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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DEL DIA 14 DE SETEMBRE DE 2021 
 
 
 

Acta núm. 32 
 

A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9.30 hores del dia 14 de setembre 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. FRANCESC XAVIER SERRA ALBET  ERC 

SRA. M. MERCÈ MATEO OLIVARES  ERC 

 

SR. ENRIC GARRIGA UBIA    CUP 
S’incorpora a la reunió a les 9:33 i vota el punt 14 
 
 
SR. JOAN MANEL FERRERA IZQUIERDO 
VICESECRETARI 
 
SR. CESAR RODRIGUEZ SOLÀ 
INTERVENTOR MUNICIPAL 
 

Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera 
convocatòria. 
 
Excusen la seva assistència els Srs. Jordi Medina Alsina i Antoni Palacios Asensio 
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ORDRE DEL DIA 

 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 31/2020/eSJ. 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 31 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 7 DE 
SETEMBRE DE 2021. 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 105/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL 
VEHICLE 2381 DMR, AL SER RETIRAT PER LA GRUA AL CARRER SÍNIES, EL DIA 20 DE 
MARÇ DE 2019  
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 54/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER  
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 3987 KGM, PROVOCATS 
PER LA GRUA, EL 21 DE JUNY DE 2021 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 56/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 6629 CKS, PROVOCATS PER 
LA GRUA, EL 9 DE JUNY DE 2021 
  
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 28/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL 
VEHICLE 7063 KRN PER LA CREMA D’UN CONTENIDOR AL CARRER FALÇ, 48, EL DIA 24 
DE GENER DE 2021 
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6. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 681/2021/eGES. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET DICTAT PER L'ALCALDESSA , EN DATA 29 DE JULIOL DE 
2021, PEL QUAL S'AVOCAVA PUNTUALMENT LES COMPETÈNCIES DELEGADES EN LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL EN RELACIÓ A L'EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA 2.315/2020, 
DE 15 DE JUNY, DE LA SALA DEL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE  JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SECCIÓ TERCERA, DICTADA EN EL RECURS 
D'APEL·LACIÓ 96/2019 (S), INTERPOSAT PER FALDUR SOL SL 
  
7. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 1070/2021/eSUB. 
 
CONCEDIR LA SUBVENCIÓ DEL 50% DE LA QUOTA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES DE L'ESTABLIMENT HOTELER DONAT D'ALTA  A VILANOVA I LA GELTRÚ, 
DE L'EXERCICI 2020. 
  
8. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 1071/2021/eSUB. 
 
CONCEDIR LES SUBVENCIONS DEL 25% DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES D'ACTIVITATS 
DE BARS, CAFETERIES I RESTAURANTS, DE L'EXERCICI 2020 
  
9. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 1072/2021/eSUB. 
 
CONCEDIR LA SUBVENCIÓ DEL 25% DE LA QUOTA DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES 
D'ACTIVITATS DE BARS, CAFETERIES I RESTAURANTS I LA PART DE LA QUOTA 
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2020 DE LA TAXA D'OCUPACIÓ I 
D'APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES, DELS REBUTS DE 
L'EXERCICI 2020 
  
10. Intervenció.  
Número: 80/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 
  
11. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 496/2021/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DESTINADA A INCENTIVAR LA CONTRACTACIÓ EN 
PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE GARANTIA 
JUVENIL A CATALUNYA 2021 (SOC048/21/000449) 
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12. Mercats Municipals.  
Número: 2/2021/eMER. 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ D'ÚS TEMPORAL PER DOS ANYS DE LA PARADA NÚM. 6 DEL 
MERCAT DE MAR 
  
 
13. Mercats Municipals.  
Número: 5/2021/eMER. 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ D'ÚS TEMPORAL PER DOS ANYS DE LES PARADES NÚM. 21 I 
22 DEL MERCAT DE MAR 
  
 
14. Espai Públic.  
Número: 592/2020/eAJT. 
 
APROVACIÓ SI S’ESCAU DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I NESTLÉ ESPAÑA S.A. PER A LA 
RECOLLIDA I RECICLATGE DE CÀPSULES DE PLÀSTIC I ALUMINI DE CAFÈ  
PROCEDENTS DEL PUNT NET 
  
