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Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 36/2022/eJGL 
 
 
NÚM.:  36 

ÒRGAN:  Junta de Govern Local 

SESSIÓ:  Ordinària 

DATA:  25 d'octubre de 2022 

HORA:  09:00 

LLOC: Sala Pau roig i Estradé 

DOCUMENT:  Acta 

 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 09:00 hores del dia 25 d'octubre de 2022, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, Olga Arnau i Sanabra, es reuneixen en primera 
convocatòria, al Sala Pau roig i Estradé, les persones següents: 
 
 
ASSISTENTS 
 

Sra. Olga Arnau Sanabra ERC 

Sr. Antoni Palacios Asensio JxC 

Sr. Jordi Medina Alsina ERC 

Sr. Conxi Martinez Sánchez ERC 

 
 
Vicesecretari  
Joan Manuel Ferrera Izquierdo 
 
 
 
Excusen la seva assistència la Sra. M Blanca Alba Pujol i el Sr. Francesc Xavier Serra 
Albet 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixen també a la sessió la Sra. Maria Mercè 
Mateo Olivares, el Sr. Adrià Guevara Figueras, Sr. Jaume Carnicer Mas i el Sr. Oriol 
Huguet Briva 
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ORDRE DEL DIA 

 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 35/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 35 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 18 D’OCTUBRE DE 2022 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 45/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 181/2022, DE DATA 7 D’OCTUBRE DE 2022,  
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 6 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT ABREUJAT 116/2021 A INTERPOSAT PER TOBAL HOLDING 
EMPRESARIAL SLU (UES).   
 
DESESTIMA RECURS CONTENCIÓS. COSTES A LA PART RECURRENT 
  
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 56/2021/eCONT. 
 
DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ 236/2022 DE DATA 5 D’OCTUBRE DICTADA 
PEL TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC, EN EL 
PROCEDIMENT N-2021-0345 
 
QUE DESESTIMA EL RECURS INTERPOSAT PER PROJECTES INSTAL·LACIONS I 
MANTENIMENTS ENERGÈTICS, SL, CONTRA L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
DE SERVEIS DE MANTENIMENT NORMATIU, PREVENTIU I CORRECTIU DE LES 
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS I ALTRES ENS 
LOCALS INSTRUMENTALS 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 55/2022/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT PER DANYS PER ACCIDENT MOTO A LA RONDA 
EUROPA, 59, EL DIA 9 DE JULIOL DE 2021 
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5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 396/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 396/2022-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 06/04/2022. 
 
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 552/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 552/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA 
A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 10/03/2022. 
 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 608/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 608/2022-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 07/05/2022. 
  
8. Intervenció.  
Número: 95/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
9. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 269/2022/eCONT. 
 
ESMENAR L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN L’ANNEX DE VEHICLES DEL 
DIVERSOS SERVEIS D’ASSEGURANCES CONTRACTATS MITJANÇANT 
CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC PER INCORPORACIÓ DE VEHICLES A LA 
FLOTA MUNICIPAL (ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS, EXP. 2019.01) 
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
 
10. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 85/2022/eSUB. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT A L'ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL 2022 
 
11. Mercats Municipals.  
Número: 13/2022/eMER. 
 
APROVAR L'AUTORITZACIÓ PER A LA CESSIÓ DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DE LA PARADA NÚM. 38 DEL MERCAT DEL CENTRE  
  
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
12. Participació.  
Número: 612/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 
PER LA CAMPANYA DE SUPORT A CUBA PER AFRONTAR ELS EFECTES DE 
L’INCENDI INDUSTRIAL A MATANZAS 
  
13. Acció Social i Dependència.  
Número: 517/2022/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI A FORMALITZAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ I LA FUNDACIÓ PRIVADA SANT ANTONI ABAT PER A LA CESSIÓ 
TEMPORAL D’ÚS A TÍTOL GRATUÏT DE DOS HABITATGES UBICATS A VILANOVA 
I LA GELTRÚ EN EL MARC DE TREBALL CONJUNT PER A LA INCLUSIÓ 
RESIDENCIAL  
  
14. Acció Social i Dependència.  
Número: 739/2022/eAJT. 
 
APROVAR L’AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ 
DE PAGAMENT A CÀRITAS DIOCESANA SANT FELIU DE LLOBREGAT PEL 
PROGRAMA DE VULNERABILITAT ALIMENTÀRIA 2022, GESTIONAT DES DE 
L’ECONOMAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
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15. Acció Social i Dependència.  
Número: 740/2022/eAJT. 
 
