el present Conveni 
de Col·laboració.” 

 
 
SEGON. DISPOSAR la publicació del conveni al BOPB, també la seva inscripció al 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat i a l’Espai de 
Transparència municipal. 
 
TERCER. FACULTAR l’alcaldessa per a la signatura de tota la documentació que sigui 
necessària per a la formalització del present acord. 
 
QUART. NOTIFICAR aquest acord a Fundació Formació i Treball. 
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CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 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.  
  
   
39. Acció Social i Dependència.  
Número: 657/2021/eAJT. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D’ACALDIA D’APROVACIÓ DE L’OPERACIÓ DE 
PAGAMENT A JUSTIFICAR DE 25.000€ DE L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL DEL PRESSUPOST 2021 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada del decret d’alcaldia que es 
reprodueix literalment a continuació: 
 
“Les prestacions econòmiques d’urgència social tenen per objecte ajudar persones o 
famílies que es troben en una situació d’urgent necessitat. Es tracta d’una prestació 
inclosa a la cartera de serveis socials que té per finalitat atendre situacions de 
necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència i es financen amb càrrec als 
pressupostos de les entitats locals, d’acord amb les competències que tenen en l’àmbit 
dels serveis socials bàsics, segons la legislació aplicable. 
 
La consignació pressupostària corresponent està inclosa a les partides següents: 
 
- 35.2313.48003 - Ajuts urgència social.  
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- 35.2313.48004 - Ajuts pobresa energètica.  
- 35.2313.2269900 – Accions socials.  
 
La despesa de la partida Accions socials correspon al subministrament de productes 
subministrats per proveïdors (títols de transport, medicaments, etc.) 
 
D’acord amb l’informe de la  cap de servei, aquestes prestacions es tramiten des dels 
Serveis Socials municipals i per a una major fluïdesa en la gestió del pagament es 
considera convenient gestionar els pagaments a les persones o famílies des de la 
Regidoria d’Acció Social, en forma de pagaments a justificar. 
 
Amb l’objecte de no endarrerir els pagaments dels ajuts d’urgència social, els de 
pobresa energètica i els d’accions socials, que no poden esperar a la celebració de la 
següent Junta de Govern local el proper dia 8 de setembre, es recupera la 
competència puntualment per aquest acord.   
  
Fonaments de dret 
 
1.  Llei 7/1985, de bases de règim local, el Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el 

Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 

2.  Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.  

3.  El decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la cartera de serveis socials 
2010-2011.  

4.  Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.  

5.  En aplicació de l’article 10 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del 
Sector Públic i l’article 116 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
entitats locals, ambdós preceptes relatius a l’avocació. 

 
RESOLC: 
  
PRIMER.- AVOCAR la competència, de manera puntual per aquest acord, per 
autoritzar Pagaments a Justificar. La competència va ser delegada a la Junta de 
Govern Local per decret de l’alcaldia de data 29 de juliol de 2019 publicat al BOP en 
data 9 d’agost de 2019. 
 
SEGON.- ATORGAR un pagament a justificar a nom de BARBARA DONAIRE 
GARCIA, amb número de NIF 44185320C, per import de 25.000 €, en concepte de 
despeses a justificar referents a AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL.  
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TERCER.- AUTORITZAR el càrrec de l’import de l’esmentat pagament a l’aplicació de 
despeses 35.2313.48003 Ajuts d’urgència social. 
L'habilitat del pagament a justificar s'obliga a justificar aquest en el termini màxim de 
tres mesos des de la data del seu atorgament. 
 
QUART.- DONAR COMPTE del present acord a la Junta de Govern Local. 
 
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.” 
  
40. Esports.  
Número: 309/2020/eAJT. 
 
ACORDAR L'ABONAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ PER DANYS I PERJUDICIS A 
L'EMPRESA GESTIÓN DE INSTALACIONES INTEGRALES, SL, CIF B-60650801, 
CONTRACTISTA DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DEL 15/11/2016 AL 11/12/2020 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 
 
PRIMER.- ORDENAR l’abonament de l’import relatiu als danys i perjudicis ocasionats 
per la suspensió del contracte de serveis de manteniment i conservació de les 
instal·lacions esportives municipals, a l’empresa GESTIÓ INTEGRAL DE 
INSTAL·LACIONS, S.L, amb CIF B-60650801 per la quantitat de 20.356,46 €, a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 33.3420.2279900 Gestió d’instal·lacions esportives del 
pressupost vigent. 
  
SEGON.- NOTIFICAR aquest Acord als interessats 
 
TERCER.- PUBLICAR aquest Acord 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:  
  
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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41. Esports.  
Número: 1043/2021/eSUB. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT AL CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF DE LA 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. ORDENAR l’aportació econòmica de 32.000 € al Consell Esportiu del Garraf 
amb CIF G-08871659, a compte de l’aplicació pressupostària 33.3410.48103 
CONVENI CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF, del pressupost de l’any 2021 de la 
Regidoria d’Esports. 
 
SEGON.- APROVAR les condicions a què queda subjecte la present subvenció que es 
concreten en els punts següents: 
 
2. CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF es compromet a: 
 
2.1.1. El Consell Esportiu del Garraf, atesa la seva composició i organització, 
desenvoluparà els programes i activitats esportives, tant recreatives com de formació 
que des dels seus òrgans de govern siguin acordades.  
 
2.1.2. El Consell Esportiu del Garraf vetllarà, perquè en el desenvolupament de les 
activitats anteriorment esmentades s’acompleixin les normes establertes que en 
garanteixin el bon funcionament.  
 
2.1.3. El Consell Esportiu del Garraf assumirà els aspectes de gestió i organització que 
li corresponguin d’acord amb les directrius i normatives dels programes i activitats a 
desenvolupar; admetent en tot moment la col·laboració i el suport de les entitats i 
organismes que també en siguin competents.  
 
2.1.4. L’organització i el desenvolupament de les activitats previstes es realitzarà 
d’acord amb l’organigrama i l’estructura del Consell Esportiu del Garraf, seguint en tot 
moment les directrius que es preveuen en els estatuts i reglament de règim intern 
d’aquesta entitat.  
 
2.1.5. El Consell Esportiu del Garraf realitzarà al final de cada exercici una memòria 
d’activitats i una d’econòmica que posarà a disposició dels seus membres, seguint el 
que està establert en les normes i estatuts d’aquesta entitat.  
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2.1.6. Fer constar de forma específica, en la difusió de les activitats realitzades, 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.  Fer constar també el suport de 
la Diputació de Barcelona i el seu logotip. 
 
2.1.7. 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. 
 
2.2. Seran despeses subvencionables les establertes amb caràcter general a l’article 
31 de la Llei 38/2003,de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
2.3. Incompliment de les obligacions i compromisos. 
 
2.3.1. 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. 
 
2.3.2. 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. 
 
2.3.3.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. 
 
2.4. 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. 
 
2.5. La forma de pagament de l’import de la subvenció es realitzarà un cop aprovat 
aquest acord i hauran de presentar la documentació justificativa abans del 31 de gener 
de 2022. 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. 
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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. 
 
2.6. 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. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució al CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF. 
S’entendrà acceptada la subvenció per part de l’entitat si en el termini de 10 dies no 
manifesta expressament la seva disconformitat. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a la intervenció municipal per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
CINQUÈ.- PEU DE RECURSOS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució 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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42. Mercats Municipals.  
Número: 8/2021/eMER. 
 
APROVAR L'AUTORITZACIÓ PER AL CANVI DE NOM DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DE LA PARADA NÚM. 60 DEL MERCAT DEL CENTRE 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. RENUNCIAR a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de 
l’Ajuntament, establerts a l’article 35 del Reglament del mercats municipals, sobre la 
transmissió de la parada núm. 60 del Mercat del Centre. 
 
SEGON. AUTORITZAR el canvi de nom de la concessió administrativa de la parada 
núm. 60 del Mercat del Centre a favor de SUSANA CARRERAS MARTI, amb les 
mateixes condicions que l’anterior adjudicatari, i continuant amb la mateixa activitat de 
fruita i verdura, reconeguda pel Reglament de Mercats, art. 2, ap. a) de l’Annex 1 en 
relació als Articles de venda, i per la durada establerta en l’article 15, ap.c) del 
Reglament de mercats municipals; en aquest cas, la data de finalització de la 
concessió, serà fins al 4 de maig de 2065. 
 
TERCER. REQUERIR a l’actual concessionària MONTSERRAT MARTI MASIP, 
d’acord amb el que es disposa a l’Ordenança fiscal núm. 17 de la Taxa per prestació 
de serveis de mercats, art.7è, punt 2, apartat c), 145,00€ per metre lineal de parada 
(4,15 m/l), d’acord amb el que es disposa a l’Ordenança fiscal núm. 17 de la Taxa per 
prestació de serveis de mercats, art.7è, punt 2, apartat b). En total, doncs, haurà de 
satisfer un total de 601,75€. 
 
QUART. REQUERIR a la nova concessionària, SUSANA CARRERAS MARTI, d’acord 
amb el que es disposa a l’Ordenança fiscal núm. 17 de la Taxa per prestació de 
serveis de mercats, art.7è, punt 1, un únic pagament en concepte de Permís de venda 
de 100,00€ per metre lineal (4,15 m/l), ascendint l’import total a 415,00€, així com 
acceptar complir amb les normes del Reglament dels Mercats Municipals i les 
disposicions de l’Ajuntament que siguin aplicables. 
 
