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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DEL DIA 5 D’OCTUBRE DE 2021 
 
 

Acta núm. 35 

 

A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9.30 hores del dia 5 d’octubre de 2021, sota 
la presidència de l’alcaldessa, Olga Arnau Sanabra es reuneixen a la 
videoconferència per Teams els senyors/es: 

 

Sra. Olga Arnau Sanabra    ERC 

Sra. M Blanca Alba Pujol     JxCAT 

Sra. Marta Jofra Sora   CUP 

Sr. Jordi Medina Alsina  ERC 

Sra. M. Mercè Mateo Olivares  ERC 

Sr. Francesc Xavier Serra Albet  ERC 

Sr. Antoni Palacios Asensio   JxCAT 
 
 
Vicesecretari 
Sr. Joan Manel Ferrera Izquierdo       
 
Interventor Municipal 
Sr. Cesar Rodriguez Sola        

 

Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera 
convocatòria. 
 
Excusa la seva assistència el Sr. Enric Garriga Ubia 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixien també a la Sr. Adrià Guevara i el Sr. 
Jaume Aliaga Huguet 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523333653507737412 
 
 

 
  
 
 

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

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

 

ORDRE DEL DIA 

 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 34/2021/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 34 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE 
SETEMBRE DE 2021. 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 74/2019/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 3752/2021, DE 20 DE SETEMBRE DE 2021, DICTADA 
PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA,  QUE DESESTIMA EL RECURS 
D’APEL·LACIÓ 96/2021 (Exp. 15/16-REC – 148/2020/ESJ) 
  
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 7/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 207/2021, DE 15 DE SETEMBRE DE 2021 DICTADA 
PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 10 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 455/2019 E.  DECLARA INADMISSIBILITAT PER DESVIACIÓ PROCESSAL 
  
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 94/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 196/2021, DE 14 DE SETEMBRE DE 2021 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 1 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 210/2020 A, INTERPOSAT PER CC OO DE CATALUNYA.  ARXIU 
PER ACORD EXTRAPROCESSAL 
  
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 102/2020/eSJ. 
 
RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS A L’HABITATGE DEL CARRER UNIÓ, 3, 2-2, PER FUITES A LA PEIXATERIA 
VELLA, EL FEBRER DE 2019 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 8/2021/eSJ. 
 
RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS A LA PARADA 34 DEL MERCAT CENTRAL, SOFERTS EL DIA 19 DE 
SETEMBRE DE 2020 
  
 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 37/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS AL VEHICLE 4553 JBM PER DESPERFECTES A ELEMENT URBÀ DE LA 
ROTONDA DEL PASSEIG MARÍTIM, EL DIA 24 D’ABRIL DE 2021 
  
 
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 44/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER 
CAIGUDA AL DAVANT DEL MUSEU VÍCTOR BALAGUER, EL DIA 22 DE MAIG DE 2021 
  
 
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 55/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 5953 KXH, PROVOCATS PER LA GRUA 
MUNICIPAL, EL DIA 3 DE JULIOL DE 2021 
  
 
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 60/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE NA1453AU, PROVOCATS PER LA GRUA 
MUNICIPAL, EL DIA 12 DE JULIOL DE 2021 
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11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 159/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
000159/2021-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 10/03/2021. 
 
 
12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 182/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
182/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 08/02/2021. 
 
 
13. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 185/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
185/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 18/01/2021. 
  
 
14. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 186/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
186/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 04/03/2021. 
 
 
15. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 190/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
1902021-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 21/03/2021. 
 
 
 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523333653507737412 
 
 

 
  
 
 

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

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

 

16. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 195/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
195/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 31/03/2021. 
 
17. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 199/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
199/2021-EUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS 
FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT 
REDUÏDA, EN DATA 02/04/2021. 
 
18. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 204/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
204/2021-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 01/02/2021. 
 
19. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 205/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
205/2021-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 03/02/2021. 
 
20. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 241/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
241/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 13/04/2021. 
 
21. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 225/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
225/2021-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 01/03/2021. 
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22. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 260/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
260/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE 
COMPANYIA, EN DATA 22/04/2021. 
 
 
23. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 277/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
277/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 27/04/2021. 
 
 
24. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 311/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
311/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 12/03/2021. 
 
 
25. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 317/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
317/2021-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 19/03/2021. 
 
 
26. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 319/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 
319/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL 
CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 02/04/2021. 
 
 
27. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 196/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC I 
SERVEIS COMPLEMENTARIS DE L’ORGANISME AUTÒNOM VÍCTOR BALAGUER 
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28. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 1148/2021/eSUB. 
 
DENEGAR LA SUBVENCIÓ DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I 
OBRES I DE LA TAXA PER LA INTERVENCIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ EN ACTIVITATS 
D'EDIFICACIÓ, ÚS DEL SOL, VIA PÚBLICA I MEDI AMBIENT CONSEQÜÈNCIA D'UNES 
OBRES DE REMODELACIÓ DE LA RESIDÈNCIA  DEL CARRER ESTUDIS 1-3 
 
 
29. Intervenció.  
Número: 88/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 
  
 
30. Cultura.  
Número: 1055/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL PRESSUPOST 
DE L'ANY 2021 A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ CERCAVILA DE L'IMAGINARI DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
  
31. Cultura.  
Número: 1052/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL 
PRESSUPOST DE L'ANY 2021 PER A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ PESSEBRISTA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
32. Infància i Joventut.  
Número: 1117/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA DESTINADES A INFANTS I ADOLESCENTS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL 
PER A LA SEVA INCLUSIÓ EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2021/2022 
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33. Educació IMET.  
Número: 728/2021/eAJT. 
 
APROVACIÓ DE L'ENCÀRREC A MITJA PROPI A L'IMET PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE 
PATI OBERT 
  
34. Esports.  
Número: 447/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL I TOTAL DE LES SUBVENCIONS PER LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES DURANT EL CURS 2020-2021 DESTINADES A 
LES PERSONES AFECTADES PER MALALTIES CRÒNIQUES DEGENERATIVES, AMB 
NECESSITATS D'ATENCIÓ ESPECIAL O TERAPÈUTICA, EN SITUACIÓ DE PRECARIETAT 
ECONÒMICA I PRACTICANTS D'ESPORTS INDIVIDUALS, COM A CONSEQÜÈNCIA DEL 
COVID-19 
  
35. Esports.  
Número: 1118/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA PENYA BARCELONISTA 
VILANOVA 
  
 
36. Espai Públic.  
Número: 741/2021/eAJT. 
 
APROVACIÓ DE LES CONCESSIONS DEL FONS DE PRESTACIÓ "ACTUACIONS 
D'INFORMACIÓ I MANTENIMENT A LES PLATGES EN EL CONTEXT DE LA COVID-19", EN 
EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2021 DEL PLA DE 
CONCERTACIÓ XARXA DE GOVERNS LOCALS 2020-2023 (exp. núm. 2021/0010539) 
  
 
37. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 397/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, EL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I LA LICITACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ DEL  CARRIL BICI A LA RAMBLA SALVADOR SAMÀ ENTRE EL CARRER 
TEATRE I L’AVINGUDA JAUME BALMES I REORDENACIÓ DEL CARRER HAVANA PEL 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
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El següent punt s’ha d’acordar en sessió Pública, per tractar-se d’una competència delegada 
del PLE a la Junta de Govern Local 
 
 
38. ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA.  
Número: 1342/2021/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT A UN TREBALLADOR MUNICIPAL  
  
 
 
PRECS I PREGUNTES 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió a les 9.30 h seguint  
l’ordre del dia. 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 34/2021/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 34 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 28 DE SETEMBRE DE 2021. 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 74/2019/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 3752/2021, DE 20 DE SETEMBRE DE 2021, 
DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA,  QUE 
DESESTIMA EL RECURS D’APEL·LACIÓ 96/2021(Exp. 15/16-REC – 148/2020/ESJ) 
 
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  :   Recurs d’apel·lació 96/2021 
 
Núm. i data acte:                   Sentència núm. 3752/2021, de 20 de setembre de 2021 
 
Part demandada  :   AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                   Roberto Valls de Gispert 
 
Objecte del procediment :      Sentència de 7 de setembre de 2020, del Jutjat 

Contenciós Administratiu nº 4 de Barcelona, en el 
procediment abreujat 150/2019, que declarava la 
inadmissibilitat del recurs per extemporani. 
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Decisió  :    Desestimar el recurs d’apel·lació interposat. 
    Sense condemna en costes. 
 
