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Identificació de l’expedient 
Núm.Exp.: 27/2022/eJGL 
 
 
NÚM.:   27 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  19 de juliol de 2022 
HORA:  09:00 
LLOC:  Sala Pau Roig i Estradé 
DOCUMENT:  Acta 
 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 09:00 hores del dia 19 de juliol de 2022, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, Olga Arnau i Sanabra, es reuneixen en primera 
convocatòria, al Sala Pau Roig i Estradé, les persones següents: 
 
 
Sra. Olga Arnau Sanabra ERC 
Sra. M Blanca Alba Pujol JxC 
Sr. Antoni Palacios Asensio JxC 
Sr. Jordi Medina Alsina ERC 
Sr. Francesc Xavier Serra Albet ERC 
Sra. Conxi Martinez Sanchez ERC 
 
 
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. 
 
Excusen la seva assistència la Sra. Marta Jofra Sora 
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixen també a la sessió el Sr. Adrià Guevara 
Figueras, Sr. Oriol Huguet Briva, Sr. Jaume Carnicer i  Mas i el Sr. Jaume Aliaga 
Huguet 
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ORDRE DEL DIA 

  
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 26/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 26 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 12 DE JULIOL  DE 2022 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 63/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA DILIGÈNCIA D’ORDENACIÓ, DE 28 DE JUNY DE 2022, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 11 DE BARCELONA 
EN EL PROCEDIMENT 125/2022 F (EXP. 629/2021/eAJT).  DESISTIMENT DE LES 
PARTS PERSONADES 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 29/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER ROBATORI DE LA BICICLETA DEL SEU FILL DEL GARATGE 
DEL CAMP DE FUTBOL VILANOVA, EL DIA 26 DE FEBRER DE 2021 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 66/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER JOSEP ANTON MARQUÉS, EL DIA 25 DE 
SETEMBRE DE 2020 
  
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 5/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 5/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
TINENÇA D'ANIMALS, EN DATA 14/12/2021. 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 31/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 31/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA 
DE L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MOBILIARI D'ESTABLIMENTS 
COMERCIALS I DE RESTAURACIÓ, SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 
25/01/2022. 
  
7 Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 79/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 79/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, 
EN DATA 26/01/2022. 
  
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 122/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 122/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER 
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 20/02/2022. 
 
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 239/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 239/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, 
EN DATA 01/03/2022. 
  
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 243/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 243/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ. 
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11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 696/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 696/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 26/11/2021. 
  
12. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 6/2020/eGES. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA, ANUL·LAR L'AUTOLIQUIDACIÓ DE 
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA I RECONÈIXER EL DRET A LA DEVOLUCIÓ 
  
13. Intervenció.  
Número: 68/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
14. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 452/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ A L'ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL 
PRESSUPOST MUNICPAL 2022 
  
ÁREA DE POLITIQUES DE CIUTADANIA 
 
15. Cultura.  
Número: 315/2022/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A 
L’ADQUISICIÓ DE FONS BIBLIOGRÀFICS DESTINATS A LES BIBLIOTEQUES 
MUNICIPALS 
  
16. Cultura.  
Número: 427/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA 2022 A 
L’ASSOCIACIÓ PESSEBRISTA DE VILANOVA I LA GELTRU 
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17. Cultura.  
Número: 429/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER L’ANY 2022 A 
L’ASSOCIACIÓ DE LA CERCAVILA DE L’IMAGINARI DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
18. Esports.  
Número: 576/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A LES PERSONES FÍSIQUES 
PER A LA PRÀCTICA D'ACTIVITATS ESPORTIVES A VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
19. Convivència i equitat.  
Número: 91/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEI D’ATENCIÓ I 
ACOLLIMENT D’URGÉNCIES PER A DONES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA I ELS SEUS FILLS I FILLES A CÀRREC 
  
 
 
PROPOSTES URGENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
20. Tecnologies de la informació i la comunicació 
Exp Núm.247/2022/eCONT  
 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN 
ACORD MARC DEL CONSORCI LOCALRET, DE DIFERENTS LLICÈNCIES 
OFFICE 
 
 
ÀREA DE POLITIQUES DE CIUTADANIA 
 
21.Cultura 
Exp Núm. 4/2022/eCUL 
 
APROVAR EL PROGRAMA D’ACTES I EL PRESSUPOST DE LA FESTA MAJOR 
2022 
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22.Cultura 
Exp Núm. 460/2022/eAJT 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D'AJUTS PER A LA 
PRODUCCIÓ D’ESPECTACLES I D’EXPOSICIONS RELACIONATS AMB LA 
CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 
 