CINQUÈ. COMUNICAR al cedent que disposa d’un mes, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord, per justificar el pagament dels drets establerts en 
l’ordenança fiscal sobre la cessió i altres que corresponguin a la Hisenda Pública. De 
no produir-se la justificació en aquest termini, s’entendrà per no produïda la cessió. 
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SISÈ. REQUERIR a la cessionària, perquè en el termini a 15 dies amb posterioritat a 
la notificació del present acord, acrediti el compliment dels requisits establerts a 
l’article 21 del Reglament de Mercats. L’acreditació del compliment d’aquests requisits 
donarà dret a l’exercici de l’activitat de venda. 
 
SETÈ.  NOTIFICAR aquest acord als interessats, així com al Departament de Gestió 
Tributària i Intervenció. 
 
VUITÈ. PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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43. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 637/2021/eAJT. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 4509 PEL QUAL S'APROVA LA 
MODIFICACIÓ DE L'OPERACIÓ COMPTABLE EN RELACIÓ AL CONTRACTE 
MENOR DEL CONTRACTE DE LLOGUER DE LES CASETES DE FUSTA PEL 
MERCAT DE NADAL I REIS (EXP.000019/2019-CONT I EXP. 362/2020/eCONT) I 
BARRAR EL CONTRET CORRESPONENT PEL SALDO RESULTANT DESPRÉS DE 
COMPTABILITZAR LA FACTURA CORRESPONENT PER IMPORT INFERIOR  
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada del decret d’alcaldia que es 
reprodueix literalment a continuació: 
 
 “Identificació de l'expedient 
Núm. exp.: 637/2021/eAJT 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L’OPERACIÓ COMPTABLE EN RELACIÓ AL 
CONTRACTE MENOR DEL CONTRACTE DE LLOGUER DE LES CASETES DE 
FUSTA PEL MERCAT DE NADAL I REIS (EXP. 000019/2019-CONT i EXP. 
362/2020/eCONT) I BARRAR EL CONTRET CORRESPONENT PEL SALDO 
RESULTANT DESPRÉS DE COMPTABILITZAR LA FACTURA CORRESPONENT 
PER IMPORT INFERIOR  
 
Antecedents de fets  
 
La Junta de Govern Local de 14 de maig de 2019 va aprovar el plec de prescripcions 
tècniques i de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació per un 
pressupost de licitació anual de 9.000,- €, més 1.890,- €, corresponent al 21% d’IVA, 
que fan un total de 10.890 € (DEU MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS), segons 
l’expedient 000019/2019-CONT relatiu a la contractació del subministrament 
mitjançant lloguer de casetes de fusta pel Mercat de Nadal i Reis, aplicant criteris 
ambientals.  
 
En data 27 de juny de 2019 es va adjudicar a Camp Base Organization, SL, NIF 
B63378525, el contracte de l’esmentat subministrament per un període d’un any, 
prorrogable per 3 anys més per períodes anuals i amb un pressupost base de licitació 
anual de 8.888,- €, més 1.866,48,- € , corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de 
10.754,48 € (DEU MIL SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB 
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO).  
 
En data 1 de juliol 2019, Camp Base Organization, SL, va acceptar l’adjudicació del 
contracte.  
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En data 5 de maig de 2020 la Junta de Govern Local va prendre l’acord de 
PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte del subministrament mitjançant 
lloguer de casetes de fusta pel Mercat de Nadal i Reis, aplicant criteris ambientals, per 
un període d’any més, de l’1 de juliol de 2020 i fins el 30 de juny de 2021, amb Camp 
Base Organization, SL, NIF B63378525, per import de 8.888,- €, més 1.866,48,- € , 
corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de 10.754,48 € (DEU MIL SET-CENTS 
CINQUANTA QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO).  
 
Finalment, es comprova que després de comptabilitzar la fra. F/2021/251 emesa per 
CAMP BASE ORGANIZATION, SL, CIF B63378525, per un import inferior de 
10.501,47€, s’ha generat un saldo de 253,01€ en l’operació AD220209000039 contreta 
erròniament per import de 10.754,48€ amb càrrec a l’aplicació de despeses 
2021.10.4311.2279901 Fires.  
 
Fonaments de dret 
 

1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.  

2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya.  

3. Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.  

4. Decret de l'Alcaldia, de delegació de competències a la Junta de Govern Local, de 
25 de juny de 2019, publicat al BOP de 3 de juliol de 2019.  

5. L’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en 
relació a l´Avocació. 
 
Per això, RESOLC:  
 
Primer. AVOCAR puntualment la competència delegada per aquesta alcaldia a favor 
de la Junta de Govern Local en relació a L’ESMENA DE L’ERROR MATERIAL EN EL 
CONTRET DE LA PRÒRROGA 2020 DEL CONTRACTE DE LLOGUER DE LES 
CASETES DE FUSTA PEL MERCAT DE NADAL I REIS (EXP. 000019/2019-CONT I 
EXP.362/2020/eCONT) I BARRAR EL CONTRET CORRESPONENT PEL SALDO 
RESULTANT DESPRÉS DE COMPTABILITZAR LA FACTURA CORRESPONENT 
PER IMPORT INFERIOR.  
 
Segon. APROVAR la modificació de l’operació comptable 22020900039 i procedir a 
barrar l’import de DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIM 



 
 
 
 
 

 
 
    
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

(253,01€) amb càrrec a l’aplicació 10.4311.2279901 Fires del vigent pressupost de 
despeses.  
 
 
Tercer. COMUNICAR el present acord al servei d’Intervenció i al servei de 
Contractació als efectes oportuns.  
 
 
Quart. DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió de la Junta de 
Govern Local.  
 
 
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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44. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 1007/2021/eSUB. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT A L'ENTITAT AMICS DE FERROCARRIL DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ (AFEVI) LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL 
PRESSUPOST MUNICIPAL 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 AMICS DEL 
FERROCARRIL DE VILANOVA I LA GELTRÚ (AFEVI), amb CIF G58819707, per un 
import de DOS MIL CINC-CENTS EUROS (2.500 €), destinada a finançar el 
sosteniment de l’entitat d’interès social que és propietària de la seu social. 
 
 
SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de DOS MIL CINC-CENTS 
EUROS (2.500 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.4320.48211 
SUBVENCIÓ AMICS DEL FERROCARRIL DE VILANOVA I LA GELTRÚ (AFEVI), del 
pressupost de l’exercici 2021.  
 
TERCER.- APROVAR les condicions a què queda subjecte la present subvenció que 
es concreten en els punts següents: 
 
3.1. AMICS DEL FERROCARRIL DE VILANOVA I LA GELTRÚ es compromet a: 
 
3.1.1. Destinar la subvenció a finançar les despeses que es produeixin de les 
obligacions derivades del programa d’accions i activitats previstes per l’entitat Amics 
del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú (en endavant AFEVI) 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. 
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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. 
 
Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació del 
pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud d’aquest. 
 
3.6. Compatibilitat amb altres subvencions. La subvenció regulada en aquest acord 
serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics 
o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat 
no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat  AMICS DEL FERROCARRIL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. S’entendrà acceptada la subvenció per part de l’entitat si en 
el termini de 10 dies  no manifesta expressament la seva disconformitat. 
 
CINQUÈ.- COMUNICAR aquesta resolució a la intervenció municipal per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
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 dels recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
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termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 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. 
 
45. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 1049/2021/eSUB. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT A L'ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL 
PRESSUPOST MUNICIPAL 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 Associació Formativa 
Temps de Vi de Vilanova i la Geltrú, amb CIF G65758070, per un import de DIVUIT 
MIL EUROS (18.000,00€), destinada a finançar el sosteniment de l’entitat d’interès 
social que és propietària de la seu social. 
 
SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de DIVUIT MIL EUROS 
(18.000,00€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.4320.48206 SUBVENCIÓ 
ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI, del pressupost de l’exercici 2021, per fer 
front a la subvenció que s’atorga 
 
TERCER.- APROVAR les condicions a què queda subjecte la present subvenció que 
es concreten en els punts següents: 
 
3.1. ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI es compromet a: 
 
3.1.1. La subvenció es destinarà a finançar despeses que es produeixin durant 
l’execució de l’activitat Temps de Vi  els dies 12 i 13 de juny de 2021 a l’Espai Far i en 
un format reduït i entès com a complement d’una jornada de portes obertes.  
D’aquesta manera, l’esdeveniment continuarà assolint els seus objectius com a 
activitat de promoció econòmica, però no en un format convencional ni ocupant la via 
pública com en edicions precedents a 2020 i donades les vigents encara restriccions 
imposades per la situació de pandèmia.  
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3.1.2. L’esdeveniment inclourà uns tallers complementaris de cata de vins al Museu 
Papiol que, aplicant les necessàries mesures dictaminades pel PROCICAT,  s’oferiran 
com a activitat pedagògica i de gaudí de promoció de la cultura del vi. 
 
3.1.3. La programació inclourà la participació de diversos productors i cellers de vins 
de proximitat que oferiran els seus productes en un format adient i adaptat als jardins 
de l’Espai Far i a les reduïdes dimensions de l’esdeveniment, donades les actuals 
circumstàncies de COVID-19 
 
3.1.4. L’entitat justificarà la realització de l’activitat motiu de subvenció, com a màxim 
el dia 13 de setembre de 2021, mitjançant la presentació documentada del que 
estableix, article 9 “Acreditament i Cobrament” de l’Ordenança general reguladora de 
la concessió de subvencions, vigent i que també contempla les Bases reguladores de 
les subvencions destinades a entitats de Vilanova i la Geltrú. 
 
3.1.5. L’entitat preceptora de la subvenció concedida per l’Ajuntament, s’obliga a 
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 
 
3.1.6. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció 
concedida. 
 
3.1.7. Conservar els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons 
rebuts, per un període no inferior a 6 anys, comptats des de la finalització del termini 
de presentació de justificacions. 
 