APROVAR L’AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ 
DE PAGAMENT DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA D’UNA APORTACIÓ ECONÒMICA 
A ASSISTÈNCIA INTEGRAL SOCIAL I SANITÀRIA (AISSA)  
  
16. Acció Social i Dependència.  
Número: 797/2022/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL 
PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA D’ENTREGA SOCIAL PER A ENTITATS 
  
 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
17. Urbanisme i Planejament.  
Número: 126/2021/eURB. 
 
DONAR CONFORMITAT A L’ESTUDI VOLUMÈTRIC DE LA UNITAT 
ARQUITECTÒNICA 7 DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR LLIMONET  POLÍGON 2 DE  
VILANOVA I LA GELTRÚ. 
  
 
 
PRECS I PREGUNTES 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió a les 9.00 h seguint  
l’ordre del dia. 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 35/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 35 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 18 D’OCTUBRE DE 2022 
 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 45/2021/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 181/2022, DE DATA 7 D’OCTUBRE DE 2022,  
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 6 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT ABREUJAT 116/2021 A INTERPOSAT PER TOBAL HOLDING 
EMPRESARIAL SLU (UES).  DESESTIMA RECURS CONTENCIÓS. COSTES A LA 
PART RECURRENT 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 6 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Abreujat 116/2021 A 
 
Núm. i data sentència: 181/2022, de 7 d’octubre de 2022 
  
Part actora  : Tobal Holding Empresarial SLUl  
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                   Jaume Meseguer Linares 
 
Objecte del procediment :      Imposició d’una sanció molt greu per no identificar 

conductor.  Quantia del procediment 1200 €. 
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Decisió  :  DESESTIMAR el recurs contenciós administratiu.  
  

 IMPOSICIÓ DE COSTES a la part recurrent, limitades a 
200 €. 

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

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

i conforme. 
 
  
   
  
  
3. Secretaria General Assessoria Jurídica  
Número: 56/2021/eCONT. 
 
DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ 236/2022 DE DATA 5 D’OCTUBRE DICTADA 
PEL TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC, EN EL 
PROCEDIMENT N-2021-0345, QUE DESESTIMA EL RECURS INTERPOSAT PER 
PROJECTES INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ENERGÈTICS, SL, CONTRA 
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT NORMATIU, 
PREVENTIU I CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DELS 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS I ALTRES ENS LOCALS INSTRUMENTALS 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional:  TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES DEL SECTOR 

PÚBLIC 
 
Núm. procediment:  N-2021-0345 
 
Núm. i data resolució:            Resolució 236/2022, de 5 d’octubre de 2022 
 
Part actora: PROJECTES INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS 

ENERGÈTICS, SL 
 
Part demandada:  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Objecte del procediment:     Recurs especial en matèria de contractació contra l’acord 

de la Junta de Govern Local, de data 13 de juliol de 2021, 
d’adjudicació del contracte de serveis de manteniment 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157511655746325705 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

8 
 

normatiu, preventiu i correctiu de les instal·lacions 
tèrmiques dels equipaments municipals i altres ens locals 
instrumentals.  

 
Decisió:  RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA 
 
Fermesa :  Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i és 

directament executiva sense perjudici que es pugui 
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a 
comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta 
notificació, de conformitat amb el disposat en els articles 
10.1 k) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i 
en l’article 59 de la LCSP. 

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

i conforme.  
    
 
 
   
4. Secretaria General Assessoria Jurídica  
Número: 55/2022/eSJ. 
 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT PER DANYS PER ACCIDENT MOTO A LA RONDA 
EUROPA, 59, EL DIA 9 DE JULIOL 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 pel senyor amb DNI 77318655 s, contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON.  NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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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. 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents.  
 
  
5. Secretaria General Assessoria Jurídica  
Número: 396/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 396/2022-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 06/04/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES037359476R 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 ES037359476R, 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. 
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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 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.  
 