 
15. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 8/2021/ePUR. 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D'OBRES PER A LA RENOVACIÓ DE LA 
GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE L'ESTADI I DEL CAMP ANNEX 1 DEL  
COMPLEX MUNICIPAL DE FUTBOL 
  
 
16. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 14/2021/ePUR. 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CARRIL BICI A LA 
RAMBLA DE SALVADOR SAMÀ ENTRE EL CARRER DEL TEATRE I L'AVINGUDA DE 
JAUME BALMES I LA REORDENACIÓ DEL CARRER DE  
L'HAVANA 
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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 
 
 
17. Acció Social i Dependència.  
Número: 1155/2021/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT AL TREBALLADOR MUNICIPAL SR. PAU JASANADA 
MASSANA 
 
 
 
Punt d’urgència a tractar en sessió pública, per tractar-se d’una competència delegada 
del PLE a la Junta de Govern Local 
 
 
18. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Exp. 379/2021/eCONT 
 
CONTRACTAR EL SUBMINISTRAMENT DE QUATRE EQUIPS D’IMPRESSIÓ 
MULTIFUNCIÓ, EN LA MODALITAT D'ARRENDAMENT, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT 
EN L’ACORD MARC DE L’ACM D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE MULTIFUNCIÓ (2017.02) 
  
 
 
Propostes d’urgència en sessió ordinària 
  
19. Regidoria d’Infància i Joventut 
Exp. 628/2021/eAJT.   
 
PRORROGA PER AL CURS 2021-2022 DEL CONVENI ENTRE EL CENTRE EDUCATIU 
INSTITUT IES BAIXAMAR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER A L'ÚS SOCIAL DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE 
EDUCATIU 
 
20. Regidoria d’Espai Públic 
Exp. 618/2021/eAJT.   
 
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE MANTENIMENT I MILLORA DE LA VIA 
PÚBLICA A VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
PRECS I PREGUNTES  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió a les 9.30 h seguint  
l’ordre del dia. 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 31/2020/eSJ. 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 31 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 7 DE 
SETEMBRE DE 2021. 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 105/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS AL VEHICLE 2381 DMR, AL SER RETIRAT PER LA GRUA AL CARRER 
SÍNIES, EL DIA 20 DE MARÇ DE 2019 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
  
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
l’advocada YOLANDA VILA MORALES, en representació  del senyor amb DNI 
52427800 J, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
   
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 54/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 3987 KGM, 
PROVOCATS PER LA GRUA, EL 21 DE JUNY DE 2021 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI 55278508 D contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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. 
 
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. 
 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 56/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 6629 CKS, 
PROVOCATS PER LA GRUA, EL 9 DE JUNY DE 2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
  
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI 39132229 Y contra aquest Ajuntament. 
 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
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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. 
 
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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5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 28/2021/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS AL VEHICLE 7063 KRN PER LA CREMA D’UN CONTENIDOR AL CARRER 
FALÇ, 48, EL DIA 24 DE GENER 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 
l’advocada Sra,. YOLANDA VILA MORALES, en representació de FÈNIX DIRECTO 
CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA amb NIF A8002915Q, contra l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent 
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6. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 681/2021/eGES. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET DICTAT PER L'ALCALDESSA , EN DATA 29 DE 
JULIOL DE 2021, PEL QUAL S'AVOCAVA PUNTUALMENT LES COMPETÈNCIES 
DELEGADES EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN RELACIÓ A L'EXECUCIÓ DE 
LA SENTÈNCIA 2.315/2020, DE 15 DE JUNY, DE LA SALA DEL CONTENCIÓS-
ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, 
SECCIÓ TERCERA, DICTADA EN EL RECURS D'APEL·LACIÓ 96/2019 (S), 
INTERPOSAT PER FALDUR SOL SL   
  
La Junta de Govern Local, es dona per assabentada del decret d’alcaldia de data 29 
de juliol de 2021.  
 

ACORD 
 
PRIMER. DONAR COMPTE del decret dictat per l’alcaldessa, en data 29 de juliol de 
2021, transcrit en la Relació de Fets, pel qual s’avocava puntualment les competències 
delegades en la Junta de Govern Local en relació a l’execució de la Sentència 
2.315/2020, de 15 de juny, de la sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera, dictada en el Recurs d’Apel·lació 
96/2019 (S), interposat per FALDUR SOL SL, amb CIF B62589973, contra la 
Sentència 30/2019 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona 
en el Procediment Ordinari 170/2013-B.   
 