3.1.8. Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del projecte o de 
l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i 
audiovisuals. 
 
3.1.9. Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, 
en base a allò establert a la Llei 19/2013 i la Llei 19/2014. 
 
3.1.10. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent 
que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
3.1.11. 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. 
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3.1.12. 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. 
 
3.1.13. Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió 
de subvenció. 
 
3.1.14. 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. 
 
3.1.15. S’entendrà acceptada la subvenció si l’entitat beneficiària no ha manifestat 
expressament les seves objeccions en el termini de 15 dies comptador des de la data 
de la notificació de la present resolució. 
 
3.1.16. En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions 
i el seu Reglament de desenvolupament. 
 
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. 
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3.4. Responsabilitat en front de tercers. La responsabilitat que es pugui generar 
enfront tercers, a conseqüència de les  actuacions derivades del desplegament 
d'aquest acord correspon a l'entitat executora material de les actuacions. 
 
3.5. La forma de pagament de l’import de la subvenció. L’import de la subvenció 
s’abonarà de la manera següent: 
 
- 50 % del total de la subvenció concedida: un cop redactada la resolució i aprovada 
per la Junta de Govern Local. 
- 50 % restat de la subvenció: es farà efectiva un cop el/la beneficiari/ària hagi justificat 
correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció. 
 
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació del 
pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud d’aquest. 
 
3.6. Compatibilitat amb altres subvencions. La subvenció regulada en aquest acord 
serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics 
o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat 
no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
 
 
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ perquè en un termini de 10 dies, comptats a partit del dia 
següent a la notificació, pugui presentar al·legacions o els documents que consideri 
oportuns. S’entendrà acceptada la subvenció per part de l’entitat si en aquest termini 
no manifesta expressament la seva disconformitat. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la intervenció municipal per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
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. 
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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 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. 
    
46. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 1175/2020/eSUB. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT PROVISIONAL D'UN SEGON BLOC DE LA SEGONA 
LÍNIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA DESTINADES A EMPRESES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
AFECTADES PER LA COVID-19 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER: ATORGAR provisionalment un segon bloc de la segona línia de subvencions 
destinades a petites empreses, microempreses, professionals i autònoms de Vilanova i 
la Geltrú afectats per la crisi de la Covid-19, per un import global de 29.100 € (VINT-I-
NOU MIL CENT EUROS), amb càrrec a l’aplicació 10.4320.48300 (Fons de 
Recuperació Econòmica) del pressupost vigent, segons el quadre següent:  
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SEGON. DENEGAR provisionalment les sol·licituds de la segona línia de subvencions 
destinades a petites empreses, microempreses, professionals i autònoms de Vilanova i 
la Geltrú afectats per la crisi de la Covid-19, que es detallen a continuació: 
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La denegació es produeix atenent a la puntuació obtinguda, per a no complir amb un o 
més dels requisits establerts a les bases o a la convocatòria de sol·licitud de les 
presents subvencions. 
 
 
TERCER. RECTIFICAR l’error material detectat a l’acord de Junta de Govern Local de 
data 22 de juny de 2021. La rectificació es concreta de la següent manera: 
 
-on diu: 
 

 
 
-ha de dir 
 

 
 
QUART. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 29.100 €, (VINT-I-NOU MIL 
CENT EUROS), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.4320.48300 (Fons de 
Recuperació Econòmica) i RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ segons la distribució 
establerta al punt primer. 
 
CINQUÉ. COMUNICAR aquest acord a tots els interessats mitjançant els mitjans 
electrònics pertinents, informant-los que si en el termini de 10 dies des de la 
notificació, no presenten cap al·legació la subvenció s’entendrà acceptada i l’acord 
esdevindrà definitiu. 
 
SISÈ. COMUNICAR la present resolució als departaments d'Intervenció i Tresoreria 
Municipal, als efectes oportuns. 
 



 
 
 
 
 

 
 
    
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

 
 
 
SETÈ. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos. 
 
Amb caràcter potestatiu, decurs 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 recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent 
al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
47. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 45/2021/eDES. 
 
APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL MERCAT D’ARTESANIA DE 
NADAL I REIS 2021-2022 A VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR les bases que regiran el Mercat d’Artesania de Nadal i Reis 2021 
El text de les bases consten en l’annex d’aquest acord. 
 
SEGON. APROVAR la convocatòria del Mercat d’Artesania de Nadal i Reis per a l’any 
2021 amb el següent text: 
 
CONVOCATÒRIA MERCAT D’ARTESANIA DE NADAL  I REIS PER L’ANY 2021 
 
Producte: artesania elaborada pels mateixos artesans que estan a les parades. 
Productes típics nadalencs d’artesania (decoració, pessebres, jardineria, regals...). 
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Dies de celebració del mercat: del 17 de desembre de 2021 al 5 de gener de 2022. El 
mercat té una durada total de 20 dies.  
 

  
L’organització es reservarà el dret a suspendre aquest mercat, quan les sol·licituds 
presentades no es considerin suficients pel bon funcionament del mercat. 
 
Calendari de presentació de sol·licituds: des de la publicació al BOBP fins el 15 
d’octubre de 2021. 
 
Forma de presentació de sol·licituds: degut al context de crisi sanitària produïda per la 
SARS-CoVID-2, el tràmit s’haurà de fer telemàticament.  
 
Les sol·licituds per poder participar en aquest mercat estan a disposició dels 
interessats en els següents llocs:  
 

 Web de l’ajuntament (tràmits i gestions) 
https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/ 
https://www.vilanova.cat/comerc/fires_i_trobades 

 
L’atorgament de l’autorització s’efectuarà mitjançant resolució del regidor delegat de 
Promoció Econòmic. 
 
TERCER. PUBLICAR la present resolució a la seu electrònica de l’Ajuntament, al E-
tauler i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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QUART. AUTORITZAR al regidor delegat de Promoció Econòmica, Projecció de Ciutat 
i Patrimoni Cultural, per la signatura i formalització dels documents adients en relació 
als punts anteriors. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Recurs de reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des 
de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
   
48. Medi ambient.  
Número: 415/2020/eAJT. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER.- ACCEPTAR la subvenció de la Diputació de Barcelona a ens locals 
municipals i EMDS per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, any 2020. 
Codi convocatòria: 202020205120011833, per import de 5.110 €, Aquesta subvenció 
es destinarà al projecte d’una instal·lació solar fotovoltaica de 2,925 kWp, per 
autoconsum al Centre de Resiliència i Sostenibilitat - Can Pahissa. L’import total de 
l’actuació és de 8.939,37 €, per tant, l’ajuntament haurà de fer-se càrrec dels 3.829,37 
€ restants. 
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SEGON. L’actuació d’aquest projecte ha estat executat seguint el projecte executiu 
amb data 10 de març de 2020 del Servei de Medi Ambient per un import total de 
9.439,03€. Dita actuació ha estat realitzada per la empresa SUD ENERGIES 
RENOVABLES, S.L. amb CIF B63967640, segons factures presentades número 
008000787 del dia 04/01/2020 i número 108000236 del 23/03/2021 i carregades al 
pressupost municipal del departament de medi ambient 42.1722.279900 ACCIO MEDI 
AMBIENT dels respectiu anys pressupostaris i segons expedients de despesa 
números 2251/2020/ECOM i 364/2021/ECOM. 
 
TERCER. NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona. 
 
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 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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49. Espai Públic.  
Número: 18/2021/eCAA. 
 
APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ALS ABONATS 
DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. AUTORITZAR, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i 
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 
 
La relació és la que s’adjunta a continuació: 
 
 
36454204D CR/ CAPUTXINS, 23, LO 
B64225840 CR/ OLESA DE BONESVALLS, 11, MG, DR 
B62655055 CR/ MASIA EN FREDERIC, 18, 1º, 3 
X4453461V RV/ SANTA MAGDALENA, 36, MG, DR 
Y4589901N CR/ ALBERT SALVANY I BERTRAN, 2, LO, 1 
X5609388X CR/ UNIO, 51 
Y2998004Z RB/ CASTELL, 48, LO 
X6923812F AV/ GARRAF, 13, LO, 3 
52424457M CR/ UNIO, 103, LO, DR 
51808076R RB/ CASTELL, 59, LO 
X9977028L RB/ CASTELL, 51, MG, ES 
B64810120 RB/ EXPOSICIO, 39, LO, 4 
36509435V RB/ EXPOSICIO, 51, LO 
37589592W RB/ CASTELL, 85, MG, DR 
54853549K RB/ SANT JORDI, 17, LO, 6 
B66359274 AV/ EDUARD TOLDRA, 32 
Y3585568C RB/ JOSEP TOMAS VENTOSA, 3, 1º, 1 
X5891099V CR/ JOSEP ANSELM CLAVE, 1, LO, 5 
B06768113 CR/ MAGDALENA MIRO, 1, LO 
B67551895 RB/ JOSEP ANTONI VIDAL, 29 
Y2914425V CR/ JOSEP ANSELM CLAVE, 5, LO, DR 
J63234199 PG/ CARME, 23, LO 



 
 
 
 
 

 
 