 
   
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 552/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 552/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA 
A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 10/03/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES042848476M 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. 
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SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES042848476M, 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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7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 608/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 608/2022-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 07/05/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES039184682L 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 ES039184682L, 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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8. Intervenció.  
Número: 95/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la relació de factures número F/2022/35. 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

 
 
 
Factures superiors a 50.001€ 
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Resum Facturació 
 

 
 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2022/35. 
 
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
 
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. Servei de Compres i Serveis Generals.  
Número: 269/2022/eCONT. 
 
ESMENAR L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN L’ANNEX DE VEHICLES DEL 
DIVERSOS SERVEIS D’ASSEGURANCES CONTRACTATS MITJANÇANT 
CONTRACTE BASAT EN ACORD MARC PER INCORPORACIÓ DE VEHICLES A LA 
FLOTA MUNICIPAL (ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS, EXP. 2019.01) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. ESMENAR l’acord de la Junta de Govern Local, de data 13 de setembre de 
2022, en el sentit que l’annex de l’acord sigui com segueix: 
 

 
 
SEGON. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista i FERRER&OJEDA 
ASOCIADOS,CORREDURÍA DE SEGUROS (S.L.), i publicar-la al Perfil del 
Contractant. 
 
 
TERCER. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura conjunta per part del contractista de la resolució d’adjudicació del dia 13 de 
setembre i la present. 
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QUART.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
   
 
10. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 85/2022/eSUB. 
 
 
APROVAR L'ATORGAMENT A L'ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL 2022 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ATORGAR una subvenció nominativa a l’entitat, Associació Tot Comerç de 
Vilanova i la Geltrú, amb CIF G62255070, per un import de DEU MIL EUROS 
(10.000€), destinada a finançar el sosteniment de l’entitat d’interès social que és 
propietària de la seu social. 
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SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de DEU MIL EUROS (10.000 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.4320.48203 SUBVENCIÓ TOT COMERÇ, 
del pressupost de l’exercici 2022. 
 
 
TERCER. APROVAR les condicions a què queda subjecte la present subvenció que 
es concreten en els punts següents: 
 
 
3.1. ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ es compromet a: 
 
3.1.1. Destinar la quantitat aportada per l’Ajuntament a pagar la contractació  de 
personal que tingui com a missió principal la gestió professional del desenvolupament 
d’accions de dinamització comercial que tinguin repercussió en el teixit comercial urbà. 
 
3.1.2. Desenvolupar un programa d’accions i activitats previstes durant el primer 
semestre de l’any 2022 i 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 
intervenció, així com comunicar periòdicament les seves activitats. 
3.1.3. 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. 
 
3.1.4. Per a totes aquelles actuacions que necessitin infraestructura municipal o ús de 
places o carrers, ho sol·licitarà a l’Ajuntament amb una antelació mínima d’un mes. 
 
3.1.5. L’Associació Tot Comerç es compromet a treballar per sensibilitzar als seus 
associats en la necessitat de promoure i posar en valor la responsabilitat social. 
 
3.1.6. 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. 
 
3.1.7. 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. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent 
que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat 
com es conegui. 
 
3.1.9. 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. 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157511655746325705 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

21 
 

 
 
3.1.10. 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. 
 
3.1.11. Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió 
de subvenció. 
 
3.1.12. 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. 
 
3.1.13. Complir les obligacions previstes en la llei 19/2014 de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, respecte a la 
publicitat activa. 
 
3.2. Seran despeses subvencionables les establertes amb caràcter general a l’article 
31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
3.3. Incompliment de les obligacions i compromisos. 
 
3.3.1 L’incompliment de les obligacions establertes originarà les responsabilitats que 
en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de 
la subvenció concedida. 
 
3.3.2 En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part de 
l’administració,  haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’Ajuntament haurà de 
resoldre en el termini d’un mes. 
 
La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs 
administratiu de reposició de forma potestativa o directament de recurs contenciós  
administratiu. 
 
3.3.3 L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari donarà dret a 
l’Ajuntament a la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida, 
prèvia audiència del beneficiari, sense dret a que aquest rebi indemnització, i sens 
perjudici del dret a incoar els procediments sancionadors i de rescabalament dels 
danys i perjudicis que siguin oportuns. 
 
