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Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 6/2023/eJGL 
 
 
NÚM.:   6 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  14 de febrer de 2023 
HORA:  09:00 
LLOC:  Sala Pau Roig i Estradé 
DOCUMENT:  Acta 
 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 09:00 hores del dia 14 de febrer de 2023, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, OLGA ARNAU I SANABRA (ERC), es reuneixen 
en primera convocatòria, al Sala Pau Roig i Estradé, les persones següents: 
 
 
ASSISTENTS 
 

Sra. Olga Arnau Sanabra ERC 

Sr. Antoni Palacios Asensio JxC 

Sra. Conxi Martinez Sánchez ERC 
 
Sr. Francesc Xavier Serra Albet                  ERC 
S’incorpora a la sessió en el punt 5 a les 9.04h 
 
 
Secretari General 
Sr. Isidre Martí Sardà 
 
Interventor Municipal 
Sr. Cèsar Rodríguez Solà 
 
 
 
Excusen la seva assistència la Sra. M Blanca Alba Pujol i el Sr. Jordi Medina Alsina  
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteix també a la sessió el Sr. Jaume Carnicer 
Mas. 
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ORDRE DEL DIA 

 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 5/2023/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 5 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 07 DE 
FEBRER DE 2023 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 77/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 246/2023, DE 27 DE GENER DE 2023, EL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, QUE RESOL EL RECURS D’APEL·LACIÓ 
389/2022, CONTRA LA SENTÈNCIA 70/2022, DEL PROCEDIMENT ORDINARI 37/2020 F 
INTERPOSAT PER FLOCH, SL.  DESESTIMA EL RECURS D’APEL·LACIÓ 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 164/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS AL VEHICLE 6535 BMD PER EMBÚS D’UNA CLAVEGUERA  A LA RONDA IBÈRICA, 
EL DIA 10 D’OCTUBRE DE 2020 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 5/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A LA 
MÀ A CAUSA D’UN CONTENIDOR, A LA RAMBLA SAMÀ,  EL DIA 16 DE DESEMBRE DE 2021 
  
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 13/2022/eSJ. 
 
ESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A 
L'HABITATGE DE L'AVINGUDA SOMELLA 37, CANTONADA CARRER DE LA FALÇ 
  
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 58/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA AL CARRER PROVIDÈNCIA, EL DIA 26 DE JUNY DE 2022 
  
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 89/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA A LA PLAÇA SOLER I GUSTEMS, EL DIA 5 D’AGOST DE 2022 
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8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 90/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT PER DANYS A LA PORTA DEL GARATGE DEL C. JOSEP 
ANSELM CLAVÉ, 49, EL DIA 19 D’AGOST DE 2022 
  
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 91/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA AL CARRER LLIBERTAT, EL DIA 5 D’OCTUBRE DE 2022 
 
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 4/2023/eSJ. 
 
INADMETRE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA AL CARRER MONTSENY, EL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2022 
 
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 653/2022/eUES. 
 
APROVAR L'ACORD DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR, 
IMPOSANT UNA SANCIÓ DE 1.001,00€ AL TITULAR DEL NIF 23934207Q, PER INFRACCIÓ 
HORÀRIA DE L'ACTIVITAT DE DISCOTECA, ANOMENADA " TAKI-TAKI", UBICADA AL C. 
CUBA, 5 D'AQUESTA LOCALITAT 
 
12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 734/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
734/2022 -eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA 
VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 08/06/2022 
 
13. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 819/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
819/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 15/08/2022. 
  
14. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 830/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
830/2022-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS 
FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, 
EN DATA 08/08/2022. 
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15. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 836/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
836/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 31/07/2022. 
  
16. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 899/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
899/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS 
FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, 
EN DATA 28/08/2022. 
  
17. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 901/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
901/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 23/08/2022. 
  
18. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 903/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
903/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE GESTIÓ DE RESIDUS I 
NETEJA VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 18/06/2022. 
  
19. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 949/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
949/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS 
FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, 
EN DATA 08/09/2022. 
  
20. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 586/2023/eRH. 
 
APROVAR LES BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, PER CONCURS 
OPOSICIÓ LLIURE, PER PROVEIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR 
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN RÈGIM 
DE FUNCIONARI INTERÍ 
  
21. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 508/2021/eCONT. 
 