    
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

B43916006 PG/ CARME, 24, LO, ES 
37617205S PG/ CARME, 36, LO 
B67454991 RB/ PAU, 58, LO 
52211747E CR/ FERRER I VIDAL, 32, LO 
B67454991 CR/ FERRER I VIDAL, 34, LO, 1 
X7771737Z CR/ FERRER I VIDAL, 22 
38055109E CR/ LLIBERTAT, 137, LO, 5 
X3175597X CR/ PERE RIUDOR, 21, LO 
37617205S RB/ PAU, 65, LO 
52215385A CR/ MAGATZEMS NOUS, 14, LO 
B67575589 PG/ MARITIM, 64, LO 
E66806027 PG/ MARITIM, 65, LO 
52427496P CR/ GAS, 16, LO 
X5666059D CR/ CONXITA SOLER, 10, LO 
A61098489 CR/ CONXITA SOLER, 33, LO 
36514936K CR/ CANARIES, 5, MG, ES 
35104331Y CR/ FASSINA, 6, LO, DR 
47838873T CR/ FASSINA, 2, LO 
B61756888 PG/ MARITIM, 106 
52427496P CR/ ANCORA, 31, NAU, 10 
46236471P AV/ EDUARD TOLDRA, 90, LO, B 
B67413138 CR/ VILANOVETA, 14 
B60242138 CR/ MASIA NOVA, 28, NAU, 2B 
B67278648 RB/ PAISOS CATALANS, 18, NAU, 28 
B67148965 RB/ PAISOS CATALANS, 18, NAU, 38 
B67398149 CR/ MARCEL.LI GENE, 18 
B60544129 CR/ JOAQUIM BLUME, 3, NAU 
28073419X CR/ SEVILLA, 1, LO 
B61592119 CR/ SARAGOSSA, 17, LO 
A41810920 CR/ MASIA EN NOTARI, 13 
B63295075 CM/ MASIA PARELLADA, S/N 
C1463837 CM/ CORRAL DE CARRO, 2 
G62645692 CR/ JOAN MARAGALL, 22, LO, BAR 
B67328013 AV/ PENEDES, 20, LO 
38420584G CR/ VILADELLOPS, 1, 1º, 1 
47842489M CR/ DOCTOR FLEMING, 5, Esc: D, 2º, 1 
74167822K CR/ SANT ONOFRE, 15, 2º 
47635162T CR/ JARDI, 3, 3º, 1 
X8903632X CR/ JOSEP COROLEU, 130, 5º, 1 
52429323H CR/ OLESA DE BONESVALLS, 15, 2º, 2 
40927243P CR/ MASIA EN FREDERIC, 12, 3º, 2 
47632352L CR/ MASIA EN FREDERIC, 32, 4º, 4 
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47633917C CR/ PALLARS, 13, 2º, 1 
52212038Z CR/ PALLARS, 3, 5º, 1 
52425893S CR/ SANTA MAGDALENA, 13 
47641898C CR/ SOGUES, 7, 2º 
47630256Q CR/ SOGUES, 2, 1º, 1 
37976958W CR/ SANTA GERTRUDIS, 9, BX 
52426095X CR/ BONAIRE, 33, 2º 
49881153H CR/ UNIO, 39, 2º 
52423531E PD/ CINTO, 2, AT, 1 
44424871A CR/ SITGES, 34, 1º, 1 
52212464A CR/ TIGRE, 7, 2º, 1 
77077124F CR/ FRANCESC DE SALES VIDAL, 11, 3º, 2 
X4664256V CR/ FRANCESC DE SALES VIDAL, 13, 3º, 4 
49811768R CR/ CRISTOFOL RAVENTOS, 18, 2º, 1 
52422163B CR/ CRISTOFOL RAVENTOS, 18, 3º, 4 
X7424267M CR/ CRISTOFOL RAVENTOS, 18, 4º, 4 
09432595L CR/ CRISTOFOL RAVENTOS, 10, 2º, 2 
38381511P CR/ TIGRE, 26, 1º, 1 
52219188B CR/ TIGRE, 27, 1º 
46308099Z AV/ PENEDES, 14, AT, 1 
48099738E CR/ PROVIDENCIA, 27, 4º, 1 
47630474G RB/ CASTELL, 46, 3º, 1 
46479020E CR/ SITGES, 10 
38138579W CR/ SANT CRISTOFOL, 21, 2º, 3 
44699683B CR/ SANT CRISTOFOL, 27, 3º, 1 
48936520H CR/ PUIGCERDA, 11, 1º, 1 
49503181M AV/ GARRAF, 32, 2º, 4 
38251150B CR/ FRANCESC IVERN, 4, Esc: ES, BX, 4 
77058997G CR/ FRANCESC IVERN, 4, Esc: DR, BX, 4 
37747790Y CR/ PROVIDENCIA, 74, 2º, 3 
77074225Y CR/ PROVIDENCIA, 72, 4º, 3 
52423435H CR/ PROVIDENCIA, 72, 2º, 3 
36763712Y RB/ CASTELL, 96, 2º, 1 
X6923812F RB/ EXPOSICIO, 51, ENT, 2 
48186253B RB/ EXPOSICIO, 45, 4º, 6 
Y4321783M AV/ GARRAF, 59, 3º, 1 
40982056N CT/ DE RIBES (III 5), 5, Esc: B, 2º, 2 
47631146D CT/ DE RIBES (III 5), 3, Esc: A, 1º, 1 
48189595H PL/ PORTAL DE SITGES, 3, 1º, 2 
B65556342 RB/ SANT JORDI, 11, 3º, 2 
52212090C AV/ GARRAF, 69, 1º, 2 
36491615E RB/ EXPOSICIO, 95, 3º, 2 
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37674379B RB/ EXPOSICIO, 99, 2º, 1 
38280024C AV/ EDUARD TOLDRA, 22-A, 1º, 3 
X4473873M CR/ BILBAO, 2, 2º 
46522594B CR/ FORN DE VIDRE, 22, 3º, 4 
35003990Z CR/ ESTANY, 7, 2º, 3 
X6723146Q CR/ RESTAURACIO, 20, 1º, 1 
43433209D RB/ JOSEP ANTONI VIDAL, 1-A, 1º, 1 
39664459Q RB/ PAU, 31, 3º, 1 
38075410Z RB/ PAU, 11, 1º, 3 
47865596C CR/ MERIDIONAL, 4, 2º, 2 
38415558S RB/ LLUIS COMPANYS, 2, 3º, 2 
36576397A PG/ CARME, 7, 1º, 1 
47869513G CR/ FERRER I VIDAL, 8, 1º 
44991210J PL/ MEDITERRANIA, 3-B, BX, 1 
52716452S CR/ NAVEGANTS, 11, 2º, 1 
38078906Z PG/ RIBES ROGES, 13, 3º, 2 
37469634N CR/ ISAAC PERAL, 3 
48037951J CR/ LLUIS DE REQUESENS, 16, 3º, 2 
Y1318740A CR/ REI PERE EL CERIMONIOS, 4, 2º, 1 
00008478Z PG/ DE SALVADOR ESPRIU, 2, 1º, 1 
49184205Q PL/ ADARRO, 4, 2º, 3 
42184794 CR/ JUAN DE LA COSA, 8, 1º, 2 
14994480K CR/ ALEXANDRE DE CABANYES, 39, 1º, 4 
X5153470K CR/ ALEXANDRE DE CABANYES, 26, Esc: A, 3º, 1 
41427747D CR/ ROGER DE LLURIA, 12, Esc: B, BX, 1 
47634611R CR/ LLIBERTAT, 117, 2º, 2 
52424484D CR/ LLIBERTAT, 137, 1º, 5 
51808602K CR/ IMMACULADA CONCEPCIO, 3, 3º, 2 
Y1859755N CR/ GAS, 9, 2º, 1 
37386008Z CR/ PERE RIUDOR, 13, BX, 3 
48026747X CR/ CARLETS, 16, 3º, 2 
B62356811 RB/ PAU, 95, Esc: 1, 3º, 3 
47630130M RB/ PAU, 95, Esc: 2, BX, 1 
46326121G CR/ MAGATZEMS NOUS, 15, 2º, 3 
A48265169 CR/ ANCORA, 26, BX, 2 
Y2423366P CR/ ANCORA, 26, 2º, 3 
X9597614J CR/ ANCORA, 26, 5º, 3 
X9751523Y CR/ CANARIES, 4, 5º, 4 
47836119Y CR/ CANARIES, 4, 5º, 3 
PI9301631 CR/ CANARIES, 16, 2º, 4 
52424225A CR/ CANARIES, 16, BXS, 3 
36476281Y CR/ BALEARS, 6, 3º, 3 
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43447051M CR/ BALEARS, 12, 3º, 1 
36496585R CR/ BALEARS, 14, 4º, 2 
38152295X CR/ IMMACULADA CONCEPCIO, 18, 4º, 2 
49766704V CR/ PERE RIUDOR, 24, 1º, 2 
X5666059D CR/ PERE RIUDOR, 26, 3º, 1 
37606427R CR/ CARLETS, 29, 2º, 2 
38547533Q CR/ CARLETS, 25, 5º, 1 
36958264R CR/ CARLETS, 50, Esc: B, 1º, 1 
48185821Q CR/ CANARIES, 5, 1º, 2 
24546035K PG/ MARITIM, 102, 2º, 8 
23877015W CR/ FASSINA, 10, 3º, 1 
47632452G CR/ MARTI TORRENTS, 9, 5º, 1 
38252442S CR/ MARTI TORRENTS, 8, BX, 3 
X5547114C CR/ MARTI TORRENTS, 4, 2º, 4 
37604294F CR/ MARTI TORRENTS, 4, 4º, 1 
X9029388W CR/ EUGENI D'ORS, 7 
52422157M CR/ VICENT ANDRES ESTELLES, 16, BX, 3 
38447197Y CR/ PANXO FERRER, 8, BX, 6 
37505132K CR/ PANXO FERRER, 8, BX, 5 
52215372J CR/ ALBERT FERRER I SOLER, 28 
52420619P PL/ JOAN MAGRIÑA, 6, 2º, 3 
X6005570V PL/ JOAN MAGRIÑA, 5, 2º, 2 
52289790A CR/ ALBERT FERRER I SOLER, 54 
37666793S RB/ SANT JORDI, 40, BX, 1 
47839149T RB/ SANT JORDI, 28, BX, 3 
52429853L RB/ SANT JORDI, 26, 4º, 6 
48224878L AV/ EDUARD TOLDRA, 37-E, BX, 2 
38443929G AV/ EDUARD TOLDRA, 37-F, 2º, 2 
X3463611H CR/ MALLORCA, 20, 1º, 2 
52390404S CR/ GIRONA, 3, 4º, 1 
FP311068 CR/ ARAGO, 8, 2º, 2 
Y3294502L CR/ ARAGO, 8, 4º, 3 
13689312B CR/ ARAGO, 8, 1º, 3 
X5938550L CR/ MENORCA, 17, 3º, 2 
47634377C CR/ ARAGO, 15, 5º, 3 
30506994R CR/ MALLORCA, 24, 5º, 1 
38433146P CR/ MALLORCA, 24, 2º, 4 
48025613A CR/ MALLORCA, 22, 4º, 1 
47835392S CR/ MALLORCA, 22, 4º, 3 
X0534390P CR/ FUENSANTA, 50, 1º 
52212545S CR/ FUENSANTA, 46 
46756060G CR/ FUENSANTA, 42-B 
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48023516E CR/ FUENSANTA, 9, P1, A 
Y3575199R CR/ FUENSANTA, 9, P1, B 
X6247333G AV/ VILAFRANCA DEL PENEDES, 2, Blq: 6, BX, 5 
52219477R CR/ SEVILLA, 16, 1º 
31953986V CR/ VALLADOLID, 9 
37658553D AV/ VILAFRANCA DEL PENEDES, 48-B 
Y6188918T CR/ XICRANDES (STA. MARIA), 4 
36625981E AV/ TERME (STA. MARIA), 42 
52425103F CR/ MELIES (STA. MARIA), 8-B 
Y0366359Y CR/ FRANCESC MORAGAS, 7, 5º, 2 
49402304Y CR/ FRANCESC MORAGAS, 7, 7º, 1 
47633410L CR/ FRANCESC MORAGAS, 7, 11º, 3 
Y1414201Z CR/ LEPANT, 40, 3º 
28829950W CR/ PARE GARI, 56, AT, 2 
48046359A CR/ PARE GARI, 56, 1º, 1 
47637307Y AV/ PENEDES, 20, 5º, 1 
46779937F CR/ PICAPEDRERS, 25, 3º, 1 
46507373Q CR/ BRUC, 46, 2º 
 