23.Cultura 
Exp Núm. 498/2022/eAJT 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D'AJUTS PER A 
PROGRAMACIONS ESTABLES D'ACTIVITATS CULTURALS DE CARÀCTER 
PROFESSIONAL DE L'OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL 
 
24.Cultura 
Exp Núm. 582/2022/eAJT 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I LA MERCANTIL IUVENIS PREMIUM, SL PER AL 
MECENATGE DE LA FESTA MAJOR 2022 
 
25.Acció social i dependencia 
Exp Núm. 26/2022/ePAT 
 
APROVAR L'ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ TEMPORAL DE L´ÚS A TÍTOL 
GRATUÏT DEL SOLAR UBICAT AL C/DELS HORTS, NÚM. 29 DEL TERME 
MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
26.Cultura 
Exp Núm. 219/2022/eCONT 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DELS SERVEIS DE L’ESPECTACLE PIROTÈCNIC 
DEL DIA DE VIGILIA DE FESTA MAJOR DE VILANOVA I LA GELTRÚ 2022 
 
 
PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 



 
 

Document electrònic 
Número de validació: 14157511715157706707 

 
 
 

Secretaria General     
 

7 
 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió a les 9.00 h seguint 
l’ordre del dia. 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 26/2022/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 26 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 12 DE JULIOL  DE 2022 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 63/2022/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA DILIGÈNCIA D’ORDENACIÓ, DE 28 DE JUNY DE 2022, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 11 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT 125/2022F (EXP. 629/2021/eAJT).  DESISTIMENT DE LES 
PARTS PERSONADES 
 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 11 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :   Abreujat 125/2022 F 
 
Núm. i data diligència  
d’ordenació:                                28 de juny de 2022 
  
Part actora  : Santiago Sainz Molina 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                                         Rosa Lucas Bizarro 
 
Objecte del procediment :      Acte exprés dictat per la regidoria que desestima el recurs en 

data 18/11/2020, on sol·licita que es tingui en compte el 
descompte per estar empadronat en la ciutat en les 
liquidacions del preu públic de l’Escola Conservatori de 
Música Mestre Montserrat.  La quantia del procediment és de 
617.50 €. 

 
Decisió  :  DESISTIMENT DE LES PARTS PERSONADES en el recurs 

contenciós administratiu. 
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Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma i contra ella s’hi pot interposar   

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

conforme.  
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 29/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER ROBATORI DE LA BICICLETA DEL SEU FILL DEL GARATGE 
DEL CAMP DE FUTBOL VILANOVA, EL DIA 26 DE FEBRER 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 49881016 L, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 66/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER JOSEP ANTON MARQUÉS, EL DIA 25 DE 
SETEMBRE DE 2020 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
la senyora amb DNI 47634871 P, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
  
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 5/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 5/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
TINENÇA D'ANIMALS, EN DATA 14/12/2021. 
  
Per tot això, 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 ES052216939Q la sanció de multa 
de tres-cents euros (300 €) per infracció de l’article 23 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI ES052216939Q, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis 
mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
  
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 31/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 31/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA 
DE L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MOBILIARI D'ESTABLIMENTS 
COMERCIALS I DE RESTAURACIÓ, SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 
25/01/2022. 
  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
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ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per l’establiment 
titular del CIF ESB01624113 per haver quedat provada la responsabilitat dels fets 
objecte d’infracció a tenor de l’informe tècnic de ratificació dels fets. 
 
SEGON. IMPOSAR a l’establiment titular del CIFESB01624113, la sanció de multa 
de mil cent euros (1.100 €) per infracció de l’article 20.a) de l’ Ordenança reguladora 
de l’ocupació de la via pública amb mobiliari d’establiments comercials i de 
restauració,segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. IMPOSAR a l’establiment titular del CIFESB01624113, la sanció de multa 
de dos-cents cinquanta euros (250 €) per infracció de l’article 6 de l’ Ordenança 
reguladora de l’ocupació de la via pública amb mobiliari d’establiments comercials i 
de restauració, segons consta a l’expedient. 
 
QUART. IMPOSAR a l’establiment titular del CIFESB01624113, la sanció de multa de 
dos-cents cinquanta euros (250 €) per infracció de l’article 17 de l’ Ordenança 
reguladora de l’ocupació de la via pública amb mobiliari d’establiments comercials i 
de restauració, segons consta a l’expedient. 
 