PRORROGAR EL SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT 
D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, AMB DESTINACIÓ AL SERVEI DE MOBILITAT, 
MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC DE L’ACM (EXPEDIENT 2014.2) 
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22. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 10/2022/eCONT. 
 
PRORROGAR UN CONTRACTE BASAT DE SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP MULTIFUNCIÓ 
AMB DESTINACIÓ AL SERVEI MUNICIPAL DE RECAPTACIÓ 
  
23. Intervenció.  
Número: 9/2023/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
  
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
24. Cultura.  
Número: 5/2023/eSUB. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 716 PEL QUAL S’APROVA LA 
CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER L’ANY 2023 A LA FEDERACIÓ 
D’ASSOCIACIONS DEL CARNAVAL (FAC) 
  
25. Esports.  
Número: 576/2022/eSUB. 
 
DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 
8416 DEL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2022 
  
 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
26. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 10/2022/eSAC. 
 
APROVAR L'ACORD DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT ADMINISTRATIU SANCIONADOR 
IMPOSANT UNA SANCIÓ DE 1.001,00€ AL TITULAR DEL DNI 53063216P, PER INFRACCIÓ 
HORÀRIA DE L'ACTIVITAT DE BAR RESTAURANT ANOMENADA " DAN'S", UBICADA AL C. 
SANT FELIP NERI, 2 BX C D'AQUESTA LOCALITAT 
  
27. Llicències i Disciplina.  
Número: 34/2022/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACORD DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR 
PER OBRES QUE NO S'AJUSTEN A LLICÈNCIA 
  
 
 
PRECS I PREGUNTES 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió a les 9.00 h seguint  
l’ordre del dia. 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 5/2023/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 5 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 
07 DE FEBRER DE 2023 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 77/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 246/2023, DE 27 DE GENER DE 2023, EL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, QUE RESOL EL RECURS 
D’APEL·LACIÓ 389/2022, CONTRA LA SENTÈNCIA 70/2022, DEL PROCEDIMENT 
ORDINARI 37/2020 F INTERPOSAT PER FLOCH, SL.  DESESTIMA EL RECURS 
D’APEL·LACIÓ 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA 
 
Núm. procediment  :  Apel·lació 389/2022 (Ordinari núm. 37/2020 F) 
 
Núm. i data sentència:           Núm. 246/2023, de 27 de gener de 2023 
 
Part actora  : AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
 
Part demandada  :  FLOCH, SL  
 
Lletrat:                                   Miquel Àngel Pigem de las Heras (Milà Advocats, SLP)  
 
Objecte del procediment :      Sentència 70/2022, que estimava recurs contenciós 

ordinari 37/2020 F, i obligava l’ajuntament a portar a terme 
en el termini d’un mes el que es sol·licitava el 14 de juny 
de 2019. 
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Decisió  :  DESESTIMA EL RECURS D’APEL·LACIÓ I CONFIMA LA 

SENTÈNCIA 70/2022, DEL PROCEDIMENT ORDINARI 
37/2020F Imposició expressa de costes, limitades a 1000 
euros. 

 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Contra ella es pot 

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

i conforme. 
   
 
 
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 164/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 6535 BMD PER EMBÚS D’UNA 
CLAVEGUERA A LA RONDA IBÈRICA, EL DIA 10 D’OCTUBRE 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 46627759 C, després representat per l'advocada Sra. ANA MARIA 
TARRAGÓ BARBADILLO, 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. 
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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.  
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 5/2022/eSJ. 
 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS A LA MÀ A CAUSA D’UN CONTENIDOR, A LA RAMBLA SAMÀ,  EL DIA 16 
DE DESEMBRE 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 pel 
senyor amb DNI 38042538 D, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. NOTIFICAR 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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5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 13/2022/eSJ. 
 
ESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A 
L'HABITATGE DE L'AVINGUDA SOMELLA 37, CANTONADA CARRER DE LA FALÇ 
 
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 52210885 B, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un import 
de MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS (1450 €). 
 
SEGON.  Aquesta quantitat s’ingressarà al número de compte de CaixaBank, ES61 
0081 0050 1100 0642 2253, de la persona reclamant. 
L’import de 1450 euros anirà a càrrec de la partida núm. 07.9203.2260401 
“Responsabilitat patrimonial”. 
 
TERCER. COMUNICAR aquest acord a la part interessada, i als departaments 
d’Intervenció i Tresoreria. 
   