 
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. 
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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. 
 
   
50. Llicències i Disciplina.  
Número: 38/2020/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI ESCAU DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA PER 
LES OBRES DE REFORMA INTEGRAL DE L'HABITATGE, EL CANVI DE 
DISTRIBUCIÓ DE L'HABITATGE, AIXÍ COM LA DEMOLICIÓ DE DOS VOLUMS 
EXTERIORS SITUATS A LA TERRASSA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR una sanció de multa de SIS-CENTS EUROS (600,00€), de forma 
solidària als senyors MARCO ANTONIO HERRERO GREGORIO, ALFREDO 
NAVARRO BELMONTE i CONCEPCION NAVARRO GALINDO, en relació a 
l’expedient sancionador núm. 38/2020/eDIS, de conformitat amb els antecedents que 
consten transcrits a la part expositiva de la present resolució. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats i al Servei de Recaptacio 
 
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. 
  
   
51. Llicències i Disciplina.  
Número: 56/2020/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ EN EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA, PER LA 
CONSTRUCCIÓ D'UN VOLUM EDIFICAT VULNERANT LA DISTANCIA DE 
SEPARACIÓ MÍNIMA DE L'EDIFICACIÓ AMB LES LLINDES DE LA PARCEL.LA I 
OBRES DE REPARACIÓ A LA PISCINA I LA PAVIMENTACIÓ DE L'EXTERIOR DE 
LA PARCEL.LA  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR una sanció de multa de ONZE MIL DOS-CENTS EUROS 
(11.200,00€),  a AMBULANCIES MA, SL, amb NIF B61252227, en relació a l’expedient 
sancionador núm 56/2020/eDIS, de conformitat amb la Proposta de Resolució del 
instructor de l’expedient de data 7 de juliol de 2021. 
 
SEGON. NOTIFICAr aquesta resolució a l’interessat i al Servei de Recaptació. 
 
TERCER.  PEU DE RECURSOS: 
 
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. 
 
  
52. Llicències i Disciplina.  
Número: 217/2021/eACT. 
 
DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D'ALCADIA DEL 
DIA 22 DE JULIOL DE 2021 PER APROVAR L'ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA 
EXTRAORDINARIA A L'ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS PER A LA 
CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL DE MUSICA, EL TINGLADU I FESTA MAJOR 
D'ENTITATS 2021 A LA ZONA ESPORTIVA DE LA RAMBLA DE S ANT JORDI 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada del decret d’alcaldia que es 
reprodueix literalment a continuació: 
 
Relació de Fets 
 
En data 2 de juliol de 2021 amb número de registre d’entrada 2021026066, l’ENTITAT 
CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS, ha presentat una sol·licitud de llicència 
extraordinària per a la celebració dels festivals de música, El Tingladu i Festa Major 
d’Entitats, a la zona esportiva del camp de futbol de l’Associació dels Alumnes Obrers, 
rambla Sant Jordi, d'aquest municipi, com un dels esdeveniments culturals dins la 
programació d'actes corresponents a la Festa Major 2021. 
 
II- La competència originària correspon a l’Alcaldessa en virtut de les facultats 
atribuïdes a l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, 
en concordança amb l’article 53.1.s) del DL 2/2003, de 28 d’abril(TRLMRLC). 
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Aquesta competència ha estat delegada en favor de la Junta de Govern Local, com a 
òrgan col·legiat, mitjançant decret de l’Alcaldessa de data 25 de juny de2019 (publicat 
al BOP de 3 de juliol de 2019). 
 
III- En atenció a que la demora en la concessió de la llicència podia comportar un 
perjudici que podia posar en perill l’adequada i correcte celebració del festival, i de 
conformitat amb l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de règim jurídic 
del sector públic, l’alcaldessa va decretar el dia 22 de juliol de 2021 l’avocació de la 
competència i atorgar la llicència extraordinària esmentada. 
 
IV- En el mateix decret també es va resoldre donar compte del decret d’alcaldia a la 
Junta de Govern Local. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Decret de l'Alcaldia, de delegació de competències a la Junta de Govern Local, de 
25 de juny de 2019, publicat al BOP de 03.07.2019 (Si és competència delegada de 
l'Alcaldia) 
 
2. Article 10 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
 
APROVAR L'ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA EXTRAORDINÀRIA A L'ENTITAT 
CULTURAL I FESTIVA CAN PRISTRAUS, PER A LA CELEBRACIÓ DELS 
FESTIVALS DE MUSICA, EL TINGLADU I FESTA MAJOR D'ENTITATS 2021, A LA 
ZONA ESPORTIVA DEL CAMP DE FUTBOL DE L'ASSOCIACIÓ DELS ALUMNES 
OBRERS, RAMBLA DE SANT JORDI 
  
 
Identificació de l'expedient 
 
Núm.exp.: 217/2021/eACT 
Llicència extraordinària 
 
 
Relació de fets 
 
I- En data 2 de juliol de 2021, amb número de registre d’entrada 2021026006, 
l’ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS, ha presentat una sol·licitud de 
llicència extraordinària per a la celebració de dos festivals de música, El Tingladu 2021 
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i Festa Major d’Entitats 2021, d’aquest municipi, com un dels esdeveniments culturals 
dins la programació d’actes corresponent a la Festa Major 2021. 
 
II- D’acord amb la seva sol·licitud i documentació que l’acompanya, els concerts 
programats en el marc d’aquest festival que es desenvoluparan en aquest indret 
s’efectuaran els dies següents: 
 
El Tingladu:                    22, 23 i 24 de juliol de 2021 
Festa Major d’Entitats:         30 i 31 de juliol de 2021 
 
III- La sol·licitud presentada, segons figura incorporada a l’expedient corresponent, 
compleix amb el previst al Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives, 
aprovat per Decret 112/2010, de 31 d’agost. 
 
IV- De la mateixa manera que en els darrers anys per acord de la Junta de Govern 
Local s’aprova la proposta de la regidoria de Cultura, en la qual figura el pressupost 
destinat a la Festa Major, així com la relació d’activitats programades pels pabordes, 
amb motiu de la celebració de la Festa Major, on també hi figura els festivals de 
música que durant els dies 22, 23 i 24 de juliol de 2021 celebrarà El Tingladu i els dies 
30 i 31 de juliol de 2021, la Festa Major d’Entitats.  
 
V- Conveni de cooperació i col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
i l’Associació Cultural Can Pistraus pel Festival Tingladu, signat el 16 de juliol de 2018, 
en el qual i d’entre d’altres pactes, s’estableix el festival com un acte amb un 
consolidat arrelament a la ciutat i a la Festa Major. Conveni en vigor fins l’any 2021. 
 
VI- La documentació presentada ha estat sotmesa també a l’informe dels òrgans 
competents en matèria de seguretat ciutadana, protecció civil i trànsit, d’acord amb el 
que determina l’apartat b) de l’article 114 del Decret 112/2010, de 31 d’agost. 
 