En conseqüència, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la 
quantitat de mil sis-cents euros (1.600 €). 
 
CINQUÈ: REQUERIR l’establiment titular del CIFESB01624113, 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. 
 
SISÉ. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
SETÉ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 

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

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis 
mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu 
procedent.   
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7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 79/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 79/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 26/01/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES047631720P 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 ES047631720P, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis 
mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 122/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 122/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 20/02/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES046761794B 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. 
 
SEGON. REQUERIR a la persona titular del DNI ES046761794B, per tal que 
s’ingressi a la caixa de l’Ajuntament l’import de la sanció imposada, en el termini de 
20 dies hàbils a comptar des del dia següent d’haver rebut la notificació d’aquesta 
proposta. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis 
mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 239/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 239/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 01/03/2022. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052191680B 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 ES052191680B, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis 
mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 243/2022/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 243/2022-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ. 
  
 
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 ES047639420A. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:  
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 696/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 696/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 26/11/2021. 
  
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 ES037736165L. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:  
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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12. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 6/2020/eGES. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA, ANUL·LAR L'AUTOLIQUIDACIÓ DE 
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA I RECONÈIXER EL DRET A LA DEVOLUCIÓ 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment, i aprova per unanimitat dels seus membres presents l’acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i conforme de la 
sentència recaiguda en el següent procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 11 DE 

BARCELONA 
 
Núm. procediment  :  Abreujat  277/2021-C 
 
Núm. i data sentència: 158/2022, de 20 de juny de 2022 
 
Part actora  : Banco de Santander SA 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Lletrat:                              Matías Acebes Fernández 
 
Objecte del procediment :  Desestimació presumpte per silenci administratiu de la 

sol·licitud de rectificació de l’autoliquidació de l’IIVTNU 
relativa a la transmissió de 22-03-2019 de l’immoble 
amb referència cadastral 3542113CF9634S0003HQ. 

 
Decisió  :  ESTIMAR el recurs contenciós administratiu.   
  
 ES RECONEIX EL DRET A LA DEVOLUCIÓ de les 

quantitats ingressades.  
  
 Sense condemna a costes. 
 
Fermesa :  Contra aquesta resolució no es pot interposar  cap 

recurs ordinari. 
 
 
SEGON. ANUL·LAR l’autoliquidació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana, número  202709081, d’import 1.015,09€. 
 
TERCER. RECONÈIXER a BANCO SANTANDER SA, amb NIFA39000013, el dret  a 
la devolució de la quantitat de 1.015,09€. 
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QUART. ACORDAR l’ordenació del pagament de 115,97€ en concepte d’interessos 
de demora, a càrrec de la partida pressupostària 90.0110.35200. 
 
CINQUÈ. COMPENSAR la quantitat de 1.131,06€ (1.015,09 + 115,97) amb la 
quantitat pendent de pagament 726,92€, resultant una diferència de 404,14€ a 
retornar. 
 
SISÈ. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú farà la devolució i compensació. 
 
SETÈ. NOTIFICAR al Departament d’Intervenció i Tresoreria.” 
 
VUITÈ. PEU DE RECURS 

 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent  
 
 
13. Intervenció.  
Número: 68/2022/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la relació de factures número F/2022/26. 
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Factures inferiors a 10.000€ 
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SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2022/26. 
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 

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

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

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent 
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
14. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat.  
Número: 452/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ A L'ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL 
PRESSUPOST MUNICPAL 2022 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
  

ACORD 
 

PRIMER.- CONCEDIR una subvenció nominativa a l’entitat Associació Formativa 
Temps de Vi de Vilanova i la Geltrú, amb CIF G65758070, per un import de DIVUIT 
MIL EUROS (18.000,00€), destinada a donar suport a l’esdeveniment local Fira 
Temps de vi.  
 
SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de DIVUIT MIL EUROS 
(18.000,00€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.4320.48206 SUBVENCIÓ 
ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI, del pressupost de l’exercici 2022, per fer 
front a la subvenció que s’atorga. 
 
TERCER.- APROVAR les condicions a què queda subjecte la present subvenció que 
es concreten en els punts següents: 
 
3.1. ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI es compromet a: 

 
3.1.1. La subvenció es destinarà a finançar despeses que es produeixin durant 

l’execució de l’activitat Fira Temps de Vi  els dies 10, 11 i 12 de juny de 2022 
a la Rambla Principal de Vilanova i la Geltrú, on s’exposaran estand amb 
diversos cellers i productors de vins i caves del nostre territori i arreu de 
Catalunya. 