Fermesa :  Contra la sentència es pot interposar  recurs de cassació 

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

i conforme.  
 
   
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 7/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 207/2021, DE 15 DE SETEMBRE DE 2021  
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 10 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT ABREUJAT 455/2019 E, DECLARA INADMISSIBILITAT PER 
DESVIACIÓ PROCESSAL 
  
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 10 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Abreujat 455/2019 E 
 
Núm. i data sentència: 207/2021, de 15 de setembre de 2021 
  
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                   Miquel Ángel Pigem de las Heras, de Milà Advocats, SCP 
 
Objecte del procediment :      Decret del Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi 

Ambient, de data 26 de setembre de 2019, que desestima 
el recurs de reposició interposat en data 9 de juliol de 
2019 en matèria de sancions i disciplina urbanística. 
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Decisió  :  INADMISSIBILITAT DEL PRESENT RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRAITU a l’incórrer en desviació 
processal, sense que procedeixi la imposició del 
pagament de costes processals.  

   
Fermesa :  Contra aquesta resolució s’hi pot interposar  recurs 

d’apel·lació. 
 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme.  
 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 94/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 196/2021, DE 14 DE SETEMBRE DE 
2021  DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 1 DE BARCELONA 
EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 210/2020 A, INTERPOSAT PER CC OO DE 
CATALUNYA.  ARXIU PER ACORD EXTRAPROCESSAL 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 1 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Abreujat 210/2020 A 
 
Núm. i data interlocutòria: 196/2021, de 14 de setembre de 2021 
  
Part actora  : CC OO de Catalunya   
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
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Lletrat:                                 Carlos Morales Ruiz i Germán Galindo García , 
d’Andersen Tax & Legal Iberia,SLP 

 
 
Objecte del procediment :      Impugnació de la resolució de data 9 de juny de 2020, 

sobre l’Oferta Pública d’ocupació de 2020 de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú.  Quantia indeterminada. 

 
 
Decisió  :  ARXIU de les actuacions per acord extraprocessal.  
  
 Condemna en costes a la part demandada, en la quantia 

de 100 euros. 
 
 
Fermesa :  Contra aquesta resolució s’hi pot interposar  recurs 

d’apel·lació. 
 
 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme 
 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 102/2020/eSJ. 
 
 
RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS A L’HABITATGE DEL CARRER UNIÓ, 3, 2-2, PER 
FUITES A LA PEIXATERIA VELLA, EL FEBRER DE 2019 
  
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 39351373 Y, representada per l’advocada Sra. MARTA TAULER 
LÓPEZ, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un import de TRES-CENTS 
TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS D’EURO (338.80 €). 
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SEGON.  Aquesta quantitat s’ingressarà al número de compte de la Banca Online 
Caixa d’Enginyers,  ES58 3025 0031 1914 0000 3752, de la persona reclamant, i 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: 8/2021/eSJ. 
 
RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS A LA PARADA 34 DEL MERCAT CENTRAL, SOFERTS 
EL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2020 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
 
PRIMER.  ESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada d’ofici i 
que té com a part interessada el senyor amb DNI 39646025 M, contra l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, per un import de SEIXANTA-TRES EUROS (63 €). 
 
 
SEGON.  Aquesta quantitat s’ingressarà al número de compte del Banc de Santander, 
ES49 0081 1705 5100 0101 4302, de la persona reclamant, i anirà a càrrec de la 
partida núm. 07.9203.2260401 “Responsabilitat patrimonial” 
 
 
TERCER. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
 
QUART.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
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.” 
 
 
   
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 37/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 4553 JBM PER DESPERFECTES A 
ELEMENT URBÀ DE LA ROTONDA DEL PASSEIG MARÍTIM, EL DIA 24 D’ABRIL 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 47639553 K, 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.” 
 
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.  
 
   
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 44/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL DAVANT DEL MUSEU VÍCTOR BALAGUER, EL DIA 22 
DE MAIG DE 2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 47632006 H, 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: 
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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.  
 
 
   
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 55/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 5953 KXH, 
PROVOCATS PER LA GRUA MUNICIPAL, EL DIA 3 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 47665020 G contra aquest Ajuntament. 
 
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: 
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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.  
   
 
 
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 60/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE NA1453AU, 
PROVOCATS PER LA GRUA MUNICIPAL, EL DIA 12 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 NIF X7587392 Z contra aquest Ajuntament. 
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SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
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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11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 159/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000159/2021-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 10/03/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 51809321G 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 51809321G, 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 RECURSOS 
 

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

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
 
12. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 182/2021/eUES. 
 

APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 182/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 08/02/2021. 
 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
 

ACORD 
 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES046237813Q la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES046237813Q, 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 RECURSOS 
 

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

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
 
13. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 185/2021/eUES. 
 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 185/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 18/01/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 
 
 
 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI 52218153B. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part interessada, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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14. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 186/2021/eUES. 
 

APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 186/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 04/03/2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 37276066N 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 37276066N, 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 RECURSOS 
 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
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termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
15. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 190/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 1902021-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 21/03/2021. 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 39348597J 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 39348597J, 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 RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
16. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 195/2021/eUES. 
 

APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 195/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 31/03/2021. 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  
 

ACORD 
 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 38091720V la sanció de multa de mil 
cinc-cents euros (1.500 €) per infracció de l’article 23.2 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 38091720V, 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 RECURSOS 
 

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

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
17. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 199/2021/eUES. 
 

APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 199/2021-EUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 02/04/2021. 
 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 

 
 
 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 47327422T 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 47327422T, 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 RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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18. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 204/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 204/2021-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 01/02/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI 26182312D. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part interessada, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
 

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

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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19. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 205/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 205/2021-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 03/02/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular d 
elDNI 08806956-A, en representació de l’establiment titular del CIF ESA08099459. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
 

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

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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20. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 241/2021/eUES. 
 

APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 241/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 13/04/2021. 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE X6510707M la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de 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 NIE X6510707M, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
 

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

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
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termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
21. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 225/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 225/2021-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 01/03/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI ES047839728G. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador a la persona titular del DNI 
ES047839728G. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
  
 
22. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 260/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 260/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA SOBRE LA 
TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, EN DATA 22/04/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
ES047835989Z. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
23. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 277/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 277/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 27/04/2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES048026751Z 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 ES048026751Z, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
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La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
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. 
   
 
24. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 311/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 311/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 12/03/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES047836433K la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES047836433K, 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 RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu 
procedent. 
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25. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 317/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 317/2021-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 19/03/2021. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
 
PRIMER. IMPOSAR a l’establiment titular del CIF ESB66694258 la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR l’establiment titular del CIF ESB66694258, 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 RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
   
26. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 319/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 319/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 02/04/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES055277271Z la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES055277271Z 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 RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
27. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 196/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS D’ATENCIÓ AL 
PÚBLIC I SERVEIS COMPLEMENTARIS DE L’ORGANISME AUTÒNOM VÍCTOR 
BALAGUER 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
 

ACORD 
 

PRIMER. PRORROGAR per mutu acord de les parts, el contracte dels serveis 
d’atenció alpúblic i serveis complementaris de l’Organisme Autònom Víctor Balaguer, 
per un període d’un any més, amb ARC Gestió Cultural SL, amb CIF B66069014, per 
un import de 90.177,50€, més 18.937,28€, corresponents al 21% d’IVA, que fan un 
total de CENT NOU MIL CENT CATORZE EUROS I SETANTA-VUIT CÈNTIMS 
D’EURO (109.114,78€). 
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SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà   
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 333.22710 del pressupost vigent de l’OAPVB. 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 
 
La distribució de la despesa serà com segueix: 
 
ANY   Preu               IVA          TOTAL 
 
2021 15.029,58€ 3.156,22€ 18.185,80€ 
2022 75.147,92€ 15.781,06€ 90.928,98€ 
  
TERCER. NOTIFICAR l’acord a ARC Gestió Cultural, SL. 
 