 
VII- El resultat dels informes emesos relatius al present expedient ha estat el 
següent: 
 
1- Informe enginyer tècnic municipal 
 
“NÚMERO D’EXPEDIENT: 217/2021-eACT 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: ESPECTACLE PÚBLIC I ACTIVITAT RECREATIVA–           
FESTIVALS MUSICALS ORGANITZATS PER ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER FESTA MAJOR: EL TINGLADU 2021 I FESTA 
MAJOR D’ENTITATS 2021 
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CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT: REPAR – LLICÈNCIA MUNICIPAL AMB 
CARÀCTER EXTRAORDINARI 
 
TITULAR :  ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS 
 
SITUACIÓ: ZONA VERDA DE LA ZONA ESPORTIVA (Camps de futbol) LLINDA AMB 
LA RAMBLA SANT JORDI I LA RONDA IBÈRICA 
 
AFORAMENT:  1999 persones  
ASSUMPTE: INFORME PROJECTE  
Vist la sol·licitud presentada, el tècnic sotasignat informa el següent, 
 
Aquesta instal·lació està inclosa en el conjunt d’una activitat extraordinària que de 
conformitat amb el vigent Pla General d’Ordenació es classifica en RECREATIVA, 
categoria concerts, actes culturals, etc. ,situació Zona verda de la zona esportiva 
(Camps de futbol) llinda amb la Rambla Sant Jordi i la Ronda Ibèrica, segons l’article 
33 i l’annex 1. 
 
La superfície del recinte:  11.668 m2 
 
Ocupació de càlcul:          9049 persones 
 
Aforament limitat:           1999 persones (màxim, condicionat a la situació de la COVID-
19, segons normativa sanitària vigent en el moment de la celebració del festival) 
 
Dies de realització i horaris:  
 
- 22 de juliol de 18:00 a 00:30 h (condicionat a la situació de la COVID-19, 
segons normativa sanitària vigent en el moment de la celebració del festival). 
 
- 23 de juliol de 18:00 a 00:30 h (condicionat a la situació de la COVID-19, 
segons normativa sanitària vigent en el moment de la celebració del festival). 
 
- 24 de juliol de 18:00 a 00:30 h (condicionat a la situació de la COVID-19, 
segons normativa sanitària vigent en el moment de la celebració del festival). 
 
- 30 de juliol de 18:00 a 00:30 h (condicionat a la situació de la COVID-19, 
segons normativa sanitària vigent en el moment de la celebració del festival). 
 
- 31 de juliol de 18:00 a 00:30 h (condicionat a la situació de la COVID-19, 
segons normativa sanitària vigent en el moment de la celebració del festival). 
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Potència: 100 i 60 kVA (Generadors elèctric) 
 
Aquesta instal·lació i activitat es considera com  a un espectacle públic i activitat 
recreativa de caràcter extraordinari, realitzada en espais oberts segons el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives, Decret 112/2010 (REPAR). 
 
Les condicions acústiques establertes en l’estudi acústic presentat seran vàlides 
sempre i quan aquest acte formi part dels cinc festivitats populars establertes en 
l’article 16 de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
 
S’informa que la documentació presentada és favorable per continuar amb la 
tramitació de la autorització de la llicència sol·licitada, havent-se de complir les 
condicions següents: 
 
Condicions de la llicència: 
 
- Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI i DB SUA. 
- Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió. 
- Compliment de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
- Compliment de l’Ordenança reguladora dels establiments musicals i de 

restauració de pública concurrència. 
- Compliment del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 

d’espectacles públics i activitats recreatives. 
- Compliment de la normativa sanitària vigent que li és d’aplicació. 
- Durant els assajos previstos i durant els concerts dels dies del festival, es farà un 

seguiment continu i permanent dels nivells d’immissió acústica indicats a l’estudi 
acústic, per garantir el compliment de l’article 16 de l’ordenança municipal del 
soroll i les vibracions i les condicions i mesures correctores de l’estudi acústic. 

- Compliment de les condicions imposades en l’informe de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. 

- Compliment de les condicions imposades pel Servei de Mobilitat de l’Ajuntament. 
- Compliment de la normativa referent als plans d’autoprotecció (Document de 

mesures d’autoprotecció) i compliment de les condicions imposades pel servei de 
protecció civil de l’ajuntament. 

- Cal disposar d’un sistema de control d’aforament (pel Festival). 
- Compliment de les condicions establertes en tots els informes perceptius. 
- Disposar de la corresponent autorització de l’ús de l’espai per part de 

l’administració titular. 
- Cal disposar un rètol o placa que adverteixi que es podrien superar els 90 dB (A) a 

l’entrada de l’establiment (en compliment de l’article 34 del REPAR). 
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- Cal disposar d’un Pla de contingència sobre la situació actual de la COVID 19 
(pandèmia) validat per Salut, tal i com es desprèn de la Resolució SLT/1429/2020 
de 18 de Juny en la Etapa de Represa al Territori de Catalunya en el marc de la 
Crisi Sanitària vigent provocada per la  Covid 19. 

 
Previ al seu funcionament es presentarà la següent documentació: 
 
• Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els requisits 

establerts pel decret 112/2010. 
• Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat d’acord 

amb la documentació presentada i que compleixen amb la normativa que li són 
d’aplicació. 

• Certificat d’instal·lació i funcionament dels limitadors per una ECA, que acrediti el 
compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 

• Cal disposar del Document de mesures d’autoprotecció (Pla d’autoprotecció) validat     
pels serveis tècnics municipals de protecció civil. Cal disposar la documentació que 
acrediti l’estabilitat i la solidesa dels escenaris. 

• Disposar de l’acta favorable emès per una EAC referent a la instal·lació dels 
generadors. 

• Acreditar el nombre de controladors d’accessos necessaris segons el decret 
112/2010, articles 57 i 58. 

• Acreditar el nombre de vigilants de seguretat necessaris segons el decret 112/2010, 
article 43. 

• Acreditar la contractació dels serveis d’assistència sanitària. 
• Acreditar la contractació dels lavabos i cabines de vàter necessaris segons el 

REPAR, article 47. 
• Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010. 
• Declaracions responsables sanitàries presentades i validades pel servei de salut de 

l’Ajuntament. 
• Declaració responsable del titular de l’activitat garantint que l’aforament no superarà 

les 1999 persones durant tot l’acte. 
• Acreditar la disposició d’un Pla de contingència sobre la situació actual de la COVID 

19 (pandèmia) validat per salut, tal i com es desprèn de la Resolució 
SLT/1429/2020 de 18 de Juny en la Etapa de Represa al Territori de Catalunya en 
el marc de la Crisi Sanitària vigent provocada per la  Covid 19. 

 
Disposar dels següents informes perceptius favorables 
 
- Informe favorable de servei de protecció civil de l’Ajuntament. 
- Informe favorable del servei de prevenció i extinció d’incendis de la Generalitat 

de Catalunya.” 
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2 - Informe de prevenció d’incendis, Departament d’Interior 
“Informe de prevenció d’incendis 
 
Titular/ Entitat o persona física organitzadora: ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN  
PISTRAUS 
Identificació o nom de l’activitat: ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS 
Adreça/Espai de realització/Recorregut: Carrer ZONA EXPORTIVA ALUMNES 
OBRERS, S/N 
Municipi: Vilanova i la Geltrú 
Data/es de realització: de 15/07/2021 a 31/07/2021 
Hora/es d’inici: 18:00 h 
Hora/es de finalització: 05:30 h 
Aforament previst: 4900 persones 
Referència externa: 203/2021-Eact 
Referència interna: 24/2021/103 
 
Fets 
 
1. El dia 23/06/2021 ha entrat amb el número de registre 9056/65755/2021 la sol·licitud 
de l’informe de prevenció d’incendis en relació a l’activitat de la referència. 
2. Aquest projecte està elaborat per l’enginyer tècnic industrial JORDI IZQUIERDO 
RIBAS i es va visar el dia 14/06/2021 amb el número 218/2021, pel Col·legi Oficial 
d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya. 
 
Fonaments de dret 
 
• Llei 3/2010, de 18 de febrer, de Prevenció i Seguretat en Matèria d’Incendis en 

Establiments, Activitats, Infraestructures i Edificis. 
• Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics 

i les activitats recreatives i posteriors modificacions  
• Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 

públics i activitats recreatives. 
• Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de 

l’Edificació (CTE) i posteriors correccions i modificacions. 
• Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 

d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI). 
• Reial decret 2816/82, de 27 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general de 

policia i espectacles públics i activitats recreatives (RGPEAR). 
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Conclusions 
 
La documentació presentada reuneix les condicions de seguretat contra incendis 
necessària per poder exercir l’activitat de caràcter esporàdic o puntual. 
 