 
3.1.2. L’esdeveniment inclourà activitats paral·leles que es desenvoluparan durant la 

mateixa fira i ens dies addicionals per a dinamitzar la seva celebració i 
convocatòria,  consistents en  oferir tastos, maritdatges, sortides en vaixells, 
etc. en diversos espais patrimonials de la ciutat. Els dies de la fira,  s’oferirà 
una programació complementària amb diverses actuacions musicals, una 
zona infantil i una activitat d’scape room: scaparium  
 

3.1.3. La fira inclourà també diversos espais gastronòmics complementaris a la 
degustació de vins i caves de les diverses DO catalanes.  
 

3.1.4. L’entitat justificarà la realització de l’activitat motiu de subvenció, com a màxim 
el dia 13 de setembre de 2022, mitjançant la presentació documentada del 
que estableix, article 9 “Acreditament i Cobrament” de l’Ordenança general 
reguladora de la concessió de subvencions, vigent i que també contempla les 
Bases reguladores de les subvencions destinades a entitats de Vilanova i la 
Geltrú. 
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3.1.5. L’entitat preceptora de la subvenció concedida per l’Ajuntament, s’obliga a 

executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva 
justificació. 
 

3.1.6.  Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi 
la Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els 
sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la 
subvenció concedida. 

 
3.1.7. Conservar els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels 

fons rebuts, per un període no inferior a 6 anys, comptats des de la finalització 
del termini de presentació de justificacions. 

 
3.1.8. Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del projecte o de 

l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i 
audiovisuals. 
 

3.1.9. Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans 
electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013 i la Llei 19/2014. 
 

3.1.10. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent 
que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 

3.1.11. Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència 
en el compliment de les obligacions establertes mitjançant la presentació d’un 
informe per escrit, tan bon punt es produeixi, amb justificació de les causes 
que l’originen. 
 

3.1.12. Comunicar per escrit les modificacions relatives al beneficiari, com un canvi 
en els mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació que 
tingui transcendència per al seguiment de la subvenció. 
 

3.1.13. Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la 
concessió de subvenció. 
 

3.1.14. Complir les obligacions previstes en la llei 19/2014 de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, 
respecte a la publicitat activa. 
 

3.1.15. S’entendrà acceptada la subvenció si l’entitat beneficiària no ha manifestat 
expressament les seves objeccions en el termini de 15 dies comptador des de 
la data de la notificació de la present resolució. 
 

3.1.16. En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de 
Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament. 

 
3.2. Seran despeses subvencionables les establertes amb caràcter general a 

l’article 31 de la Llei 38/2003,de 17 de novembre, General de Subvencions. 
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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. 
 

3.3.3. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs administratiu de reposició de forma potestativa o directament de 
recurs contenciós  administratiu. 
 

3.3.4. L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari donarà dret a 
l’Ajuntament a la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida, prèvia audiència del beneficiari, sense dret a que aquest rebi 
indemnització, i sens perjudici del dret a incoar els procediments 
sancionadors i de rescabalament dels danys i perjudicis que siguin oportuns. 

 
3.4. Responsabilitat en front de tercers. La responsabilitat que es pugui generar 

enfront tercers, a conseqüència de les  actuacions derivades del desplegament 
d'aquest acord correspon a l'entitat executora material de les actuacions. 
 

3.5. La forma de pagament de l’import de la subvenció. L’import de la subvenció 
s’abonarà de la manera següent: 

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

 
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment 
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la 
compensació del pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia 
sol·licitud d’aquest. 

 
3.6. Compatibilitat amb altres subvencions. La subvenció regulada en aquest 

acord serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions, 
ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la 
mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a 
desenvolupar. 

 
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE 
VI DE VILANOVA I LA GELTRÚ S’entendrà acceptada la subvenció per part de 
l’entitat si en el termini de 10 dies  no manifesta expressament la seva 
disconformitat. 
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CINQUÈ.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució 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.   
 