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 58/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER PROVIDÈNCIA, EL DIA 26 DE JUNY DE 2022 
  
 
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 46330351 W, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. NOTIFICAR 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: 89/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA A LA PLAÇA SOLER I GUSTEMS, EL DIA 5 D’AGOST DE 2022 
  
 
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 52215964 F, en representació de la seva mare, amb DNI 37240376 H, 
contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. NOTIFICAR 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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8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 90/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT PER DANYS A LA PORTA DEL GARATGE DEL C. 
JOSEP ANSELM CLAVÉ, 49, EL DIA 19 D’AGOST DE 2022 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
 
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor amb DNI 74975642 N, 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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9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 91/2022/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER LLIBERTAT, EL DIA 5 D’OCTUBRE DE 2022 
 
 
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 18225830 D, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
SEGON. NOTIFICAR 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: 4/2023/eSJ. 
 
INADMETRE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA AL CARRER MONTSENY, EL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
 
PRIMER. INADMETRE la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI 43741167 C, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per no complir 
tots els requisits necessaris. 
 
 
SEGON. INFORMAR que el termini de l’acció s’iniciarà el dia que la persona interessada 
pugui acreditar l’alta mèdica o estabilització de lesions, essent aquest el primer dia per 
poder exercir-la, és a dir, un any a computar des de l’alta mèdica o estabilització de 
lesions.   
 
 
TERCER. NOTIFICAR aquest acord a la part interessada. 
 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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11. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 653/2022/eUES. 
 

APROVAR L'ACORD DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT ADMINISTRATIU 
SANCIONADOR, IMPOSANT UNA SANCIÓ DE 1.001,00€ AL TITULAR DEL NIF 
23934207Q, PER INFRACCIÓ HORÀRIA DE L'ACTIVITAT DE DISCOTECA, 
ANOMENADA " TAKI-TAKI", UBICADA AL C. CUBA, 5 D'AQUESTA LOCALITAT 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona amb NIF 23934207Q, com a titular de l’activitat 
anomenada “TAKI-TAKI”, situada al C. CUBA, 5, d’aquesta localitat, una sanció de mil 
un euros (1.001,00€), com a responsable de la infracció pels fets que es declaren 
provats a la present proposta de resolució, concretament, l’incompliment de l’hora de 
tancament de l’establiment. 
 

SEGON. REQUERIR a la persona titular del NIF 23934207Q, 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. 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1461
7065110770043543  
 

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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12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 734/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 734/2022 -eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 08/06/2022 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades  per la persona titular del 
titular del DNI ES049882375K, per haver quedat provada la no autoria dels fets, segons 
consta als informes tècnics. 
 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:  
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14613671304277537253 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

17 
 

13. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 819/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 819/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 15/08/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES048184191L la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per 
a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES048184191L, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
  
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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14. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 830/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 830/2022-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 08/08/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES038635605K 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 ES038635605K, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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15. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 836/2022/eUES. 
 

APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 836/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 31/07/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 

PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI ES026743741P. 
 

SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES026743741P la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per 
a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI ES026743741P, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 

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

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

CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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16. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 899/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 899/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 28/08/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI ES038017754L. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES038017754L la sanció de multa de 
quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre 
d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI ES038017754L, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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17. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 901/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 901/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 23/08/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052629989D la sanció de multa de 
quatre-cents cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 73 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 ES052629989D, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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18. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 903/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 903/2022-EUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 
18/06/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del DNI 
ES055277387S. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part interessada, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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19. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 949/2022/eUES. 
 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 949/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 08/09/2022. 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del DNI 
ES052218874L per haver quedat constatat que la persona és titular d’una targeta 
d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. 
 
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 RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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20. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 586/2023/eRH. 
 
APROVAR LES BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, PER 
CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, PER PROVEIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A 
SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria i les bases específiques del concurs oposició lliure 
d’una plaça de Tècnic/a d’Administració General, en règim de funcionari interí. 
 
SEGON.-  PUBLICAR la convocatòria i les Bases especifiques del concurs oposició lliure 
d’una plaça de Tècnic/a d’Administració General, en règim de funcionari interí, al BOPB, 
e-Tauler  i al web municipal.  
 