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 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, 
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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. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 1070/2021/eSUB. 
 
CONCEDIR LA SUBVENCIÓ DEL 50% DE LA QUOTA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES DE L'ESTABLIMENT HOTELER DONAT D'ALTA  A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, DE L'EXERCICI 2020. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. CONCEDIR les subvencions següents per un total de 7.033,89 Euros, 
corresponents al 50% de la quota de l’Impost sobre Béns Immobles dels establiments 
hotelers donats d’alta a Vilanova i la Geltrú de l’exercici 2020, previstes a la lletra A) 
del Número 2, Condicions generals de les subvencions,  de les Bases reguladores de 
les subvencions complementàries, en règim de concurrència competitiva destinades 
hoteleria, bars i restauració de Vilanova i la Geltrú, aprovades pel Ple de l’Ajuntament 
en data 1 de març de 2021, publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de març 
de 2021, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 11 de 
març de 2021: 
 

Nº NIF/NIE/CIF Import 
1 38065991W 7.033,89 

 
Aquesta quantitat s’ha de pagar a càrrec de la partida 10 4320 48300 de Fons de 
Recuperació Econòmica de l’exercici 2020. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord als interessats, amb indicació de què es tracta 
d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 
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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. 
 
   
8. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 1071/2021/eSUB. 
 
CONCEDIR LES SUBVENCIONS DEL 25% DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES 
D'ACTIVITATS DE BARS, CAFETERIES I RESTAURANTS, DE L'EXERCICI 2020 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. CONCEDIR les subvencions següents per un total de 2.375,60 Euros, 
corresponents al 25% de la quota de la Taxa d’escombraries d’activitats de bars, 
cafeteries i restaurants de l’exercici 2020, més les quantitats pagades per recàrrecs, 
prevista a la lletra B) del Número 2, Condicions generals de les subvencions,  de les 
Bases reguladores de les subvencions complementàries, en règim de concurrència 
competitiva destinades hoteleria, bars i restauració de Vilanova i la Geltrú, aprovades 
pel Ple de l’Ajuntament en data 1 de març de 2021, publicades al Butlletí Oficial de la 
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Província de 12 de març de 2021, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de 11 de març de 2021: 
 

 
 
Aquesta quantitat s’ha de pagar a càrrec de la partida 10 4320 48300 de Fons de 
Recuperació Econòmica de l’exercici 2020. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord als interessats, amb indicació de què es tracta 
d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
  
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
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sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
  
9. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 1072/2021/eSUB. 
 
CONCEDIR LA SUBVENCIÓ DEL 25% DE LA QUOTA DE LA TAXA 
D'ESCOMBRARIES D'ACTIVITATS DE BARS, CAFETERIES I RESTAURANTS I LA 
PART DE LA QUOTA CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2020 DE LA 
TAXA D'OCUPACIÓ I D'APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC AMB TAULES I 
CADIRES, DELS REBUTS DE L'EXERCICI 2020 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. CONCEDIR les subvencions següents per un total de 4.892,18 Euros, 
corresponents al 25% de la quota de la Taxa d’escombraries d’activitats de bars, 
cafeteries i restaurants, i la part de quota corresponent al quart trimestre de 2020 de la 
Taxa d’Ocupació i d’aprofitament del Domini Públic amb Taules i Cadires, dels rebuts 
de l’exercici 2020 dels establiments del sector de la restauració (bars, cafeteries i 
restaurants) donats d’alta a Vilanova i la Geltrú, més les quantitats pagades per 
recàrrecs, previstes a les lletres B) i C) del Número 2, Condicions generals de les 
subvencions, de les Bases reguladores de les subvencions complementàries, en règim 
de concurrència competitiva destinades hoteleria, bars i restauració de Vilanova i la 
Geltrú, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 1 de març de 2021, publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de 12 de març de 2021, i segons la Convocatòria 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de 11 de març de 2021: 
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Aquesta quantitat s’ha de pagar a càrrec de la partida 10 4320 48300 de Fons de 
Recuperació Econòmica de l’exercici 2020. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord als interessats, amb indicació de què es tracta 
d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
  
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
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10. Intervenció.  
Número: 80/2021/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/2021/20.  
 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

     
Factures superiors a 50.001€ 
 

 
 
Resum total facturació 
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SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2021/20.  
 