QUART. PUBLICAR la pròrroga del contracte al Perfil del Contractant, i al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
  
CINQUÈ. APROVAR la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunten com a 
Annex. 
 
SISÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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28. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 1148/2021/eSUB. 
 
DENEGAR LA SUBVENCIÓ DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES I DE LA TAXA PER LA INTERVENCIÓ DE 
L'ADMINISTRACIÓ EN ACTIVITATS D'EDIFICACIÓ, ÚS DEL SOL, VIA PÚBLICA I 
MEDI AMBIENT CONSEQÜÈNCIA D'UNES OBRES DE REMODELACIÓ DE LA 
RESIDÈNCIA  DEL CARRER ESTUDIS 1-3 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. DESESTIMAR la sol·licitud de l’entitat amb CIF P0800354C, de subvenció 
de l’Impost sobre Construccions i Obres i de la Taxa per la intervenció de 
l’administració en activitats d’edificació, ús del sol, via pública i medi ambient 
conseqüència d’unes obres de remodelació de la residència del carrer Estudis 1-3. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord als interessats. 
 
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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29. Intervenció.  
Número: 88/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. APROVAr la relació de factures número F/2021/23. 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
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Factures superiors a 50.000€ 
 

 
 
 
Resum facturació 
 

 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2021/23. 
 
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. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent 
  
 
30. Cultura.  
Número: 1055/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L'ANY 2021 A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ CERCAVILA DE 
L'IMAGINARI DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER.- CONCEDIR una subvenció per import de 8.500,00 euros a l’entitat 
Associació Cercavila de l’Imaginari de Vilanova i la Geltrú amb NIF G6240800O, en 
concepte de subvenció nominativa 2021, per col·laborar en el finançament de les 
despeses derivades de l’activitat presentada per l’entitat. 
 
SEGON.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 8.500,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.3341.48915 (Subvenció Ball popular de l’Imaginari). 
 
El pagament es realitzarà de la següent manera: una bestreta del 50% en el moment 
de l’aprovació del present acord i el restant 50% tan bon punt s’hagi justificat 
favorablement l’import total de la subvenció (d’acord amb  les condicions establertes al 
punt TERCER). 
 
TERCER.- APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 
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L’ASSOCIACIÓ CERCAVILA DE L’IMAGINARI DE VILANOVA I LA GELTRÚ es 
compromet a:  
 

1. Difondre la Cercavila de l’Imaginari, mitjançant un conte i la seva música.  
Aquest projecte permet promoure la cultura popular de la ciutat, per altres vies 
diferents de l’activitat al carrer que, en aquests moments de pandèmia, no són 
viables de realitzar. 

2. Acreditar documentalment en qualsevol moment que ho sol·liciti 
l’AJUNTAMENT, que està al corrent de totes les seves obligacions fiscals, així 
com del compliment de la resta d’obligacions derivades de la legislació vigent. 

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

4. 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. 

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

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

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

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

Sens perjudici de les obligacions anteriorment esmentades, 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. 
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La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 
 

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

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

correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció. 
 
Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació del 
pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud d’aquest. 

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

• SOL·LICITUD DE PAGAMENT de l’import justificat, signada per la persona 
que ostenti la representació de l’entitat. 

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

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

Aquests documents hauran de tenir les característiques següents: 
 

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

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

 
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini de 15 
dies per a la seva esmena.  L’incompliment en termini de l’obligació de justificació o la 
justificació insuficient comportarà el desistiment per part del beneficiari de la subvenció 
concedida o el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda.  
 
Aquesta subvenció serà incompatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions, ens públics o privats.  Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions 
conjuntament amb els ingressos que s’obtinguin i el dels recursos propis que es 
destinaran a l’activitat, no podrà superar el cost total de l’activitat que es desenvolupi.  
Si se supera aquest cost, s’exigirà la devolució de l’excés en la part proporcional. 
 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació de la subvenció atorgada.  
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat Associació Cercavila de l’Imaginari de 
Vilanova i la Geltrú i COMUNICAR-HO a la intervenció municipal per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
CINQUÈ.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 

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

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

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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 31. Cultura.  
Número: 1052/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL 
PRESSUPOST DE L'ANY 2021 PER A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ PESSEBRISTA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER.- CONCEDIR una subvenció per import de 5.200,00 euros a l’entitat 
Associació Pessebrista de Vilanova i la Geltrú amb NIF G-6142787-8, en concepte de 
subvenció nominativa 2021, per col·laborar en el finançament de les despeses 
derivades de l’activitat presentada per l’entitat. 
 
SEGON.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 5.200,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.3341.48914 (Subvenció Associació pessebrista). 
 
El pagament es realitzarà de la següent manera: una bestreta del 50% en el moment 
de l’aprovació del present acord i el restant 50% tan bon punt s’hagi justificat 
favorablement l’import total de la subvenció (d’acord amb  les condicions establertes al 
punt TERCER). 
 
TERCER.- APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 
 
L’ASSOCIACIÓ PESSEBRISTA DE VILANOVA I LA GELTRÚ es compromet a:  
 

1. Realitzar el pessebre de la ciutat que s’instal·la a la plaça de la Vila durant les 
festes de Nadal i Reis, des de primers de desembre de 2021 fins a primers de 
gener de 2022, així com l’exposició de diorames que s’instal·len a la pròpia 
seu social també durant les esmentades festes.  Sempre i quan la situació de 
la pandèmia de Covid-19 ho permeti i en tot cas, seguint les mesures de 
protecció sanitària que siguin necessàries. 

2. Disposar dels corresponents permisos municipals. 

3. Enviar a la Regidoria de Cultura les necessitats d’infraestructura per a poder 
preveure el muntatge de les activitats, com a mínim un mes abans. 
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4. Fer-se responsable de les remuneracions, cotitzacions socials i fiscals del seu 
personal contractat. 

5. 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. 

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

7. 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. 

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

9. 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. 

10. 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. 

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

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

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

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

 
La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 
 
• 50% del total de la subvenció concedida: un cop redactada la resolució i 

aprovada per la Junta de Govern Local 
 
• 50% restant de la subvenció: es farà efectiva un cop l’entitat hagi justificat 

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

que ostenti la representació de l’entitat. 
 
• MEMÒRIA D’ACTIVITATS: detall de les activitats realitzades a cadascun dels 

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

 
• MEMÒRIA ECONÒMICA: relació de justificants econòmics en un full resum, 

que s’acompanyarà de l’original o la còpia compulsada de les factures o 
documents de valor probatori de les despeses efectuades amb motiu de 
l’activitat objecte de subvenció, per un import mínim de la subvenció 
concedida.  

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

l’activitat subvencionada. 
- Hauran de complir la resta dels requisits tècnics i formals exigits per la 

normativa fiscal (NIF i nom del proveïdor, data, quantia, concepte, IVA, import 
total, etc.) 

- Hauran d’estar efectivament pagades. 
 
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini de 15 
dies per a la seva esmena.  L’incompliment en termini de l’obligació de justificació o la 
justificació insuficient comportarà el desistiment per part del beneficiari de la subvenció 
concedida o el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda.  
 