 
ÁREA DE POLITIQUES DE CIUTADANIA 
 
15. Cultura.  
Número: 315/2022/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A 
L’ADQUISICIÓ DE FONS BIBLIOGRÀFICS DESTINATS A LES BIBLIOTEQUES 
MUNICIPALS 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. - ACCEPTAR la concessió de l’ajut econòmic de 17.000,00 euros (disset 
mil euros) de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de 
Catalunya, corresponent al recurs amb codi BDNS 614038, “Subvencions, en règim 
de concurrència no competitiva, per a l’adquisició de diferents fons bibliogràfics 
destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 
2022”. 
 
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. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
  
 
16. Cultura.  
Número: 427/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA 2022 A 
L’ASSOCIACIÓ PESSEBRISTA DE VILANOVA I LA GELTRU 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
  

ACORD 
 

PRIMER.- CONCEDIR una subvenció nominativa per import de 5.240,00 euros a 
l’Associació Pessebrista de Vilanova i la Geltrú amb NIF G61427878, per col·laborar 
en el finançament de les despeses derivades de la realització del pessebre durant el 
Nadal del 2022. 
 
SEGON.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 5.240,00 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 2022 
fins a primers de gener de 2023, així com l’exposició de diorames que 
s’instal·len a la pròpia seu social també durant les esmentades festes, 
seguint les mesures de protecció sanitària que siguin necessàries. 

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

4. 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.  

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. 
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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.) 

- 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.  
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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’Associació Pessebrista de Vilanova i la Geltrú, 
informant-los que s’entendrà acceptada la subvenció no manifesta expressament les 
seves objeccions en el termini de 10 dies des de la data de la notificació de la present 
resolució. 
 
 
CINQUÈ.- PEU DE RECURS  

 

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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17. Cultura.  
Número: 429/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER L’ANY 2022 A 
L’ASSOCIACIÓ DE LA 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 nominativa per import de 8.500,00 euros a 
l’Associació Cercavila de l’Imaginari de Vilanova i la Geltrú, amb NIF G62408000, per 
col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’organització de la 
Cercavila de l’Imaginari 2022. 

 

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: 

 

L’ASSOCIACIÓ CERCAVILA DE L’IMAGINARI DE VILANOVA I LA GELTRÚ es 
compromet a: 

1. Organitzar la Cercavila de l’Imaginari 2022 dins dels actes de la Festa 
Major de Vilanova i la Geltrú, el dia 6 d’agost per la tarda. 

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

3. Ser responsable de les remuneracions, cotitzacions socials i fiscals del seu 
personal contractat.  

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

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

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

7. Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, i a petició de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en aquells actes on es demani la seva 
col·laboració. 
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8. Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’Ajuntament, amb el 
seu logotip i seguint el seu llibre d’estil. 

9. Informar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i, en concret, a la Regidoria 
de Cultura, de totes les activitats que organitza amb la intenció de 
col·laborar en l’agenda cultural de la ciutat. 

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

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

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

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’Associació Cercavila de l’Imaginari, informant-
los que s’entendrà acceptada la subvenció no manifesta expressament les seves 
objeccions en el termini de 10 dies des de la data de la notificació de la present 
resolució. 
 

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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18. Esports.  
Número: 576/2022/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A LES PERSONES FÍSIQUES PER 
A LA PRÀCTICA D'ACTIVITATS ESPORTIVES A VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la “Convocatòria de Subvencions en règim de concurrència 
competitiva destinades a les persones físiques per a la pràctica d’activitats esportives 
a Vilanova i la Geltrú durant l’any 2022, temporada o curs 2022-23”, amb el següent 
contingut (s’adjunta com ANNEX 1, el mateix text en castellà ANNEX 2 ). 
 
SEGON. ESTABLIR que el termini per a la presentació de sol·licituds pels àmbits A, 
B  i C començarà el dia 19 de setembre de 2022 i finalitzarà el 21 d’octubre de 2022.  
Aquesta convocatòria fa referència als àmbits de: 
 

A. Activitats físiques realitzades per persones afectades per malalties 
cròniques degeneratives. 

B. Esportistes practicants d’esports individuals on l’estructura participativa no 
és per mitjà de clubs. 

C. Activitats esportives realitzades per persones en situació de precarietat 
econòmica. 

 
TERCER. AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquesta convocatòria per un 
import màxim de cinquanta-sis mil cinc-cents euros (56.500€), amb càrrec a la 
partida 33.3410.48100 BEQUES ACTIVITATS ESPORTIVES I TERAPEÚTIQUES 
del pressupost de despeses vigent. 
 
 
QUART. APROVAR l’extracte de la present convocatòria per tal que sigui publicada 
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) (s’adjunta com ANNEX 3, el 
mateix text en castellà ANNEX 4). 
 