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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11. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 496/2021/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DESTINADA A INCENTIVAR LA CONTRACTACIÓ EN 
PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE 
GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA 2021 (SOC048/21/000449) 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER.- ACCEPTAR la subvenció destinada a incentivar la contractació en 
pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil en les 
condicions i formes que es detallen en la resolució, pel imports següents: 
 

 
 
SEGON.- A banda dels imports subvencionats pel Programa Garantia Juvenil 2020, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, haurà d’assumir les despeses següents:  
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TERCER.-  La viabilitat econòmica de les actuacions: 
 
- Els imports dels sous i seguretat social s’hauran de tenir en compte en les 

previsions de les partides pressupostaries del Pressupost 2022 per incorporar 
l’ingrés de la subvenció i les despeses esmentades, de manera que es 
consignarà un codi comptable específic per cada concepte i expedient de la 
subvenció, per mantenir un sistema de comptabilitat separat, tal i com es 
requereix a l’Ordre que regula la subvenció. 

 
- Aquestes contractacions s’iniciaran a partir del 24 de setembre de 2021 i com a 

màxim el 30 de setembre de 2021. Les despeses que afecten al Pressupost 
2021, que queden cobertes amb la subvenció, seran com a màxim   22.360,69 € 
de sou i 7.333,81 € de seguretat social. Per aquest motiu es tramitarà la 
corresponent modificació del pressupost 2021. 

 
- L’aportació municipal, consistent en paga de productivitat meritada a l’exercici 

2022, anirà a càrrec de les partides de Capítol I de sou i salari de cada servei 
que incorpori el personal contractat. Per dur a terme aquestes actuacions 
s’habilitaran a tal efecte les consignacions pressupostaries en el pressupost 
2022. El total a consignar en aquest concepte són 2.039,78 €. 

 
El pagament de la subvenció segons regula l’Ordre es tramita mitjançant una bestreta 
del 80% de l’import atorgat, a partir de la seva concessió. El 20% restant s’ha de 
tramitar un cop l’activitat subvencionada ha estat degudament justificada. 
 
L’Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries necessàries per fer 
front als costos generats pel Programa Garantia Juvenil  2021 que tinguin repercussió 
en el Pressupost Municipal 2022. 
 
QUART.- TRANSMETRE el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  
 
CINQUÈ .- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
    
 
 
12. Mercats Municipals.  
Número: 2/2021/eMER. 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ D'ÚS TEMPORAL PER DOS ANYS DE LA PARADA 
NÚM. 6 DEL MERCAT DE MAR 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. CONCEDIR  llicència d’ús privatiu de la parada número 6 del Mercat 
Municipal de Mar a favor de Lucrecia Ballvé Aguado (concessionària), per un període 
de dos anys, per dedicar-la a la venda a granel de productes zero waste naturals 
d’higiene i per a la llar. 
 
SEGON. REQUERIR a la concessionària el pagament del permís de venda, que 
d’acord amb allò que disposa l’Ordenança Fiscal per la taxa per prestació de servei de 
Mercats, art. 7è, punt 1, serà l’equivalent a l’import resultant de multiplicar la quantitat 
de 20,00€ pels metres lineals de la parada (5,82 m/l), ascendint l’import total a dos-
cents vint-i-set euros, amb seixanta cèntims (116,40€) 
 
TERCER. REQUERIR a la concessionària el pagament del cànon corresponent, 
d’acord amb allò que disposa l’Ordenança Fiscal per la taxa per prestació de servei de 
Mercats, art. 7è, punt 3, i amb caràcter previ a prendre possessió de la parada. En 
aquest cas de 2 anys, serà l’equivalent a l’import resultant de multiplicar 112,00€ pels 
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metres lineals de la parada (5,82 ml), ascendint l’import total a sis-cents cinquanta-un 
euros amb vuitanta-quatre cèntims (651,84€) 
 
 
QUART. SOTMETRE la concessionària a les prescripcions següents: 
 

a.   Acceptar que la durada de la llicència serà de dos anys i finalitzarà quan tingui 
lloc la concessió mitjançant procediment seguit pels principis d’objectivitat, 
publicitat i concurrència.  