Aquesta subvenció serà incompatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions, ens públics o privats.  Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions 
conjuntament amb els ingressos que s’obtinguin i el dels recursos propis que es 
destinaran a l’activitat, no podrà superar el cost total de l’activitat que es desenvolupi.  
Si se supera aquest cost, s’exigirà la devolució de l’excés en la part proporcional. 
 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació de la subvenció atorgada.  
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat Associació Pessebrista de Vilanova i la 
Geltrú i COMUNICAR-HO a la intervenció municipal per al seu coneixement i als 
efectes oportuns. 
 
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 
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termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
   
 
32. Infància i Joventut.  
Número: 1117/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A INFANTS I ADOLESCENTS AMB 
DIVERSITAT FUNCIONAL PER A LA SEVA INCLUSIÓ EN ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS CURS 2021/2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions en 
règim de concurrència competitiva destinades a infants i adolescents amb diversitat 
funcional per a la seva inclusió en activitats extraescolars durant el curs 2021 /2022, 
en el marc de les Bases reguladores de les subvencions destinades a infants,  
adolescents i joves de Vilanova i la Geltrú per a la participació i inclusió en activitats 
d’educació en el lleure aprovades provisionalment pel Ple municipal en data 1 de març 
de 2021.   
 
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
DESTINADES A INFANTS I ADOLESCENTS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL PER A 
LA SEVA INCLUSIÓ EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2021-2022 
 
1)INDICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I DIARI OFICIAL 
ON S’HAN PUBLICAT 
 
Per acord de Ple Municipal de data 1 de març de 2021, van ser aprovades 
provisionalment les “Bases reguladores de les subvencions destinades a infants, 
adolescents i joves de Vilanova i la Geltrú per a la participació i inclusió en activitats 
d’educació en el lleure”.  
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Aquestes Bases reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí de la Província de 
Barcelona en data 9 de març de 2021, sotmeses a informació pública per un període 
de 20 dies hàbils sense que es presentessin suggeriments ni al·legacions, i van ser 
aprovades definitivament per Decret d’Alcaldessa el 22 d’abril de 2021. L’aprovació 
definitiva va ser publicada al BOPB el 4 de maig de 2021. 
 
 
2)OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
L’objecte és regular les subvencions destinades a infants i adolescents amb  diversitat 
funcional per participar en activitats extraescolars durant el curs 2021-2022, entenent a 
l’infant amb una discapacitat física, intel·lectual o sensorial, no des de la mancança 
sinó des de les seves capacitats diverses. 
 
La discapacitat és una situació que resulta de la interacció entre les persones amb 
deficiències previsiblement permanents i qualsevol tipus de barreres que limitin o 
n’impedeixen la participació plena i efectiva a la societat en igualtat de condicions amb 
les altres. 
 
Tipologia de discapacitat (Generalitat de Catalunya, 2011): 
 
• Discapacitat física (motórica i no motórica) 
• Discapacitat intel·lectual (lleu, moderada, greu, profund) 
• Discapacitat sensorial (auditiva i/o visual) 
 
Aquesta línia de subvencions va adreçada a infants i adolescents amb discapacitat 
reconeguda igual o superior al 33% que tinguin entre els 3 anys i els 16 anys (ambdós 
inclosos).  
 
Es tracta de subvencionar una part del cost del monitoratge de suport necessari per 
acompanyar aquests infants i adolescents durant l’activitat extraescolar que realitzin a 
les escoles de primària de la ciutat i AFA/AMPA de les mateixes.  
 
Es subvencionarà un màxim de 3 hores setmanals d’activitat extraescolar, podent-se 
repartir entre una o més activitats d’entitats col·laboradores diferents. 
 
3)REQUISITS DE LES PERSONES  SOL·LICITANTS 
 
1. Que el pare/mare o tutor legal del beneficiari/a disposi de NIF o NIE vigent (en el 
supòsit que siguin concedides, aquestes ho seran a nom del pare, mare o tutor legal 
que realitzi la sol·licitud de la subvenció). 
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2. Empadronades a Vilanova i la Geltrú, llevat dels casos emparats en la Llei 5/2008, 
de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 
 
3. Que les persones beneficiàries de les subvencions tinguin entre 3 i 16 anys 
(ambdós inclosos) i tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 
Excepcionalment, en cas de que no disposi de valoració i estigui en seguiment d’un 
servei especialitzat públic: Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç 
(CDIAP), Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA), Centre de 
Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), i Equip d'Assessorament i Orientació 
Psicopedagògica (EAP) podrà aportar un informe emès per aquest servei indicant el 
tipus de suport que requereix. 
4. Que s’inscriguin en  activitats extraescolar organitzades per centres docents de 
primària de Vilanova i la Geltrú o per les AMPA/AFA d’aquests centres que s’hagin 
constituït com a entitat col·laboradora amb l’Ajuntament. 
 
5. Que la persona sol·licitant i la resta de membres de la unitat de convivència 
(familiar) no tinguin cap deute, ja sigui derivat d'ingressos de dret públic o de dret 
privat, pendent de pagament amb l'Ajuntament. 
 
Amb la presentació de la sol·licitud es DECLARA: 
 

- Que totes les dades requerides figuren en la sol·licitud, que són absolutament 
certes i que es poden demostrar amb documents. 

- Que està al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.  

- Que la persona és coneixedora de les condicions de la convocatòria. 

 
I AUTORITZA que: 

- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pugui consultar les dades que siguin 
necessàries per tal de comprovar-ne la veracitat. 

- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ingressi els diners, en cas de que es 
concedeixi la subvenció sol·licitada, directament a l’entitat organitzadora de 
l’activitat extraescolar. 

-  La Regidoria d’Infància i Joventut pugui demanar els informes necessaris sobre 
la situació familiar a Acció Social de l’Ajuntament. 

- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en cas que convingui, faci cessió de dades 
a l’entitat organitzadora de l’activitat extraescolar.  
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4)PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, DOCUMENTACIÓ I TERMINI DE 
PRESENTACIÓ 
 
4.1. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
 
Amb la presentació de la sol·licitud s’entendrà implícita l’acceptació d’aquesta 
convocatòria i de la resta de normativa que resulti d’aplicació. 
 
Per formalitzar la petició, atès que es tracta d’un procediment de concurrència 
competitiva, les persones sol·licitants hauran de presentar les seves sol·licituds 
seguint el procediment, la documentació i el termini establert. 
 
Les sol·licituds es poden presentar: en línia mitjançant el Servei de Tramitació 
Avançada, STA, o, en el cas que aquesta opció no sigui possible, a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana. 
 
4.2. TERMINIS DE PRESENTACIÓ  
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
del 18 al 29 d’octubre 2021 (ambdós inclosos) 
 
• PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LES SUBVENCIONS: 
10 de novembre de 2021 
 
• PERÍODE DE RECLAMACIONS: 
Del 11 al 24 de novembre de 2021 
 
• PUBLICACIÓ RESOLUCIÓ RECLAMACIONS: 
15 de desembre de 2021 
 
Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini no serà admesa a tràmit. 
El termini màxim per resoldre i notificar les sol·licituds presentades serà de sis mesos 
a comptar des de la data en que la sol·licitud hagi tingut entrada a l’Ajuntament. 
 
4.3. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 
 
• Imprès de sol·licitud de subvenció, registrada a l’Oficina d’atenció ciutadana (OAC) o 
a través del Servei de Tramitació Avançada, STA, amb certificat digital o idCAT mòbil. 
Aquest formulari incorpora una declaració responsable d'estar al corrent de les 
obligacions fiscals i amb la Seguretat Social i de no tenir cap deute amb l’Ajuntament. 
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També incorpora l’autorització de dades personals per tal que l’Ajuntament coordini la 
valoració amb el centre educatiu on assisteix la persona beneficiària per determinar el 
tipus de suport de monitoratge necessari. 
 
• DNI, NIE  
• Preinscripció a l’activitat extraescolar d’educació en el  lleure organitzada per: 
 

- centres docents de primària de Vilanova i la Geltrú que s’hagin constituït com a 
entitat col·laboradora o 

- per les AMPA/AFA que s’hagin constituït com a entitat col·laboradora amb 
l’Ajuntament. 