3- Informes de protecció civil 
Festival de Música, El Tingladu 
“ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS ha presentat un Document de 
mesures d’Autoprotecció (per activitats no afectades pel Decret 30/2015, de 3 de març, 
pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures) relatiu a l’espectacle públic i 
activitat recreativa de caràcter extraordinari del FESTIVAL DE MUSICA EL TINGLADU 
2021 DE FESTA MAJOR, que tindrà lloc els dies 22, 23 i 24 de juliol de 2021 Zona 
verda de la zona esportiva (Camps de futbol) llinda amb la Rambla Sant Jordi i la 
Ronda Ibèrica. 
Després d’analitzar el contingut de l’esmentat Document de mesures d’Autoprotecció 
(Pla d’Autoprotecció), es considera Favorable, i dóna compliment al requisit que 
s’estableix al article 46. Pla d’Autoprotecció, del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel 
qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
Cal dir però, que el Pla de Contingència no està inclòs en aquest Document de 
mesures d’Autoprotecció, i per tant NO serà objecte d’anàlisi tècnica per part de 
l’òrgan de Protecció Civil d’aquest Ajuntament, ni de la tècnica sotasignat, ja que no és 
la seva competència, tal i com es desprèn de la Resolució SLT/1429/2020 de 18 de 
Juny en la Etapa de Represa al Territori de Catalunya en el marc de la Crisi Sanitària 
vigent provocada per la  Covid 19. “ 
 
Festival de Música Festa Major d’Entitats 
 
“ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS ha presentat un Document de 
mesures d’Autoprotecció (per activitats no afectades pel Decret 30/2015, de 3 de març, 
pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures) relatiu a l’espectacle públic i 
activitat recreativa de caràcter extraordinari del FESTIVAL DE MUSICA FESTA 
MAJOR D’ENTITATS 2021, que tindrà lloc els dies 30 i 31 de juliol de 2021 Zona 
verda de la zona esportiva (Camps de futbol) llinda amb la Rambla Sant Jordi i la 
Ronda Ibèrica. 
Després d’analitzar el contingut de l’esmentat Document de mesures d’Autoprotecció 
(Pla d’Autoprotecció), es considera Favorable, i dóna compliment al requisit que 
s’estableix al article 46. Pla d’Autoprotecció, del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel 
qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
Cal dir però, que el Pla de Contingència no està inclòs en aquest Document de 
mesures d’Autoprotecció, i per tant NO serà objecte d’anàlisi tècnica per part de 
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l’òrgan de Protecció Civil d’aquest Ajuntament, ni de la tècnica sotasignat, ja que no és 
la seva competència, tal i com es desprèn de la Resolució SLT/1429/2020 de 18 de 
Juny en la Etapa de Represa al Territori de Catalunya en el marc de la Crisi Sanitària 
vigent provocada per la  Covid 19. “ 
 
VIII- La competència per a atorgar llicències urbanístiques correspon a l’Alcaldessa 
en virtut de les facultats atribuïdes a l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, reguladora de les 
bases del règim local, en concordança amb l’article 53.1.s) del DL 2/2003, de 28 d’abril 
(TRLMRLC). 
 
Tanmateix aquesta competència ha estat delegada en favor de la Junta de Govern 
Local, com a òrgan col·legiat, mitjançant resolució d’Alcaldia de data 25 de juny de 
2019, publicat al BOP de 3 de juliol de 2019. 
 
En atenció a que la demora en la concessió de la llicència pot comportar un  perjudici 
que pot posar en perill l’adequada i correcte celebració del festival, i de conformitat 
amb l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de règim jurídic del Sector 
Públic, es procedeix a l’avocació de la competència per a resoldre la llicència. 
 
Fonaments de  dret 
 
I- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics 
i les activitats recreatives, en relació als espectacles i activitats recreatives realitzats en 
espais oberts, modificada per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic (en especial, modificació de les lletres a i 
b de l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 11/2009, efectuada per l’article 218 de dita Llei 
5/2017, pel que fa al concepte d’activitats recreatives extraordinàries). 
 
II- Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat per 
Decret112/2010, de 31 d’agost. En especial, article 112 i concordants relatius als 
espectacles i activitats recreatives realitzats en espais oberts. 
 
III- Ordenança reguladora del soroll i les vibracions, aprovada pel Ple municipal de 
data 8 de novembre de 2010 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 1 de febrer de 2011, i en especial el seu article 16. 
 
IV- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, 
article 21 apartat 3r.  
 
V- Article 7.3 del Decret 176/2009 de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament que desenvolupa la referida Llei 16/2002 de 28 de juny. 
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VI- Article 9.1 de la Llei estatal 37/2003, de 17 de novembre, del soroll. 
 
VII- La competència originària correspon a l’Alcaldessa en virtut de les facultats 
atribuïdes a l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, 
en concordança amb l’article 53.1.s) del DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC). Aquesta 
competència ha estat delegada en favor de la Junta de Govern Local, com a òrgan 
col·legiat, mitjançant decret de l’Alcaldessa de data 25 de juny de 2019 (publicat al 
BOP de 3 de juliol de 2019). No obstant això, de conformitat amb l’article 10 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, i tal i com figura motivat a la 
relació de fets VIII, en el present cas es justifica procedir a l’avocació de la 
competència per a l’atorgament de la present llicència a favor de l’alcaldessa, donant 
compte del mateix a la Junta de Govern Local immediatament posterior que se celebri. 
 
Per tot això, RESOLC, 
 
PRIMER.- AVOCAR la competència de l’alcaldessa, de conformitat amb l’article 10 de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de règim jurídic del Sector Públic, i tal i com 
figura motivat a la relació de fets VIII, per a concedir aquesta llicència. Del present 
decret caldrà donar compte a la Junta de Govern Local immediatament posterior que 
se celebri. 
 
SEGON. Informar favorablement les modificacions del pla d’autoprotecció presentat 
per l’Entitat Cultural i Festiva Can Pistraus i introduït a la Plataforma Digital Hermes. 
 
TERCER. Concedir llicència de caràcter extraordinari a l’ENTITAT CULTURAL I 
FESTIVA CAN PISTRAUS, per a la celebració de dos festivals de música, El Tingladu 
2021 i Festa Major d’Entitats 2021, a la zona esportiva del camp de futbol de 
l’Associació dels Alumnes Obrers, rambla de Sant Jordi, d’aquest municipi, com 
esdeveniment cultural integrat dins de la programació d’actes de la Festa Major 2021, 
de conformitat amb el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (aprovat 
per Decret 112/2010, de 31 d’agost) i restant normativa aplicable als espectacles 
públics i activitats recreatives realitzats en espais oberts, amb el següent detall: 
 
- Lloc de realització: Zona esportiva del camp de futbol de l’Associació dels     Alumnes 
Obrers, rambla Sant Jordi. 
 
- Dates: 
 
Festival El Tingladu:                     22, 23 i 24 de juliol de 2021  
Festival Festa Major d’Entitats:          30 i 31 de juliol de 2021 
 
- Horari festivals:                                De 18.00h a 00:30  
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- Aforament limitat als dos festivals:   1999 persones 
 
QUART. Imposar les CONDICIONS I REQUERIMENTS a què resta sotmesa la seva 
realització, com a mesures a adoptar en l’espai de l’esdeveniment, zona esportiva del 
camp de futbol de l’Associació dels Alumnes Obrers, rambla Sant Jordi, d’acord amb 
els informes esmentats a la part expositiva del present acord i incorporats a  
l’expedient, així com les condicions establertes en el pla d’autoprotecció elaborat per a 
aquest festival. 
 
CINQUÈ. Condicionar la llicència atorgada a la disposició i presentació de la 
documentació següent: 
 

- Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI i DB SUA. 

- Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió. 

- Compliment de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 

- Compliment de l’Ordenança reguladora dels establiments musicals i de 
restauració de pública concurrència. 

- Compliment del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives. 

- Compliment de la normativa sanitària vigent que li és d’aplicació. 

- Durant els assajos previstos i durant els concerts dels dies del festival, es farà un 
seguiment continu i permanent dels nivells d’immissió acústica indicats a l’estudi 
acústic, per garantir el compliment de l’article 16 de l’ordenança municipal del 
soroll i les vibracions i les condicions i mesures correctores de l’estudi acústic. 

- Compliment de les condicions imposades en l’informe de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. 

- Compliment de les condicions imposades pel Servei de Mobilitat de l’Ajuntament. 

- Compliment de la normativa referent als plans d’autoprotecció (Document de 
mesures d’autoprotecció) i compliment de les condicions imposades pel servei 
de protecció civil de l’ajuntament. 

- Cal disposar d’un sistema de control d’aforament (pel Festival). 

- Compliment de les condicions establertes en tots els informes perceptius. 

- Disposar de la corresponent autorització de l’ús de l’espai per part de 
l’administració titular. 
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- Cal disposar un rètol o placa que adverteixi que es podrien superar els 90 dB (A) 
a l’entrada de l’establiment (en compliment de l’article 34 del REPAR). 

- Cal disposar d’un Pla de contingència sobre la situació actual de la COVID 19 
(pandèmia) validat per Salut, tal i com es desprèn de la Resolució 
SLT/1429/2020 de 18 de Juny en la Etapa de Represa al Territori de Catalunya 
en el marc de la Crisi Sanitària vigent provocada per la  Covid 19. 

 
Previ al seu funcionament es presentarà la següent documentació: 
 

• Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els 
requisits establerts pel decret 112/2010. 

• Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 
d’acord amb la documentació presentada i que compleixen amb la normativa 
que li són d’aplicació. 

• Certificat d’instal·lació i funcionament dels limitadors per una ECA, que acrediti 
el compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 

• Cal disposar del Document de mesures d’autoprotecció (Pla d’autoprotecció) 
validat     pels serveis tècnics municipals de protecció civil. Cal disposar la 
documentació que acrediti l’estabilitat i la solidesa dels escenaris. 

• Disposar de l’acta favorable emès per una EAC referent a la instal·lació dels 
generadors. 

• Acreditar el nombre de controladors d’accessos necessaris segons el decret 
112/2010, articles 57 i 58. 

• Acreditar el nombre de vigilants de seguretat necessaris segons el decret 
112/2010, article 43. 

• Acreditar la contractació dels serveis d’assistència sanitària. 

• Acreditar la contractació dels lavabos i cabines de vàter necessaris segons el 
REPAR, article 47. 

• Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010. 

• Declaracions responsables sanitàries presentades i validades pel servei de 
salut de l’Ajuntament. 

• Declaració responsable del titular de l’activitat garantint que l’aforament no 
superarà les 1999 persones durant tot l’acte. 

• Acreditar la disposició d’un Pla de contingència sobre la situació actual de la 
COVID 19 (pandèmia) validat per salut, tal i com es desprèn de la Resolució 
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SLT/1429/2020 de 18 de Juny en la Etapa de Represa al Territori de Catalunya 
en el marc de la Crisi Sanitària vigent provocada per la  Covid 19. 