 
CINQUÈ. PUBLICAR aquestes convocatòries a la seu electrònica de l’Ajuntament i 
també al Butlletí oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones 
 
 
SISÈ. COMUNICAR al Departament d’Intervenció municipal per tal que enviï les 
dades estructurades, el text complert i l’extracte de la present convocatòria, per tal de 
donar publicitat a la mateixa. 
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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 notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució dels recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol recurs que considereu procedent. 
 
  
 
19. Convivència i equitat.  
Número: 91/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEI D’ATENCIÓ I 
ACOLLIMENT D’URGÉNCIES PER A DONES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA I ELS SEUS FILLS I FILLES A CÀRREC 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 

ACORD 
 
PRIMER. PRORROGAR  el contracte del servei d’atenció i acolliment d’urgències per 
a dones víctimes de la violència masclista i els seus fills i filles a càrrec de Vilanova i 
la Geltrú, amb ATRA ASSOCIACIÓ, amb NIF G58219874, per un any més, amb un 
import anual de 25.912 €, IVA exempt (VINT-I-CINC MIL NOU-CENTS DOTZE 
EUROS).  
 
 
SEGON. L’OBLIGACIÓ ECONÒMICA derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a la partida 08.3272.2279903 Gestió del conflicte: Espai 
d’Equitat del pressupost vigent.  
 
La despesa prevista pel 2022 serà de 11.876,32,-€. 

La despesa prevista pel 2023 serà de 14.035,68,-€. 

 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat  
i suficient. 
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TERCER. NOTIFICAR l’acord a ATRA ASSOCIACIÓ i publicar la pròrroga del 
contracte al Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
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. 
  
 
 
PROPOSICIONS URGENTS 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte:  
 
El secretari fa constar, en relació amb aquest punt, que no ha pogut ser objecte 
d’estudi pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb el RD 128/2018, de 16 de març, i a l’efecte del que disposa l’article 
92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat dels casos en què porti incorporat 
l’informe jurídic. 
 
20. Tecnologies de la Informació i la Comunicació.  
Número: 247/2022/eCONT. 
 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN 
ACORD MARC DEL CONSORCI LOCALRET, DE DIFERENTS LLICÈNCIES 
OFFICE 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
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ACORD 
 
PRIMER.- ADHERIR l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’acord marc de 
subministrament i manteniment de programari de llicències de Microsoft i VMware 
―Exp. 143100022021 (lot 1).  
 
SEGON.- ADJUDICAR el contracte de subministrament i manteniment de programari 
de Microsoft, basat en l’acord marc de subministrament i manteniment de programari 
de Microsoft i VMware del Consorci Localret ―Exp. 143100022021 (lot 1) ―, a 
l’empresa HIBERUS SISTEMAS INFORMÁTICOS SL, amb CIF, el següent: 
 

Descripció Unitats 
PVP 

Mensual 

PVP 
Mensual 

total 

Exchange Online (Plan 1) Anual 40 2,75 € 110,00 € 

Exchange Online Kiosk Anual 200 1,37 € 274,00 € 

Office 365 E1 Anual 275 6,80 € 1.870,00 € 

Office 365 F3 Anual 30 2,75 € 82,50 € 

Microsoft 365 Business Basic Anual 300 4,13 € 1.239,00 € 

Total 3.575,50 € 

IVA   750,86 € 
TOTAL   4.326,36 € 

 
La validesa de les llicències s’iniciarà el 20 de juliol de 2022 i tindrà una durada d’un 
any. 
 
TERCER.- APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària continuadora de l’aplicació 21.9204.21602 Manteniment 
programari i sistemes del pressupost vigent. L’autorització o realització del contracte 
es subordina, en qualsevol cas, a l’existència de crèdit, i la seva distribució serà: 
 

Exercici Descripció Import (IVA inclòs) 

2022 Manteniment programari i sistemes 21.631,78 € 

2023 Manteniment programari i sistemes 30.284,49 € 

 51.916,27 € 

 
QUART.- Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regulen Acord 
marc de subministrament i manteniment de llicències de Microsoft (Lot 1, Expedient 
143100022021). 
 
CINQUÈ.- La persona responsable del contracte serà el Cap de Servei de 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació.  
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SISÈ.- ESTABLIR que l’acceptació de l’adjudicació del contracte basat s’efectuarà 
mitjançant la signatura per part del contractista de la present resolució. 
 