 
Està previst que el llistat d’entitats col·laboradores es faci públic a l’aparat infància del 
web municipal el dia 8 d’octubre.  
 
• Certificat del grau de discapacitat de la persona beneficiària o la resolució de 
qualificació del grau de dependència: dictàmens emesos pel Departament de Treball, 
Afers Socials i Família (igual o major a 33%). Excepcionalment, en cas de que no 
disposi de valoració i estigui en seguiment d’un servei especialitzat públic: Centre de 
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), Centre de Recursos Educatius per 
a Deficients Auditius (CREDA), Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), i 
Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) podrà aportar un informe 
emès per aquest servei indicant el tipus de suport que requereix. 
 
 
5)IMPORT GLOBAL DE LES SUBVENCIONS 
 
L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions previstes en aquesta 
convocatòria és de quaranta mil euros (40.000€) amb càrrec a la partida núm. 09 3278 
48204 Ajuts Infància de l’exercici 2021.  
 
L’eficàcia d’aquest acord en relació a la disponibilitat pressupostària per l’exercici 2021 
restarà condicionada a l’existència de la corresponent dotació pressupostària. 
 
6)CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES SOL.LICITUDS I LA CONCESSIÓ DE 
LES SUBVENCIONS 
 
Els criteris d’admissió de les sol·licituds seran la comprovació efectiva dels requisits 
sol·licitats. Cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es 
notificarà a la persona interessada perquè l'esmeni. Si en el termini de 10 dies hàbils 
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les persones interessades no han presentat la documentació sol·licitada, es 
considerarà que renuncien a la sol·licitud. 
 
La persona sol·licitant haurà de mantenir una entrevista personal amb l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, si així es requereix. 
 
L’obtenció de la subvenció pel mateix concepte en anys anteriors no generarà cap dret 
per a l’obtenció de la subvenció de l’any de la convocatòria i no podrà al·legar-se com 
a precedent. 
 
La subvenció serà per a un màxim de 3 hores setmanals d’activitat extraescolar, 
podent-se repartir entre una o més activitats d’entitats col·laboradores diferents. 
La quantitat econòmica atorgada a cada sol·licitud estarà en funció del nombre de 
sol·licituds estimades i del total de recursos disponibles.  
 
Es valoraran les sol·licituds acceptades d’acord amb els conceptes següents:  
 
-  Suport total: la persona beneficiària requereix d’un/a monitor/a acompanyant en 

exclusiva durant l’activitat.  
 
-  Suport parcial: la persona beneficiària pot incloure’s en el grup amb una 

disminució de la ràtio monitor/a-participants. El/la monitor/a donarà suport a l’infant 
compartint l’atenció amb la resta, sense exclusivitat. 

 

 
 
* Excepcionalment, en cas de que no disposi de valoració i estigui en seguiment d’un servei especialitzat 
públic: Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), Centre de Recursos Educatius per 
a Deficients Auditius (CREDA), Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), i Equip d'Assessorament 
i Orientació Psicopedagògica (EAP) podrà aportar un informe emès per aquest servei indicant el tipus de 
suport que requereix. 
 
L’import de les subvencions s’establirà de la següent forma: 
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No es tindrà en compte el nivell de renda.  
 
7) CRITERIS GENERALS D’EXCLUSIÓ  
 
7.1. L’incompliment de qualsevol disposició d’aquesta normativa donarà lloc a la 
revocació de la subvenció concedida. Les dades justificatives aportades podran ser 
sotmeses a constatació. En el cas que es comprovi que les esmentades dades no 
concorden amb la realitat, es perdrà el dret a la subvenció en aquesta convocatòria, i 
en el cas d’haver estat percebuda, comportarà l’obligatorietat de retornar l’import. 
 
7.2. El no compliment d’algun dels requisits imprescindibles. 
 
7.3.La presentació de la sol·licitud fora del termini establert. 
 
7.4. La no presentació de tota la documentació requerida en el termini establert. 
 
8) ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ, AVALUACIÓ I ATORGAMENT 
DE LES SUBVENCIONS 
 
Totes les sol·licituds de subvenció seran informades per una comissió avaluadora 
constituïda per, com a mínim, el/la cap del servei, un membre del personal tècnic i un 
membre del personal administratiu. Aquesta comissió examinarà el compliment dels 
requisits de les persones beneficiaries, demanarà els informes que estimi necessaris, 
establirà l’ordre de prelació de les sol·licituds d’acord amb la puntuació obtinguda. 
Emetrà el seu informe al personal responsable de la tramitació administrativa del 
departament, el qual redactarà un esborrany de proposta de resolució de les 
concessions de subvenció. 
 
I finalment, serà la Junta de Govern Local l’òrgan que aprovarà la concessió i/o la     
denegació de les subvencions 
 
9) OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIADES 
 
Les persones a les que s’hagi atorgat una subvenció tindran les següents obligacions: 
 

a) Complir les condicions establertes en les bases reguladores i en la 
convocatòria. 

 
b) Realitzar l’activitat per a la qual s’atorga l’ajut en els termes i terminis indicats 

en la convocatòria i en l’acord d’atorgament. 
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c) Notificar 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 amb justificació de les causes que l’originen. 

 
 
10) EFECTES DE L’INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE LES PERSONES 
BENEFICIADES 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions de la persona beneficiada establerta en 
aquesta convocatòria i en la normativa d’aplicació donarà dret a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú a la revocació de la subvenció concedida, prèvia audiència de la 
persona beneficiada, sense dret a que aquesta rebi indemnització, i sens perjudici dels 
drets a incoar els procediments sancionadors i de  rescabalament dels danys i 
perjudicis que siguin oportuns. 
 
Això no obstant, en el cas que es produïssin modificacions no substancials de l’activitat 
o programa subvencionat de forma justificada, l’Ajuntament podrà modificar l’import de 
la subvenció concedida de forma motivada i mitjançant la corresponent resolució per 
part de l’òrgan que la va concedir. 
 
11) IMPORT I FORMA DE PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS 
 
El pagament es farà directament a les entitats organitzadores de les activitats 
extraescolars que hagin fet el tràmit i siguin considerades entitats col·laboradores per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú complint tots els requisits i obligacions establertes. 
Els imports concedits s’abonaran a les entitats col·laboradores de la manera següent: 
 

- El 60% del total de l’import concedit: un cop aprovada la resolució de 
concessió       per la Junta de Govern Local. 

 
- L’altre 40% de l’import: es farà efectiu un cop l’entitat col·laboradora hagi                          

justificat correctament la participació. 
 
 
12) OBLIGACIONS DE LES ENTITATS COL.LABORADORES 
 
Les entitats col·laboradores hauran de complir i respectar les obligacions recollides a 
les “Bases reguladores de les subvencions destinades a infants, adolescents i joves de 
Vilanova i la Geltrú per a la participació i inclusió en activitats d’educació en el lleure”, 
aprovades pel Ple de la corporació l’1 de març de 2021. Les bases van ser publicades 
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al BOP de Barcelona el dia 9 de març de 2021, sotmeses a informació pública per un 
període de 20 dies hàbils sense que es presentessin suggeriments ni al·legacions, i 
van ser aprovades definitivament per Decret d’Alcaldessa el 22 d’abril de 2021. 
 
13) REGIM JURÍDIC 
 
Aquesta convocatòria té naturalesa en l’Ordenança General Reguladora de la 
concessió de subvencions d’aquest ajuntament, publicada en el BOPB núm. 68 de 20 
de març de 2007 i modificat l’article 5 del Ple de 13 de març de 2017. 
 
També està subjecta al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre de 
transparència i accés a la informació pública i bon govern de Catalunya. 
 
En tot allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat 
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de disposicions legals aplicables 
en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions 
públiques. 
 