 
SISÈ. Aquesta llicència s’atorga d’acord amb les condicions que s’estableixen en la 
normativa COVID actual, no obstant això s’haurà d’adaptar necessàriament a la 
normativa que es dicti i publiqui en el propers dies per la Generalitat de Catalunya. A 
tal fi s’haurà de presentar un pla de contingència que s’adapti a la normativa en vigor 
en el moment de celebrar-se l’esdeveniment. 
 
SETÈ. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN 
PISTRAUS. 
 
VUITÈ. PEU DE RECURSOS: 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l'acte, dins el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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Els següents punts s’han acordat en sessió Pública, per tractar-se de 
competències delegades del PLE a la Junta de Govern Local 
 
53. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 67/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 67/2021-eUES PER INFRACCIONS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT PERQUÈ INICIÉS ELS 
TRÀMTIS PER OBTENIR LA LLICÈNCIA DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOS 
POTENCIALMENT PERILLÓS I PORTAR-LO SENSE MORRIÓ PER LA VIA 
PÚBLICA, SEGONS DENÚNCIA DELS MOSSOS D'ESQUADRA DE DATA 
07/05/2020. 
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada del decret d’alcaldia que es 
reprodueix literalment a continuació: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE X2202087K la sanció de multa de mil 
cinc cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del NIE X2202087K la sanció de multa de set-
cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16.1 de l’Ordenança 
Municipal de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. IMPOSAR a la persona titular del NIE X2202087K la sanció de multa de set-
cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança 
Municipal de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
L’import total de les sancions imposades ascendeix a la quantitat de tres mil tres euros 
(3.003 €). 
 
QUART. REQUERIR la persona titular del DNI 48186533-S, 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.     
 
l’arxiu del present expedient sancionador.   
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CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució a la responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen. 
 
SISÈ. PEU DE RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
   
54. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 69/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 69/2021-eUES PER INFRACCIONS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, SEGONS INFORME TÈCNIC DE 
DATA 09/09/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 28784287V la sanció de multa de mil 
cinc cents un euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
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SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI 28784287V la sanció de multa de 
setcents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16.1 de l’Ordenança 
Municipal de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 28784287V la sanció de multa de 
setcents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança 
Municipal de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
L’import total de les sancions imposades ascendeix a la quantitat de tres mil tres euros 
(3.003 €). 
 
QUART. REQUERIR la persona titular del DNI 28784287V, 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. 
 l’arxiu del present expedient sancionador.   
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució a la responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen. 
 
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 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
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55. Acció Social i Dependència.  
Número: 545/2021/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT A UN TREBALLADOR MUNICIPAL  
 
la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR, de conformitat amb els articles 2, 12 i 13 de la Llei 53/84, la 
compatibilitat al Sr. H.V.B., per a l’exercici públic d’instrumentista-pianista a l’Institut del 
Teatre de Barcelona, com a personal eventual, amb un horari de treball de 15:15h a 
18:15h els dilluns, dimecres i divendres. 
 
Amb una dedicació màxima total de 37,5 hores setmanals, i amb les limitacions en 
quant a sou contingudes a l’article 5 de la Llei 21/1987, d’incompatibilitats del personal 
al servei de l’Administració de la Generalitat. 
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu. 
 
SEGON. COMUNICAR el present acord a l'interessat. 
 
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 contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu  davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al que es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
 
Proposicions urgents en sessió pública 
 
Els següents punts s’han acordat en sessió Pública, per tractar-se de competències 
delegades del PLE a la Junta de Govern Local 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els punts següents. 
 
El secretari fa constar, en relació amb aquests punts, que no han 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 
 
56. Servei de Projectes i Obres 
Número: 10/2021/ePUR 
 
APROVARDEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CARRIL BICI A 
L'AVINGUDA DE FRANCESC MACIÀ ENTRE LA RAMBLA ARNAU DE VILANOVA I  
EL CARRER DE JOSEP COROLEU 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR definitivament el projecte d’obres “Projecte de construcció de 
carril bici a l’avinguda de Francesc Macià entre la rambla Arnau de Vilanova i el carrer 
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de Josep Coroleu” de Vilanova i la Geltrú, i el corresponent Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, redactat per part dels Serveis Tècnics Municipals i promogut per aquest 
Ajuntament, amb un pressupost total per a contracte de cent cinquanta-tres mil set-
cents cinquanta-cinc euros amb quaranta-un cèntims 153.755,41 € (127.070,59 € més 
26.684,82 € del 21 % d’IVA). 
 
SEGON. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis 
de l’ajuntament. 
 
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. 
 
Projecte 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353
1721132765556436 
 
Estudi bàsic de seguretat i salut 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353
3640137215611500 
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58. Servei de Projectes i Obres 
Número: 11/2021/ePUR 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL CENTRE DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ "AL CENTRE, LES PERSONES" 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR definitivament el projecte global d’obres Projecte de pacificació 
del centre de Vilanova i la Geltrú “Al centre, les persones”, que conté els Estudis de 
Seguretat i Salut corresponents, redactat per part de l’enginyer tècnic municipal Sr. 
Jordi Miró Surroca i per l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Joan Carles Adell i 
Torrelles, i promogut per aquest Ajuntament, amb un pressupost total per a contracte 
de nou-cents mil euros 900.000 € (743.801,65 € + 156.198,35 del 21 % d’IVA). 
 
SEGON. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis 
de l’ajuntament. 
 
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 és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

 
Memòria del projecte global: 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353
1034712716112534  
 
Mesura 1 - Eliminació de dreceres al centre Lot 2: Mesura 2 – Control d’accessos 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353
1477662750555446 
 
Mesura 2 – Control d’accessos: 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353
1500163100144121 
 
Mesura 3 – Càrrega i descàrrega a DUM-Havana i DUM-Mercat 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353
1477705361447562 
 
Mesura 4 – Càrrega i descàrrega resta d’àmbits 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353
1500157602125142 
 
Mesura 5 – Eix ciclable est 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353
1476754311540132 
 
Mesura 6 – Eix ciclablet oest 2a fase 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353
1476647707046504 
 
Mesura 7 – Itinerari aparcament de dissuasió–centre 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353
1500031564714115 
 
Mesura 8 – Reparació i restitució paviments del centre 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353
1477310013735623 
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Proposicions urgents en sessió ordinària  
 
 
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 
   
 
 
56. Espai Públic 
Número: 499/2021/eAJT. 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D'OBRES DE CORRECCIÓ TÈCNICA I 
DOCUMENTAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 1ª FASE – LOTS 1-2 i 3 ZONES EST, 
CENTRE I OEST 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
 
PRIMER. APROVAR definitivament el projecte d’obres “Projecte per la correcció 
tècnica i documental de l’enllumenat públic 1ª fase Lots 1, 2 i 3; zones est, centre i 
oest”, que conté l’estudi Bàsic de Seguretat i Salut i redactat per part dels Serveis 
Tècnics Municipals i promogut per aquest Ajuntament, amb un pressupost total de 
794.000,00 €. 
 
 
 
Els sectors previstos son: 
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Amb un pressupost de 211.613,38€, més 44.438,81€ corresponent al 21% de l’iva, que 
fa un total de 256.052,19€ a la partida 52.1650.22800 Treballs millora Enllumenat 
Públic. 
 

 
 
Amb un pressupost de 276.387,65€, més 58.041,41€ corresponent al 21% de l’iva, que 
fa un total de 334.429,06€ a la partida 52.1650.22800 Treballs millora Enllumenat 
Públic. 
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Amb un pressupost de 168.197,33€, més 35.321,44€ corresponent al 21% de l’iva, que 
fa un total de 203.518,77€ a la partida 52.1650.22800 Treballs millora Enllumenat 
Públic. 
 
El pressupost d’execució per contracte amb 21% d’IVA del “PROJECTE DE 
CORRECCIÓ TÈCNICA I DOCUMENTAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 1ª FASE – 
LOTS 1-2 i 3 ZONES EST-CENTRE I OEST” és de 794.000,00 €, el qual és detalla a 
continuació: 
 

 

 
 
SEGON. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
 
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 
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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. 
 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353 
1720536224250233   
 
 
 
57. Espai Públic 
Número: 520/2021/eAJT. 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D'OBRES DE MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, IL·LUMINACIÓ, CORRECCIÓ TÈCNICA I 
DOCUMENTAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 2ª FASE LOT 4 ZONA CENTRAL 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
 
PRIMER. APROVAR definitivament el projecte d’obres “Projecte de millora de 
l’eficiència energètica, il·luminació, correcció tècnica i documental de l’enllumenat 
públic 2ª fase Lot 4; zona central”, que conté l’estudi Bàsic de Seguretat i Salut i 
redactat per part dels Serveis Tècnics Municipals i promogut per aquest Ajuntament, 
amb un pressupost total de 197.204,99 €. 
 
Els sector previst correspon a: 
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Amb un pressupost de 162.979,33 € més 34.225,66 € corresponents al 21% d’IVA, 
que fan un total de 197.204,99 € a la partida d’Inversions per Projectes 2021 
Enllumenat (Fase I) Diputació XGL Incondicionat. 
 
El pressupost d’execució per contracte amb 21% d’IVA del “PROJECTE DE MILLORA 
DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, IL·LUMINACIÓ, CORRECCIÓ TÈCNICA I 
DOCUMENTAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 2ª FASE LOT 4 ZONA CENTRAL” és de 
197.204,99 €, el qual és detalla a continuació: 
 
 

 
 
SEGON. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
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 
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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. 
 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353 
1721002103750044 
 
 
 
Precs i Preguntes 
 
Sense precs i preguntes 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.49 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 