SETÈ.- NOTIFICAR aquests acords a l’empresa adjudicatària i al Consorci Localret 
(a través de l’EACAT).  
 
VUITÈ.- PUBLICAR aquesta adjudicació en el Perfil del Contractant i al Registre 
Públic de Contractes. 
 
NOVÈ.-  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de 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. Cultura.  
Número: 4/2022/eCUL. 
 
APROVAR EL PROGRAMA D’ACTES I EL PRESSUPOST DE LA FESTA MAJOR 
2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
  

ACORD 
 
 
PRIMER.  APROVAR el Programa d’actes de la FESTA MAJOR 2022 amb les 
activitats programades pels Pabordes 2022, que figuren en el present document 
adjunt a l’expedient, i que tindran lloc a la nostra ciutat fins el 6 d’agost de 2022.   
Programa Festa Major 2022 
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SEGON. APROVAR el pressupost de CENT SETANTA-TRES MIL NOU-CENTS 
QUARANTA-TRES EUROS (173.943,00€) a càrrec de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per a la realització de les activitats de la FESTA MAJOR 2022, amb càrrec de 
l’aplicació pressupostària 31.3380.2260904, Cultura Popular i Tradicional del 
pressupost de despeses de l’exercici 2022, d’acord amb la següent previsió: 
 

DESPESES AJUNTAMENT PABORDES 
Despeses ACTES 100.000,00 € 20.000,00 € 
Despeses Grallers 14.443,00 € 4.000,00 € 
Despeses Pirotècnia 38.000,00 € 7.000,00 € 
Despeses Infraestructura i personal 17.000,00 € 14.000,00 € 
Despeses Comunicació i publicitat 0,00 € 12.000,00 € 
Despeses marxandatge 0,00 € 26.000,00 € 
Despeses Varis 4.500,00 € 1.000,00 € 
TOTAL 173.943,00 € 84.000,00 € 

 
   
 
 

INGRESSOS AJUNTAMENT 
 Pressupost - Cultura popular i tradicional 140.000,00 € 

Mecenatge Parc Comercial 2.000,00 € 
Mecenatge GinMG 8.500,00 € 
Altres mecenatges 17.000,00 € 
Aportació subvenció Diputació 6.443,00 € 
TOTAL 173.943,00 € 

  
 
 
Els 27.500,00€ dels mecenatges es tramitaran amb expedients de conveni de 
col·laboració i es cobraran mitjançant una carta de pagament emesa pel Servei de 
Recaptació.  En tractar-se d’ingressos no previstos, requeriran d’una modificació de 
crèdit posterior. 
 
 
Del pressupost de Cultura Popular i Tradicional ja s’han tramitat els següents 
expedients: 
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TERCER.  ESTABLIR que l’aprovació d’aquesta programació no suposa atorgar cap 
dret a les entitats, empreses i al artistes que hi apareixen.  Per la realització de 
cadascuna de les activitats previstes s’hauran de signar els contractes o convenis 
que corresponguin. 
 
QUART.  INFORMAR que cadascuna d’aquestes activitats haurà de desenvolupar-se 
de conformitat amb allò que estableix la legislació vigent, especialment pel que fa al 
compliment de la normativa en matèria de seguretat, salut i prevenció de riscos i, si 
escau, hauran d’obtenir les autoritzacions o llicències que siguin preceptives amb 
caràcter previ a la seva realització. El departament de Cultura de l’Ajuntament serà 
l’encarregat de la supervisió d’aquestes activitats i es coordinarà amb els altres 
departaments de l’Ajuntament per tal d’assegurar i comprovar l’efectiu compliment de 
la normativa d’aplicació. 
 
CINQUÈ.  DETERMINAR que es podrà variar el contingut d’aquesta programació per 
decret de l’Alcaldessa o de la regidora delegada de Cultura, quan així es consideri 
convenient per a l’interès públic. 
 
SISÈ. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució 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. Cultura.  
Número: 460/2022/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D'AJUTS PER A LA 
PRODUCCIÓ D’ESPECTACLES I D’EXPOSICIONS RELACIONATS AMB LA 
CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
  
 

ACORD 
 
 

PRIMER.- ACCEPTAR la concessió de l’ajut econòmic de 4.336,00 euros (QUATRE-
MIL TRES-CENTS TRENTA-SIS euros) de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
de la Generalitat de Catalunya, corresponent al recurs amb codi BDNS 622568, 
“Producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i 
tradicional per a l’any 2022” CLT025. 
 