 
14) DENEGACIÓ, MODIFICACIÓ, SUSPENSIÓ I EXTINCIÓ DELS AJUTS  
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions de la persona beneficiària de la 
subvenció, establertes en les bases, en aquesta convocatòria i en la normativa 
d’aplicació donarà dret a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la revocació de la 
subvenció concedida i/o exigència de responsabilitat, prèvia audiència, sense dret a 
que aquest rebi indemnització, i sens perjudici dels drets a incoar els procediments 
sancionadors i de rescabalament dels danys i perjudicis que siguin oportuns. 
Això, no obstant, en el cas que es produïssin modificacions no substancials de 
l’activitat, de forma justificada, l’Ajuntament podrà modificar l’import de la subvenció 
concedida de forma motivada i mitjançant la corresponent resolució per part de l’òrgan 
que la va concedir. 
 
Denegació: Podran ser denegades les sol·licituds que, tot i complir amb els requisits 
establerts, puguin concórrer en alguna de les següents circumstancies: 
 

- Dificultar la tasca tècnica de valoració de la sol·licitud rebuda. 

- El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades.  
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- Qualsevol altre motiu que, atenent a les circumstancies i prèvia valoració del 
personal tècnic de referència, estimin la seva denegació de forma motivada. 

- Si s’han exhaurit els recursos disponibles per a aquesta línia de subvenció. 
 
Extinció: Es procedirà a l’extinció de les prestacions per alguna de les següents 
causes: 
 

- Compliment del termini en les prestacions de durada determinada. 

- Per renúncia o desistiment de la persona beneficiada a la prestació econòmica. 

- Desaparició de totes o d'alguna de les circumstancies, general o específiques, 
que van donar lloc a la seva concessió. 

 
Revocació: Les subvencions podran ser revocades per alguna de les següents causes: 
 

- Incompliment dels requisits per part de la persona beneficiada. 

- Falsejar, ocultar o mostrar obstrucció a les actuacions de comprovació 
empreses per part dels tècnics referents. 

- Quan la persona beneficiada ho sigui simultàniament d'una altra prestació amb 
la mateixa finalitat i ho hagi amagat en la sol·licitud de subvenció. 

- Altres causes de caràcter greu imputables a les persones beneficiades no 
contemplades en els apartats anteriors. 

 
La revocació de la prestació donarà lloc a la tramitació, en el seu cas, del 
reintegrament de les quantitats indegudament percebudes per part de la persona 
beneficiada. En tot cas, i en funció de les circumstàncies econòmiques i personals 
concurrents, es podran establir formes de devolució fraccionada. 
 
15) REGIM D’INCOMPATIBILITATS 
 
Amb caràcter general les subvencions previstes en les seves bases i en la present 
convocatòria no són compatibles amb qualsevol altra de les concedides per altres 
administracions pel mateix concepte. Alhora, sota cap concepte, les subvencions que 
es percebin pels serveis no poden superar la quantia i finalitat d'aquest. 
 
Pel seu caràcter extraordinari, finalista i no periòdic serà incompatible la concessió de 
subvencions amb el gaudi gratuït de serveis que cobreixin les mateixes necessitats, 
resultant compatibles únicament quan presentin diferent naturalesa i atenguin aquesta 
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finalitat. Igualment seran incompatibles amb les subvencions concedides per altres 
entitats, que siguin de la mateixa naturalesa, abast, quantia i/o finalitat. 
 
 
16) TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT DE LES 
CONCEDIDES 
 
Dins el marc establert per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals i de les disposicions del Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 es garanteix la 
confidencialitat en relació a les peticions efectuades en l’àmbit de l’ens local on es faci 
la petició, així com de qualsevol de les seves dades personals i familiars facilitades, 
essent utilitzables les mateixes, estrictament, per a les finalitats per a les quals han 
estat facilitades. 
 
Les dades personals esmentades seran guardades i custodiades amb la més estricta 
confidencialitat i en cap cas seran tractades per a una finalitat diferent de la pròpia del 
contingut d’aquesta convocatòria. Tampoc es comunicaran a tercers, llevat de les 
excepcions previstes anteriorment en aquesta mateixa convocatòria i els supòsits 
legalment previstos. 
 
 
17) PUBLICACIÓ 
 
És notificarà al Servei d’Intervenció per tal que enviï les dades estructurades, el text 
complert i l’extracte de la present convocatòria, de conformitat amb allò que 
estableixen els articles 14.2 i 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament i l’article 124.2 del ROAS, per tal de donar publicitat a la mateixa. 
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RESUM DELS TERMINIS DE LA CONVOCATORIA  
 
 

 
 

 
 
SEGON. AUTORITZAR l’import màxim destinat a la concessió de les subvencions 
previstes en aquesta convocatòria: quaranta mil euros (40.000 €) amb càrrec a la 
partida núm. 09.3278.48204 Ajuts infància de l’exercici 2021.  
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L’eficàcia d’aquest acord en relació a la disponibilitat pressupostària per l’exercici 2021 
restarà condicionat a l’existència de la corresponent dotació pressupostària. 
 
TERCER. ESTABLIR el termini per a la presentació de sol·licituds:  del 18 al 29 
d’octubre de 2021 ambdós inclosos.  
 
QUART. APROVAR l’extracte de la present convocatòria per tal de publicar-la en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)  amb el text següent: 
 

Primer: Requisits de les persones sol·licitants 
 

1.  Que el pare/mare o tutor legal del beneficiari/a disposi de NIF o NIE vigent (en 
el supòsit que siguin concedides, aquestes ho seran a nom del pare, mare o 
tutor legal que realitzi la sol·licitud de la subvenció). 

 
2.  Empadronades a Vilanova i la Geltrú, llevat dels casos emparats en la Llei 

5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 
 
3.  Que les persones beneficiàries de les subvencions tinguin entre 3 i 16 anys 

(ambdós inclosos) i tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior 
al 33%. Excepcionalment, en cas de que no disposi de valoració i estigui en 
seguiment d’un servei especialitzat públic: Centre de Desenvolupament 
Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), Centre de Recursos Educatius per a 
Deficients Auditius (CREDA), Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), 
i Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) podrà aportar 
un informe emès per aquest servei indicant el tipus de suport que requereix. 

 
4.  Que s’inscriguin en  activitats extraescolar organitzades per centres docents 

de primària de Vilanova i la Geltrú o per les AMPA/AFA d’aquests centres que 
s’hagin constituït com a entitat col·laboradora amb l’Ajuntament. 

 
5.  Que la persona sol·licitant i la resta de membres de la unitat de convivència 

(familiar) no tinguin cap deute, ja sigui derivat d'ingressos de dret públic o de 
dret privat, pendent de pagament amb l'Ajuntament. 

 
Segon: L’objecte de la subvenció  
 
L’objecte és regular les subvencions destinades a infants i adolescents amb  
diversitat funcional per participar en activitats extraescolars durant el curs 2021-
2022, entenent a l’infant amb una discapacitat física, intel·lectual o sensorial, no des 
de la mancança sinó des de les seves capacitats diverses. 
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Tercer: Bases reguladores 
 
Per acord de Ple Municipal de data 1 de març de 2021, van ser aprovades 
provisionalment les “Bases reguladores de les subvencions destinades a infants, 
adolescents i joves de Vilanova i la Geltrú per a la participació i inclusió en activitats 
d’educació en el lleure”.  
 
Aquestes Bases reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí de la Província 
de Barcelona en data 9 de març de 2021, sotmeses a informació pública per un 
període de 20 dies hàbils sense que es presentessin suggeriments ni al·legacions, i 
van ser aprovades definitivament per Decret d’Alcaldessa el 22 d’abril de 2021. 
L’aprovació definitiva va ser publicada al BOPB el 4 de maig de 2021. 
 
Quart: Import 
 
L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions previstes en aquesta 
convocatòria és de quaranta mil euros (40.000€) amb càrrec a la partida núm. 09 
3278 48204 Ajuts Infància de l’exercici 2021.  
 