TERCER.-  Viabilitat pressupostària de l’oferta de treball estarà consignada a les 
partides de Sous i Salaris i de seguretat social de Secretaria, en el període de març a 
desembre de 2023 de la forma següent: salari base (07.9203.120000) per 13.861,58€, 
el Complement Destí (07.9203.1210000) per 7.707,35€, i el Complement Específic 
(07.9203.1210100 per 13.548,15€, i la seguretat social (07.9203.160000) per 
11.413,051€.  
 
QUART.- PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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21. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 508/2021/eCONT. 
 
PRORROGAR EL SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP MULTIFUNCIÓ EN LA 
MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A COMPRA, AMB DESTINACIÓ AL 
SERVEI DE MOBILITAT, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC DE 
L’ACM (EXPEDIENT 2014.2) 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. PRORROGAR amb l’empresa SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL 
amb NIF B62724562, el contracte de subministrament d’un equip multifunció amb 
destinació al Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en la modalitat 
d’arrendament sense opció a compra, i pels preus que segueixen: 
 
• Model MPC2503SP 

• Rènting: 62,91 € mensuals, IVA exclòs. 

• Impressions: atenent a la previsió de fotocòpies mensuals en blanc i negre, a 

• 0.0076€/unitat, i en color de 0,0490€/unitat, la despesa mensual serà de 175,77 € 
mes IVA exclòs. 

• En conseqüència, la despesa màxima durant la primera pròrroga del contracte 
serà de 238,68 €/mes (RO) euros més 50,12 €/mes d’IVA (RO*0,21) euros 
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 288,80 €/mensuals amb IVA 
inclòs. Per tant la previsió de despesa anual serà de 2.864,16 €/any i 601,47 €/any 
d’IVA que fan un total de 3.465,63 €/any IVA inclòs. 

 
SEGON. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.9200.2200003 (Manteniment impressores) del pressupost vigent, i a 
la que s’habiliti com a continuadora en els exercicis econòmics que afectin a la durada 
del contracte, segons la distribució següent i en atenció a l’inici de la pròrroga el febrer 
de 2023: 
 

 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
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TERCER. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2014.02). 
 
 
QUART. Els responsables del contracte seran el Cap de Mobilitat i la Cap Tècnica 
Responsable de Compres i Serveis Generals. 
 
 
CINQUÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
 
SISÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en l’Acord 
marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL i l’Associació 
Catalana de Municipis.  
 
 
SETÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
VUITÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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22. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 10/2022/eCONT. 
 
PRORROGAR UN CONTRACTE BASAT DE SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP 
MULTIFUNCIÓ AMB DESTINACIÓ AL SERVEI MUNICIPAL DE RECAPTACIÓ 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
    

ACORD 
 
PRIMER. PRORROGAR amb l’empresa GIROCOPI, SL, amb NIF B17580804, el 
contracte de subministrament d’un equip multifunció, model HP LaserJet Managed 
M605dnm i referència CNDVK4M193, amb destinació al Servei Municipal de 
Recaptació, en la modalitat d’arrendament sense opció a compra.  
 

• Rènting equip: 19,58 euros mensuals, IVA exclòs. 

• Accessori: segona safata  d’alimentació, 6,81 euros mensuals, IVA exclòs. 

• Impressions: atenent a la previsió de 1.200 fotocòpies mensuals en blanc i negre 
(preu unitat 0,00599€), la despesa mensual serà de 7,19€ IVA exclòs. 

• Durada: 1 abril 2023 a 31 de març de 2024 

 
En conseqüència, la despesa màxima durant la primera pròrroga del contracte serà de 
402,96 euros més 84,62 euros corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 487,58€. 
  
SEGON. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.9200.2200003 (Manteniment impressores) del pressupost vigent, i a 
la que s’habiliti com a continuadora en els exercicis econòmics que afectin a la durada 
del contracte, segons la distribució:  
 
 
 

 
 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
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TERCER. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.02). 
 
QUART. La responsable del contracte serà el Cap Tècnic Responsable de Compres i 
Serveis Generals. 
 
CINQUÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
SISÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en  l’Acord 
marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL (preferentment 
per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o per correu al carrer 
València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat 
que siguin preceptius.  
 
SETÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
VUITÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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23. Intervenció.  
Número: 9/2023/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/2023/2. 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

   
 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

 
 
 
 
Resum Facturació 
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SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2023/2. 
 