3.4. Responsabilitat en front de tercers. La responsabilitat que es pugui generar 
enfront tercers, a conseqüència de les  actuacions derivades del desplegament 
d'aquest acord correspon a l'entitat executora material de les actuacions. 
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3.5. La forma de pagament de l’import de la subvenció. L’import de la subvenció 
s’abonarà de la manera següent: 
 
- 50 % del total de la subvenció concedida: un cop redactada la resolució i aprovada 
per la Junta de Govern Local. 
 
- 50 % restat de la subvenció: es farà efectiva un cop el/la beneficiari/ària hagi justificat 
correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció. 
 
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació del 
pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud d’aquest. 
 
3.6 Compatibilitat amb altres subvencions. La subvenció regulada en aquest acord 
serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics 
o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat 
no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ 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. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució dels recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol recurs que considereu procedent.  
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11. Mercats Municipals.  
Número: 13/2022/eMER. 
 
APROVAR L'AUTORITZACIÓ PER A LA CESSIÓ DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DE LA PARADA NÚM. 38 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. 38 del Mercat del Centre 

 

SEGON. AUTORITZAR la cessió de la concessió administrativa de la parada núm. 38 
del Mercat del Centre a favor de C. R. A., amb les mateixes condicions que l’anterior 
adjudicatari, i continuant amb la mateixa activitat de peix i marisc, 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 N. A. J., 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 a), el percentatge major de les quantitats següents: el pagament 
del 10% de l’import del valor declarat 43.000,00€ euros (QUARANTA-TRES MIL 
euros), o el de referència, calculat a raó de 5.624,00€ per metre lineal de la parada 38 
(8,47 m/l). En aquest cas, la quantitat a pagar serà de 4.763,53€ (QUATRE MIL SET-
CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS). 

 

QUART. REQUERIR a la nova concessionària, C. R. A., 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 (8,47 m/l), ascendint l’import total a 847,00€ (VUIT-CENTS QUARANTA-
SET EUROS), 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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ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
  
12. Participació.  
Número: 612/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 
PER LA CAMPANYA DE SUPORT A CUBA PER AFRONTAR ELS EFECTES DE 
L’INCENDI INDUSTRIAL A MATANZAS 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. CONCEDIR una subvenció nominativa a favor del FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ amb NIF G17125832, per import de 1.450€ pel suport al projecte 3749: 
suport a Cuba per afrontar els efectes de l’incendi industrial a Matanzas 
 
 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de MIL QUATRE-CENTRS 
CINQUANTA EUROS (1.450€) a favor del FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ amb 
NIF G17125832 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 06.9242.48005 Fons Català 
de Cooperació, del pressupost de l’exercici 2022.  
 
 
TERCER. APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció, 
que es concreten en els punts següents:  
 

• L’entitat resta obligada a informar de l’evolució del projecte al que 
s’aporta aquesta subvenció i justificar-ne els fons rebuts. 

• L’entitat resta obligada a manifestar que està al corrent de les seves 
obligacions tributàries amb Hisenda i amb la Seguretat Social. 

 
• La beneficiària 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. 

 
• Forma de pagament: 100% de l’import subvencionat un cop aprovada la 

concessió 
 
 
QUART. NOTIFICAR aquest acord al FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ, informant-lo 
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. 
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CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
   
13. Acció Social i Dependència.  
Número: 517/2022/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI A FORMALITZAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ I LA FUNDACIÓ PRIVADA SANT ANTONI ABAT PER A LA CESSIÓ 
TEMPORAL D’ÚS A TÍTOL GRATUÏT DE DOS HABITATGES UBICATS A VILANOVA 
I LA GELTRÚ EN EL MARC DE TREBALL CONJUNT PER A LA INCLUSIÓ 
RESIDENCIAL  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR el conveni a formalitzar entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
i LA FUNDACIÓ PRIVADA SANT ANTONI ABAT per a la cessió temporal d’ús a títol 
gratuït de dos habitatges ubicats a Vilanova i la Geltrú en el marc de treball conjunt per 
a la inclusió residencial, amb el contingut que consta a l’annex. 
 
SEGON. DISPOSAR la publicació del conveni al BOPB, també la seva inscripció al 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya i a 
l’Espai de Transparència municipal. 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 14157511655746325705 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

27 
 

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 LA FUNDACIÓ PRIVADA SANT ANTONI ABAT. 
 
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.  
 