b.   Renunciar expressament al tràmit de desnonament administratiu quan finalitzi el 
termini del seu dret d’ocupació 

c.   Pagar la part proporcional d’acord amb l’Ordenança Municipal núm. 19 de taxes 
per prestació de serveis dels mercats. 

d.   Pagar mensualment les taxes per utilització de serveis: ocupació continuada, 
soterranis del mercat, obradors. 

e.   Acceptar que les obres i les instal·lacions efectuades pel concessionari, 
revertiran en favor de l’Ajuntament. 

f.   Acceptar els drets i obligacions establerts en el Reglament regulador d’aquest 
mercat municipal, especialment l’article 21 que regula les condicions per poder 
exercir la venda, així com la normativa d’aplicació que resulti vigent en cada 
moment, i aquells derivats dels plecs de la concessió de l’any 2016 referit a la 
relació de fets I d’aquesta resolució. 

 
CINQUÈ. REQUERIR al cessionari, perquè en el termini a 15 dies amb posterioritat a 
la notificació del present acord, acrediti el compliment dels requisits establerts a 
l’article 21 del Reglament de Mercats, per tant l’eficàcia d’aquest acord, es sotmet a la 
condició suspensiva d’acreditació dels esmentats requisits. 
 
SISÈ. NOTIFICAR aquest acord a la interessada i COMUNICAR-HO al Departament 
de Gestió Tributària i Intervenció. 
 
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. 
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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. 
 
 
 
13. Mercats Municipals.  
Número: 5/2021/eMER. 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ D'ÚS TEMPORAL PER DOS ANYS DE LES PARADES 
NÚM. 21 I 22 DEL MERCAT DE MAR 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. CONCEDIR  llicència d’ús privatiu de les parades núm. 21 i 22 del Mercat 
Municipal de Mar a favor de Meritxell Granell Dorado (concessionària), per un període 
de dos anys, per dedicar-la a la venda de fruita i verdura. 
 
SEGON. REQUERIR a la concessionària el pagament del permís de venda, que 
d’acord amb allò que disposa l’Ordenança Fiscal per la taxa per prestació de servei de 
Mercats, art. 7è, punt 1, serà l’equivalent a l’import resultant de multiplicar la quantitat 
de 20,00€ pels metres lineals de les parades (5,11 m/l la parada núm. 21 i 5,56 m/l la 
parada núm. 22, fent un total de 10,67 m/l), ascendint l’import total a dos-cents tretze, 
amb quaranta cèntims (213,40€) 
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TERCER. REQUERIR a la concessionària el pagament del cànon corresponent, 
d’acord amb allò que disposa l’Ordenança Fiscal per la taxa per prestació de servei de 
Mercats, art. 7è, punt 3, i amb caràcter previ a prendre possessió de la parada. En 
aquest cas de 2 anys, serà l’equivalent a l’import resultant de multiplicar 112,00€ pels 
metres lineals de la parada (10,67 ml), ascendint l’import total a mil cent noranta-cinc 
euros amb quatre cèntims (1.195,04€) 
 
QUART. SOTMETRE la concessionària a les prescripcions següents: 
 

a.  Acceptar que la durada de la llicència serà de dos anys i finalitzarà quan tingui 
lloc la concessió mitjançant procediment seguit pels principis d’objectivitat, 
publicitat i concurrència.  

b.  Renunciar expressament al tràmit de desnonament administratiu quan finalitzi 
el termini del seu dret d’ocupació 

c.  Pagar la part proporcional d’acord amb l’Ordenança Municipal núm. 19 de taxes 
per prestació de serveis dels mercats. 

d.  Pagar mensualment les taxes per utilització de serveis: ocupació continuada, 
soterranis del mercat, obradors. 

e.  Acceptar que les obres i les instal·lacions efectuades pel concessionari, 
revertiran en favor de l’Ajuntament. 

f.  Acceptar els drets i obligacions establerts en el Reglament regulador d’aquest 
mercat municipal, especialment l’article 21 que regula les condicions per poder 
exercir la venda, així com la normativa d’aplicació que resulti vigent en cada 
moment, i aquells derivats dels plecs de la concessió de l’any 2016 referit a la 
relació de fets I d’aquesta resolució. 