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
 
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.  
 
   
23. Cultura.  
Número: 498/2022/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D'AJUTS PER A 
PROGRAMACIONS ESTABLES D'ACTIVITATS CULTURALS DE CARÀCTER 
PROFESSIONAL DE L'OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER.- ACCEPTAR la concessió de l’ajut econòmic de 18.676,00 euros (DIVUIT-
MIL SIS-CENTS SETANTA-SIS euros) de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
de la Generalitat de Catalunya, corresponent al recurs amb codi BDNS 625960, 
“Programacions estables d'activitats d’arts visuals de caràcter professional” CLT055 
per a l’exercici 2022. 
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
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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24. Cultura.  
Número: 582/2022/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I LA MERCANTIL IUVENIS PREMIUM, SL PER AL 
MECENATGE DE LA FESTA MAJOR 2022 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, 
aprova l'acord següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ i IUVENIS PREMIUM, S.L. per al mecenatge a la Festa 
Major 2022, amb el text que consta a l’annex. 
 
SEGON.- EMETRE la corresponent autoliquidació a nom d’Iuvenis Premium, SL amb 
CIF B55024814, mitjançant dues cartes de pagament emeses pel Servei Municipal 
de Recaptació a favor de l’aplicació pressupostària “31.47002 Patrocinadors, Festa 
Major”, per un import de VUIT MIL CINC-CENTS EUROS (8.500,00€) cadascuna 
d’elles. 
 
TERCER.- FACULTAR l’Alcaldessa per a la signatura de tota la documentació que 
sigui necessària per a la formalització del present Conveni. 
 
QUART.- DISPOSAR la publicació del text del conveni al BOPB i també la inscripció 
al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat i a l’Espai de 
Transparència municipal. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord als interessats. 
 
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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25. Patrimoni.  
Número: 26/2022/ePAT. 
 
APROVAR L'ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ TEMPORAL DE L´ÚS A TÍTOL GRATUÏT 
DEL SOLAR UBICAT AL C/DELS HORTS, NÚM. 29 DEL TERME MUNICIPAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
  

ACORD 
 

PRIMER.- APROVAR l’acceptació la cessió temporal de l’ús a títol gratuït del solar 
ubicat al C/ del Horts 29 titularitat de FUNDACIÓ SANT ANTONI ABAT. 

La cessió es fa amb una durada de dos anys, podent-se prorrogar per un període de 
2 anys més si cap de les parts no ho denuncien en un termini mínim de 2 mesos 
abans de la data de finalització. 

 
SEGON.- APROVAR el document que formalitza la cessió que consta com annex. 
 

TERCER.- DISPOSAR la publicació del text del conveni al BOPB i també la 
inscripció al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat i a 
l’Espai de Transparència municipal. 
 

QUART.- NOTIFICAR aquest acord als interessats. 
 

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

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

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

 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o 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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26. Cultura.  
Número: 219/2022/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DELS SERVEIS DE L’ESPECTACLE PIROTÈCNIC 
DEL DIA DE VIGILIA DE FESTA MAJOR DE VILANOVA I LA GELTRÚ 2022 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova 
l'acord següent: 
  

ACORD 
 

PRIMER. ADJUDICAR a PIROTECNIA IGUAL, S.A amb NIF A08623928, el contracte 
del contracte dels serveis de l’espectacle pirotècnic del dia de la vigília de Festa Major 
de Vilanova i la Geltrú 2022, per un període de dos (2) mesos, improrrogables, amb 
un preu de 20.661,16€ més 4.338,84€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total 
de 25.000,00€ (VINT-I-CINC MIL EUROS). 
          
SEGON. L’OBLIGACIÓ ECONÒMICA derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació partida pressupostària 31.3380.2260904 Cultura 
popular i tradicional del pressupost vigent. L’autorització o realització del contracte es 
subordina a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
TERCER. NOTIFICAR l’adjudicació a totes les empreses licitadores. 
 
QUART. PUBLICAR l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
  
CINQUÈ. NOMENAR responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 
2.17 del Plec de Clàusules Administratives particulars, Cap de Servei de Cultura. 
 
SISÈ. APROVAR la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
VUITÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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PRECS I PREGUNTES  
 
No se’n formulen 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:15 hores, de la que 
s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el Vicesecretari.  
 
 
 
 
 
 