 
14. Acció Social i Dependència.  
Número: 739/2022/eAJT. 
 
APROVAR L’AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ 
DE PAGAMENT A CÀRITAS DIOCESANA SANT FELIU DE LLOBREGAT PEL 
PROGRAMA DE VULNERABILITAT ALIMENTÀRIA 2022, GESTIONAT DES DE 
L’ECONOMAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’autorització, disposició i reconeixement l’obligació de pagament 
de 21.360,00 € (VINT-I-UN MIL TRES-CENTS SEIXANTA) en concepte d’aportació a 
Càritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat, amb CIF R0801973I, pel Programa de 
vulnerabilitat alimentària 2022, que es gestionarà des de l’Economat de Vilanova i la 
Geltrú.  
 
L’import anterior serà carregat a l’aplicació pressupostària 35.2315.48004 Conveni 
Càritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat del pressupost de despeses vigent. 
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SEGON. NOTIFICAR el present acord a Càritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat i al 
Consell Comarcal del Garraf.  
 
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 recepció de la 
seva notificació. 
 
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 recepció de la notificació corresponent. 
 
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.  
 
  
15. Acció Social i Dependència.  
Número: 740/2022/eAJT. 
 
APROVAR L’AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ 
DE PAGAMENT DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA D’UNA APORTACIÓ ECONÒMICA 
A ASSISTÈNCIA INTEGRAL SOCIAL I SANITÀRIA (AISSA)  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de 
pagament de l’aportació econòmica de 592.720,58 € (CINC-CENTS NORANTA-DOS 
MIL SET-CENTS VINT AMB CINQUANTA-VUIT EUROS) a Assistència Integral Social 
i Sanitària (AISSA), amb CIF Q0802238F per fer efectiu el finançament del servei amb 
suficiència econòmica per a la correcta prestació dels serveis. 
 
Aquesta quantitat anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 35.2315.41100 
Aportació AISSA del pressupost vigent. 
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SEGON. DETERMINAR que el pagament de l’aportació mencionada en el punt primer 
es farà en tres terminis d'acord amb les necessitats de tresoreria tant de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú com d’AISSA. 
 
El primer pagament es farà efectiu al mes d’octubre de 2022 per import de 
197.573,53€, el segon termini, es realitzarà al mes de novembre de 2022 per import de 
197.573,53€ i al mes de desembre de 2022 s’efectuarà el darrer pagament per import 
de 197.573,52€. 
 
 
TERCER. NOTIFICAR a AISSA el present acord.  
 
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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16. Acció Social i Dependència.  
Número: 797/2022/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL 
PER A LA REALITZACIÓ DEL 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 a formalitzar entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i Fundació Formació i Treball per a la realització del Programa 
d’Entrega Social per a Entitats, amb el contingut que consta a l’annex 
 
SEGON. DISPOSAR la publicació del conveni al BOPB, també la seva inscripció al 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya 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. 
 
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.  
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ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
  
17. Urbanisme i Planejament.  
Número: 126/2021/eURB. 
 
DONAR CONFORMITAT A L’ESTUDI VOLUMÈTRIC DE LA UNITAT 
ARQUITECTÒNICA 7 DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR LLIMONET  POLÍGON 2 DE  
VILANOVA I LA GELTRÚ. 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
   

ACORD 
 
PRIMER.- DONAR conformitat a l’Estudi Previ corresponent a la unitat arquitectònica 7 
del Pla parcial del sector Llimonet a Vilanova i la Geltrú, (aprovat definitivament per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 13 de desembre de 2000), presentat 
pel Sr. Sergio Juárez Trujillo, d’acord amb l’establert a l’article 27 del referit Pla Parcial 
i segons informe favorable dels serveis tècnics municipals incorporat a l’expedient. 
 
El referit Estudi previ es tindrà en compte i servirà de base per al projecte d’obres que 
s’elabori per a l’atorgament de la llicència urbanística d’edificació que correspongui, en 
compliment de l’esmentat article 27 del Pla Parcial del sector Llimonet. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, de conformitat 
amb l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al Sr. Sergio Juárez Trujillo, així com als 
interessats en l’expedient. 
 
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. 
  
 
 
PRECS I PREGUNTES  
 
No se’n formulen 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:07 hores, de la que 
s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el vicesecretari 
 
 