 
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. 
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ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
   
24. Cultura.  
Número: 5/2023/eSUB. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 716 PEL QUAL S’APROVA LA 
CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER L’ANY 2023 A LA FEDERACIÓ 
D’ASSOCIACIONS DEL CARNAVAL (FAC) 
  
En data 30 de gener de 2023, l’Alcaldessa dicta el Decret núm. 716 referent a l’aprovació 
de la concessió de la subvenció nominativa per l’any 2023 a la Federació d’Associacions 
del Carnaval (FAC), que es transcriu literalment:  
   
“Identificació de l’expedient 
Núm. Exp. 5/2023/eSUB 
 
Relació de fets 
 
1. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reconeix la importància del teixit associatiu 

com a element dinamitzador de la ciutat i com a motor de la seva vitalitat. 

2. El Carnaval de Vilanova i la Geltrú és una de les festes tradicionals més importants 
del cicle festiu de la ciutat. Està declarada Festa Patrimonial d’Interès Nacional, 
essent una festa reconeguda arreu que cada any aplega multitud de participants 
de dins i fora de la ciutat. 

3. Després de dos anys sense poder dur a terme moltes de les activitats al Carnaval 
degut a la pandèmia, enguany es podran tornar a realitzar de manera 
normalitzada.  

4. L’organització la portarà a terme la Federació d’Associacions pel Carnaval (FAC), 
tal i com es feia sempre, degut a la gran importància de les entitats del Carnaval  

5. Les activitats de la FAC s’articulen a través d’una junta electe de nou persones 
que es coordinen amb el servei de Cultura de l’Ajuntament per dur a termes els 
actes que van des de la presentació fins a la finalització, amb l’enterro de la 
sardina. 

6. El pressupost municipal vigent recull la dotació singular “Subvenció Federació 
Associació Carnaval” (aplicació pressupostària 31.3380.4890300) per import de 
80.493,00 €. 

7. La Federació d’Associacions pel Carnaval (FAC) ha presentat una sol·licitud per a 
la concessió de la subvenció nominativa de l’any 2023 per import de 80.493,00 €. 

8. A l’expedient consten els següents informes: 

• Informe favorable de la cap de servei de Cultura. 

• Informe jurídic sobre la proposta de Decret. 
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• Informe favorable de fiscalització prèvia limitada emès per la intervenció 
municipal. 

 
Fonaments de dret 
 
1. La Llei 7/1985, de Bases de Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, del text 

Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya relatius a les 
competències del municipi. 

2. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

3. L’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

4. El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
General de Subvencions. 

5. L’art. 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació i bon govern a les entitats locals, i l’art. 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

6. El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals.  

7. El Pla Estratègic de subvencions, aprovat pel Ple Municipal el 17 de febrer de 
2020.  

8. La Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprovada pel Ple de 6 de novembre de 2006, 
publicada en el BOPB núm. 68 de 20 de març de 2007, i modificat l’apartat final 
de l’article 5 en el Ple de 13 de març de 2017.  

 

Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER.- AVOCAR la competència delegada per aquesta alcaldia a favor de la Junta 
de Govern Local per decret de data 25 de juny del 2019, publicat al BOPB de data 3 de 
juliol de 2019, per a l’aprovació d’aquest expedient. 
 
SEGON.- CONCEDIR la subvenció nominativa prevista a les bases d’execució del 
pressupost 2023 per import de 80.493,00 € a la Federació d’Associacions pel Carnaval 
(FAC), amb CIF G58905597, per col·laborar amb el finançament de les despeses 
derivades de la celebració del Carnaval 2023. 
 
TERCER.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 80.493,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.3380.4890300 (Subvenció Federació Associació 
Carnaval). 
 
El pagament es realitzarà de la següent manera: una bestreta del 50% en el moment de 
l’aprovació de la present resolució i el restant 50% tan bon punt s’hagi justificat 
favorablement l’import total de la subvenció, d’acord amb les condicions establertes al 
punt QUART. 
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QUART.- APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 
 
La FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL (FAC) es compromet a: 
 
1. Organitzar els actes del CARNAVAL 2023, tenint en compte que haurà de: 
 

 Adoptar mesures per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres 
persones (en matèria de soroll i en matèria de trànsit). 

 Preparar els documents de coordinació d’activitats necessaris per al servei 
de prevenció. 

 Disposar del corresponent permís municipal per a la celebració del Carnaval 
i coordinar-se amb les diferents regidories implicades pel seu bon 
funcionament. 

 Contractar les assegurances necessàries. 