L’eficàcia d’aquest acord en relació a la disponibilitat pressupostària per l’exercici 
2021 restarà condicionada a l’existència de la corresponent dotació pressupostària. 
Cinquè: Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds és del 18 al 29 d’octubre 2021 (ambdós 
inclosos) 

 
 
CINQUÈ.- TRASLLADAR a la Intervenció municipal l’acord d’aprovació de la 
convocatòria en text complert i també l’extracte de la convocatòria en dues versions: 
original en català i la versió traduïda al castellà, annexada a aquest acord, per a que 
procedeixi a la introducció de les dades a la Plataforma de la Base de Dades Nacional 
de Subvencions. 
 
 
SISÈ.- PUBLICAR aquesta convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament i en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
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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 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. 
 
 
33. Educació IMET.  
Número: 728/2021/eAJT. 
 
APROVACIÓ DE L'ENCÀRREC A MITJA PROPI A L'IMET PER A LA GESTIÓ DEL 
PROJECTE PATI OBERT 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- ENCARREGAR a l’Institut Municipal d’Educació i Treball  (IMET) com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que porta causa i 
desenvolupa les polítiques actives d’educació la gestió del projecte Pati Obert, amb el 
següent contingut: 
 

ENCÀRREC A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A 
L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE  PATI OBERT PER UN IMPORT DE 1.500,00 
EUROS 
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REUNITS 
 
D’una part, la senyora OLGA ARNAU SANABRA, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, 
per Acord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió extraordinària de 
data 15 de juny de 2019, de constitució del Consistori del Mandat Corporatiu 2019-
2023. 
 
I d’una altra part, la senyora MARIA MERCÈ MATEO OLIVARES, vicepresidenta de 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), en virtut del Decret de la Presidència 
de l’IMET núm. 230-2019 de data 28 d’agost de 2019 de delegació de 
competències. 
 
EXPOSEN 
 
I. Durant l’any 2010  l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú enceta el projecte Pati 

Obert, impulsat pel Servei d’Educació i les Regidories d’Esports, Joventut, 
Participació Ciutadana i Convivència de l’Ajuntament de Vilanova. 

 
II. En el document Acord de col·laboració entre l’IMET, i els centres educatius 

l’Arjau, Ginesta, Llebetx, Ítaca i Canigó i les corresponents AVV o AMPA/AFA 
es fa constar la col·laboració en el projecte de les regidories d’Esports, 
Participació, Infància i Joventut, Convivència i Equitat. 

 
III. La situació actual de pandèmia COVID19 ha motivat una situació excepcional 

provocant el tancament  d’aquests espais durant alguns períodes en el que era 
necessari per evitar l’expansió dels contagis. 

 
IV. Que per acord de Ple de data 7 de juliol de 2008, es constitueix l’Institut 

Municipal d’Educació i Treball (IMET) com organisme autònom de caràcter 
administratiu de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que, com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament, es va constituir de conformitat a allò 
que disposen els articles 85.2.A) b) i 85 bis de la Llei Reguladora de les Bases 
de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril per a la gestió directa dels serveis públics 
d’educació, formació i treball. 

 
V. Que l’IMET porta causa i desenvolupa les polítiques actives d’educació i 

ocupació. 
 
VI. Que és voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú encarregar a l’Institut 

Municipal d’Educació i Treball, en la seva condició de mitjà propi, la gestió del 
projecte Pati Obert per un import de 1.500,00 – EUROS, per al període 
d’octubre a desembre de 2021. Aquesta quantitat anirà a càrrec de les partides: 
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- 375,00€ a càrrec de la partida 33.3410.2260900 Calendari activitats i 
programes esportius. Regidoria d’Esports 

- 375,00€ a càrrec de la partida 08,3272,2269901 Civisme i Espai públic. 
Regidoria de Convivència i Equitat 

- 375,00€ a càrrec de la partida 09.3278.2279902  Infància. Regidoria de 
Infància i Joventut  

- 375,00€ a càrrec de la partida 06.9240.2269900 Accions de 
Participació. Regidoria de Participació i Cooperació 

 
VII. Que l’Institut Municipal d’Educació i Treball disposa de mitjans propis per al 

desenvolupament d’aquest encàrrec i compta amb una àmplia experiència en 
la realització de projectes en els àmbits esmentats en els punts anteriors.  

 
VIII. Que aquest encàrrec, formulat de conformitat amb l’establert a l’article 32 de 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, no té la 
consideració de contracte.  

 
IX. Que ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament capacitat suficient 

per a l’atorgament del present document i convenen la celebració d’aquest 
encàrrec a un mitjà propi personificat, que es regirà per les següents:  

 
 
PRESCRIPCIONS 
 
PRIMERA.- Objecte de l’encàrrec  
  
L’objecte del present encàrrec és la gestió per part de l’Institut Municipal d’Educació 
i Treball del projecte Pati Obert. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú serà propietari dels documents resultants del 
present encàrrec, disposant de tots els drets inherents que li siguin d’aplicació, 
inclòs el dret de modificació i/o publicació posterior.  
 
Aquest encàrrec no suposa cessió de titularitat de les competències ni dels 
elements substantius del seu exercici.  
 
SEGONA.- Contraprestació  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú satisfarà a l’Institut Municipal d’Educació i 
Treball la quantitat màxima de  mil cinc-cents euros (1.500,00€) corresponent al 
pagament del Pati Obert, període d’octubre a desembre de 2021. Aquesta quantitat 
anirà a càrrec de les partides: 
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- 375,00€ a càrrec de la partida 33.3410.2260900 Calendari activitats i 
programes esportius,  de la Regidoria d’Esports 

- 375,00€ a càrrec de la partida 08,3272,2269901 Civisme i Espai públic, de 
la Regidoria de Convivència i Equitat 

- 375,00€ a càrrec de la partida 09.3278.2279902  Infància, de la Regidoria 
de Infància i Joventut  

- 375,00€ a càrrec de la partida 06,9240,2269900 Accions de Participació 
de la Regidoria de Participació i Cooperació 

 
TERCERA.- Execució 
 
L’execució d’aquest fons de prestació serà (ANUAL), essent el seu període entre l’1 
d’octubre de 2021 i el 31 de desembre de 2021. 

 
 
SEGON.- ORDENAR la transferència a l’Instittut Municipal d’Educació i Treball la 
quantitat de 1.500,00€. Aquesta quantitat anirà a càrrec de les partides: 

- 375,00€ a càrrec de la partida 33.3410.2260900 Calendari activitats i 
programes esportius. Regidoria d’Esports 

- 375,00€ a càrrec de la partida 08,3272,2269901 Civisme i Espai públic. 
Regidoria de Convivència i Equitat 

- 375,00€ a càrrec de la partida 09.3278.2279902  Infància. Regidoria de 
Infància i Joventut  

- 375,00€ a càrrec de la partida 06.9240.2269900 Accions de 
Participació. Regidoria de Participació i Cooperació 

 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’Institut Municipal d’Educació i Treball i al 
servei de contractació. 
 
 
QUART.- PUBLICAR aquest encàrrec a mitjà propi al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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CINQUÈ.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent 
al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
  
 
34. Esports.  
Número: 447/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL I TOTAL DE LES SUBVENCIONS PER LA 
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES DURANT EL CURS 2020-2021 
DESTINADES A LES PERSONES AFECTADES PER MALALTIES CRÒNIQUES 
DEGENERATIVES, AMB NECESSITATS D'ATENCIÓ ESPECIAL O TERAPÈUTICA, 
EN SITUACIÓ DE PRECARIETAT ECONÒMICA I PRACTICANTS D'ESPORTS 
INDIVIDUALS, COM A CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
 
PRIMER. REVOCAR PARCIAMENT i per tant, procedir a la reducció de la subvenció 
concedida per la no realització de totes les activitats esportives i la no justificació total 
de les subvencions econòmiques concedides per acord de la Junta de Govern Local 
de data 28 de juliol de 2020 per la realització d’activitats esportives pel curs 2020-21 
per a persones afectades per malalties cròniques degeneratives, amb necessitats 
d’atenció especial o terapèutica, en situació de precarietat econòmica.  
 