 Contractar les connexions de servei elèctriques temporals i generadors de 
lloguer que siguin necessaris. 

 Llogar tot el material d’infraestructura que sigui necessari i no pugui ser 
facilitat per l’Ajuntament. 

 Enviar a la Regidoria de Cultura les necessitats d’infraestructura per a poder 
preveure el muntatge de l’esdeveniment. 

 Contractar el personal necessari pel bon funcionament de l’esdeveniment: 

 Artistes 

 Regidors d’espai 

 Personal de càrrega i descàrrega 

 Personal de seguretat 

 Serveis sanitaris 

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

 Assumir el cost dels cànons de la SGAE originats pels actes organitzats 
durant el Carnaval. L’Ajuntament emetrà una carta de pagament un cop es 
conegui l’import meritat per cada acte. 

 
2. 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. 

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

4. Acreditar documentalment en qualsevol moment en que ho sol·liciti l’Ajuntament, 
que està al corrent de totes les seves obligacions fiscals, així com al compliment 
de les obligacions de la legislació vigent. 
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5. 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. 

6. 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. 

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 augmentar 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 aprovada la present resolució. 

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

 

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

Per percebre la totalitat de la subvenció atorgada, caldrà justificar que la subvenció s’ha 
invertit en la finalitat per a la qual fou concedida mitjançant la presentació, en el termini 
de 3 mesos després de la finalització de l’activitat i fins a 31 de gener de l’exercici 
següent al de la convocatòria, com a màxim, de la documentació següent: 
 
• SOL·LICITUD DE PAGAMENT de l’import justificat, signada per la persona que 

ostenti la representació de l’entitat. 

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

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

CINQUÈ.- DONAR COMPTE de la present resolució a la propera Junta de Govern Local. 
 

SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Federació d’Associacions pel Carnaval (FAC), 
informant-los que s’entendrà acceptada la subvenció si el beneficiari no ha manifestat 
expressament les seves objeccions en el termini de 10 dies des de la data de la 
notificació de la present resolució. 
 

SETÈ.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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25. Esports.  
Número: 576/2022/eSUB. 
 
DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D'ALCALDIA 
NÚMERO 8416 DEL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. DONAR COMPTE a la Junta de Govern Local del Decret d’Alcaldia número 
8416 del dia 22 de desembre de 2022 que consta literalment a l’annex. 
 
SEGON. 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.  
 
 
ANNEX 
 
“APROVAR L’ATORGAMENT PROVISIONAL DE LES SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A LES PERSONES FÍSIQUES PER 
A LA PRÀCTICA D’ACTIVITATS ESPORTIVES A VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Relació de fets 
 
1.  El Ple Municipal del dia 13 de juny de 2022 va aprovar inicialment les Bases 

reguladores de les subvencions destinades a les persones físiques per a la 
pràctica d’activitats esportives de Vilanova i la Geltrú, on s’estableixen els requisits 
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que han de reunir les persones que opten als ajuts per l’accés a la pràctica de 
l’activitat física i esportiva, així com els projectes per poder optar a subvenció. 
Aquest acord va ser publicat al Tauler d’Edictes de la corporació i al BOP el dia 22 
de juny de 2022.  

 
2.  Per acord de Junta de Govern Local de data 19 de juliol de 2022 es va aprovar la 

Convocatòria de les subvencions destinades a les persones físiques per a la 
pràctica d’activitats esportives de Vilanova i la Geltrú. 

  
3.  El termini per a la presentació de les sol·licitud es va establir del dia 19 de 

setembre de 2022 fins al dia 21 d’octubre de 2022.  
 
4.  En el termini establert les persones que volien gaudir d’una subvenció esportiva 

van sol·licitar i van lliurar la documentació demanada.  
 
5.  Vistes les sol·licituds presentades i d’acord amb els criteris establerts a les Bases 

i a la Convocatòria, la comissió avaluadora constituïda per les següents persones: 
Regidora d’Esports, suplent Cap del Servei d’Esports, Cap del Servei d’Esports, 
suplent/a un/a tècnic/a de la Regidoria d’Esports s’ha reunit  i han fet l’avaluació 
de les sol·licituds, tal i com es preveuen a les Convocatòries i ha confeccionat una 
llista provisional de concessió de les beques. 