La reducció de la subvenció es farà segons el quadre adjunt:  
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SEGON. REVOCAR TOTALMENT per incompliment dels requisits (falta de DNI o NIE) 
la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 
2020 per la realització d’activitats esportives pel curs 2020-21 per a persones 
afectades per malalties cròniques degeneratives, amb necessitats d’atenció especial o 
terapèutica, en situació de precarietat econòmica, que consta al quadre adjunt:  
 

 
 
TERCER. REVOCAR TOTALMENT les subvencions econòmiques per manca de 
justificació, per la realització d’activitats esportives pel curs 2020-2021 per a persones 
afectades per malalties cròniques degeneratives, amb necessitats d’atenció especial o 
terapèutica, en situació de precarietat econòmica.  
 
Les subvencions que han de ser totalment revocades es troben al quadre adjunt:  
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QUART. PUBLICAR aquesta resolució a la pàgina web municipal. 
 
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 
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sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol recurs que considereu procedent. 
  
 
35. Esports.  
Número: 1118/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA PENYA 
BARCELONISTA VILANOVA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. CONCEDIR una subvenció nominativa a la PENYA BARCELONISTA 
VILANOVA  amb NIF G08444226, per un import de quatre mil cinc-cents vuitanta-nou 
euros amb quaranta-sis cèntims (4.589,46€), destinada a finançar el sosteniment de 
l’entitat d’interès social que és propietària de la seu social. 
 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de quatre mil cinc-cents vuitanta-
nou euros amb quaranta-sis cèntims (4.589,46€) amb càrrec a l’aplicació 
33.3410.48105 SUBVENCIÓ PENYA BARCELONISTA, del pressupost de l’exercici 
2021 per fer front a la subvenció que s’atorga. 
 
TERCER.  APROVAR les condicions a què queda subjecte la present subvenció i que 
es concreten en els punts següents: 
 
3.1. PENYA BARCELONISTA VILANOVA  es compromet a:  
 
3.1.1. Destinar la subvenció a finançar les despeses que es produeixin de les 
obligacions derivades de la tinença en propietat de la seu social, la qual es durà a 
terme durant l’any 2021.  
 
3.1.2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
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3.1.3. Conservar els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels 
fons rebuts, per un període no inferior a 6 anys, comptats des de la finalització del 
termini de presentació de justificacions. 
 
3.1.4. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que 
no s’hagi declarat amb la sol·licitud. Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es 
conegui. 
3.1.5. Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en 
el compliment de les obligacions establertes mitjançant la presentació d’un informe per 
escrit, tan bon punt es produeixi, amb justificació de les causes que l’originen  
 
3.1.6. Comunicar per escrit les modificacions relatives al beneficiari, com un canvi en 
els mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació que tingui 
transcendència per al seguiment de la subvenció 
 
3.1.7. Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió 
de subvenció. 
 
3.1.8. Abans del pagament, el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
3.1.9. Complir les obligacions previstes en la llei 19/2014 de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, respecte a la 
publicitat activa. 
 
3.2. Seran despeses subvencionables les establertes amb caràcter general a l’article 
31 de la llei 38/2003,de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
3.3. Incompliment de les obligacions i compromisos. 
 
3.3.1. L’incompliment de les obligacions establertes originarà les responsabilitats que 
en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de 
la subvenció concedida. 
 
3.3.2. En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part de 
l’administració,  haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’Ajuntament haurà de 
resoldre en el termini d’un mes. 
 
La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs 
administratiu de reposició de forma potestativa o directament de recurs contenciós  
administratiu. 
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3.3.3. L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari donarà dret a 
l’Ajuntament a la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida, 
prèvia audiència del beneficiari, sense dret a que aquest rebi indemnització, i sens 
perjudici del dret a incoar els procediments sancionadors i de rescabalament dels 
danys i perjudicis que siguin oportuns. 
 
3.4. Responsabilitat en front de tercers. La responsabilitat que es pugui generar 
enfront tercers, a conseqüència de les  actuacions derivades del desplegament 
d'aquest acord correspon a l'entitat executora material de les actuacions. 
 
3.5. La forma de pagament de l’import de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia 
la presentació dins dels terminis establerts de la documentació justificativa esmentada 
al punt anterior. 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 la PENYA BARCELONISTA VILANOVA. 
S’entendrà acceptada la subvenció per part de l’entitat si en aquest termini 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. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució dels recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol recurs que considereu procedent. 
  
 
36. Espai Públic.  
Número: 741/2021/eAJT. 
 
APROVACIÓ DE LES CONCESSIONS DEL FONS DE PRESTACIÓ "ACTUACIONS 
D'INFORMACIÓ I MANTENIMENT A LES PLATGES EN EL CONTEXT DE LA COVID-
19", EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2021 DEL 
PLA DE CONCERTACIÓ XARXA DE GOVERNS LOCALS 2020-2023 (exp. núm. 
2021/0010539) 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’acceptació de les concessions del fons de prestació “Actuacions 
d’informació i manteniment a les platges en el context de la COVID-19”, en el marc de 
la convocatòria del Catàleg de Serveis 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 (exp. núm. 2021/0010539) a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
amb un import de 55.000,00 €. 
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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. 
 
    
37. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 397/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, EL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I LA LICITACIÓ DE LES OBRES DEL 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL  CARRIL BICI A LA RAMBLA SALVADOR 
SAMÀ ENTRE EL CARRER TEATRE I L’AVINGUDA JAUME BALMES I 
REORDENACIÓ DEL CARRER HAVANA PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives 
particulars, per a la contractació de les obres  “Construcció de carril bici a la rambla 
Salvador Samà entre el carrer del Teatre i l’avinguda de Jaume Balmes i de la 
reordenació del carrer de l’Havana” que es tramitarà segons el procediment obert 
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simplificat  amb  un pressupost de cent vint-i-dos mil cinc-cents seixanta quatre euros 
amb cinquanta un cèntims  122.564,51€ (101.292,98€ més 21.271,53€ de l’IVA).    
 
 
SEGON.- APROVAR l’obertura de la licitació i acordar la seva publicitat a la 
Plataforma Pública de Contractació.  
 
 
TERCER.- Aquest import es farà efectiu amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
50.1530.63900 (Obres millora Espai Urbà) del pressupost d’Inversions .  
 
 
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. 
 
La documentació que s’ha de sotmetre a aprovació s’incorpora  aquí mitjançant el 
següent enllaç :  
 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1
3523612046716527050  
  
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523333653507737412 
 
 

 
  
 
 

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

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

 

 
El següent punt s’ha d’acordar en sessió Pública, per tractar-se d’una competència 
delegada del PLE a la Junta de Govern Local 
 
   
38. ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA.  
Número: 1342/2021/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT A UN TREBALLADOR MUNICIPAL  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

 
ACORD 

 
 
PRIMER.- DECLARAR de conformitat amb els articles 1.3, 2 c), 3.1, 4, 7, 12 i 13 de la 
Llei 53/84, la compatibilitat al Sr. IMS, l’exercici públic de professor associat a la 
Universitat Oberta de Catalunya, en règim de dedicació parcial.  
 
Amb una dedicació màxima total de 37,5 hores setmanals, i amb les limitacions en 
quant a sou contingudes a l’article 5 de la Llei 21/1987, d’incompatibilitats del personal 
al servei de l’Administració de la Generalitat. 
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu. 
 
 
SEGON.- COMUNICAR el present acord als interessats. 
 
 
 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523333653507737412 
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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 
 
Sense Precs i Preguntes 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9:43 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el vicesecretari 
 