 
 
Fonaments de dret 
 
1.  Article 23 de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

2.  Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú aprovada pel Ple de 6 de novembre de 2006, publicada en 
el BOPB núm. 68 de 20 de març de 2007, i modificat l’apartat final de l’article 5 en 
el Ple de 13 de març de 2017. 

3.  Bases Reguladores de les Subvencions destinades a les persones físiques per a 
la pràctica d’activitats esportives, aprovades pel Ple de data 13 de juny de 2022 i 
publicades al BOPB el dia 22 de juny de 2022. 

 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. AVOCAR la competència delegada de la Junta de Govern Local per Decret 
d’Alcaldia de data 25 de juny de 2019 en matèria d’aprovació de subvencions només 
per aquest expedient en concret i per tal d’agilitzar la seva tramitació. 
 
SEGON. APROVAR la llista provisional de les resolucions estimades per l’atorgament 
d’una subvenció econòmica, per la realització d’activitats esportives pel curs 2022-2023 
per a persones en situació de precarietat econòmica, al següent grup de persones. 
Aquestes quantitats aniran a càrrec de la partida 33.3410.48100 BEQUES ACTIVITATS 
ESPORTIVES I TERAPÈUTIQUES del pressupost de despeses de l’any 2022: 
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TERCER. APROVAR la llista provisional per l’atorgament d’una subvenció econòmica, 
per la realització d’activitats esportives pel curs 2022-2023 per a esportistes practicants 
d’esports individuals, al següent grup de persones. L’acceptació de l’ajut econòmic 
implica l’acceptació de les Bases i dels presents acords. Aquestes quantitats aniran a 
càrrec de la partida 33.3410.48100 BEQUES ACTIVITATS ESPORTIVES I 
TERAPÈUTIQUES del pressupost de despeses de l’any 2022: 
    

 
   
 
QUART. PUBLICAR aquesta resolució a la pàgina web municipal, informant als 
sol·licitants, que s’entendrà acceptada la subvenció si el beneficiari no ha manifestat 
expressament les seves objeccions en el termini de 10 dies des de la data de la 
publicació de la present resolució.  
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L’acceptació de la subvenció implica el coneixement, acceptació i compliment dels 
requisits establerts a les bases i a la convocatòria.  
 
 
CINQUÈ. DONAR compte a la pròxima sessió de Junta de Govern Local. 
 
SISÉ. ESTABLIR que si en el termini de 10 dies a partir de l'endemà de la seva 
publicació al Taulell d'Edictes de la Corporació no s'han presentat al·legacions, la 
present aprovació tindrà el caràcter de definitiva, circumstància que s'acreditarà 
mitjançant un certificat del Secretari. 
 
SETÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs. 
  
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
   
26. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 10/2022/eSAC. 
 
APROVAR L'ACORD DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT ADMINISTRATIU 
SANCIONADOR IMPOSANT UNA SANCIÓ DE 1.001,00€ AL TITULAR DEL DNI 
53063216P, PER INFRACCIÓ HORÀRIA DE L'ACTIVITAT DE BAR RESTAURANT 
ANOMENADA " DAN'S", UBICADA AL C. SANT FELIP NERI, 2 BX C D'AQUESTA 
LOCALITAT 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona amb NIF 53063216P, com a titular de l’activitat 
anomenada “DAN’S”, situada al C. SANT FELIP NERI, 2 BX C, d’aquesta localitat, una 
sanció de mil un euros (1.001,00€), com a responsable de la infracció pels fets que es 
declaren provats a la present proposta de resolució, concretament, l’incompliment de 
l’hora de tancament de l’establiment. 
 
SEGON. REQUERIR a la persona titular del NIF 53063216P, 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. 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1461
7064141301327262  
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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. 
  
 
 
27. Llicències i Disciplina.  
Número: 34/2022/eDIS. 
 
 
APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACORD DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER OBRES QUE NO S'AJUSTEN A LLICÈNCIA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
 
PRIMER. IMPOSAR a la interessada Cynthia  Valeria Geminiani Peralta, una sanció de 
multa de TRES MIL EUROS (3.000,00€), en relació a l’expedient sancionador núm. 
34/2022/eDIS, de conformitat amb els antecedents que consten transcrits a la part 
expositiva de la present resolució. 
 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a la interessada i al Servei de Recaptació 
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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.  
 
 
 
PRECS I PREGUNTES  
 
No se’n formulen 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:10 hores, de la que 
s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