 
CINQUÈ. REQUERIR al cessionari, perquè en el termini a 15 dies amb posterioritat a 
la notificació del present acord, acrediti el compliment dels requisits establerts a 
l’article 21 del Reglament de Mercats, per tant l’eficàcia d’aquest acord, es sotmet a la 
condició suspensiva d’acreditació dels esmentats requisits. 
 
 
SISÈ. NOTIFICAR aquest acord a la interessada i COMUNICAR-HO al Departament 
de Gestió Tributària i Intervenció. 
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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 del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
 
14. Espai Públic.  
Número: 592/2020/eAJT. 
 
APROVACIÓ SI S’ESCAU DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I NESTLÉ ESPAÑA S.A. PER A LA 
RECOLLIDA I RECICLATGE DE CÀPSULES DE PLÀSTIC I ALUMINI DE CAFÈ 
PROCEDENTS DEL PUNT NET 
  
 
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 Nestlé España S.A per la recollida i reciclatge de càpsules de plàstic i alumini 
de cafè procedents del punt net i els seus annexos.  
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SEGON.- PUBLICAR el referit conveni al BOPB. 
 
TERCER.- INSCRIURE el conveni en el Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat.  
 
QUART.- NOTIFICAR el present 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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15. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 8/2021/ePUR. 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D'OBRES PER A LA RENOVACIÓ DE 
LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE L'ESTADI I DEL CAMP ANNEX 1 DEL 
COMPLEX MUNICIPAL DE FUTBOL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR definitivament el projecte d’obres “Renovació de la gespa 
artificial del camp de l’estadi i del Camp annex 1 del Complex Municipal de Futbol” de 
Vilanova i la Geltrú, que conté l’estudi Bàsic de Seguretat i Salut i redactat per part 
dels Serveis Tècnics Municipals i promogut per aquest Ajuntament, amb un pressupost 
total per a contracte de cinc-cents setanta vuit mil dos-cents cinquanta set euros amb 
setanta-dos cèntims 578.257,72€ (477.898,94 € més 100.358,78€ del 21 % d’IVA). 
 
SEGON. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis 
de l’ajuntament. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l'acte, dins el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs 
. 
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També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent." 
 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353
1720532304735211  
  
 
 
 
16. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 14/2021/ePUR. 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CARRIL BICI 
A LA RAMBLA DE SALVADOR SAMÀ ENTRE EL CARRER DEL TEATRE I 
L'AVINGUDA DE JAUME BALMES I LA REORDENACIÓ DEL CARRER DE 
L'HAVANA 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

 
ACORD 

 
 
PRIMER. APROVAR definitivament el projecte d’obres “Projecte de construcció de 
carril bici a la rambla de Salvador Samà entre el carrer del Teatre i l’avinguda de 
Jaume Balmes i la reordenació del carrer de l’Havana” de Vilanova i la Geltrú, i el seu 
corresponent estudi Bàsic de Seguretat i Salut i redactat per part dels Serveis Tècnics 
Municipals i promogut per aquest Ajuntament, amb un pressupost total per a contracte 
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 € del 21 % d’IVA). 
 
 
SEGON. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis 
de l’ajuntament. 
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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. 
 
 
 
Projecte 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353
1477575652062751 
 
 
 
Estudi bàsic de seguretat i salut 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353
3637340513555353 
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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 

 
  
17. Acció Social i Dependència.  
Número: 1155/2021/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT AL TREBALLADOR MUNICIPAL SR. PAU 
JASANADA MASSANA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER.- DECLARAR de conformitat amb els articles 1, 2, 11, 12 i 13 de la Llei 53/84, 
la compatibilitat al Sr. Pau Jasanada Massana, amb l’activitat privada per compte aliè 
de bomber d’empresa en serveis de prevenció i extinció d’incendis en empreses 
privades, amb una dedicació de temps variable en funció de l’acceptació del servei per 
part del treballador. 
 
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. 
 
TERCER.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
 
Punt d’urgència a tractar en sessió pública, per tractar-se d’una competència delegada 
del PLE a la Junta de Govern Local 
 
18. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 379/2021/eCONT. 
 
CONTRACTAR EL SUBMINISTRAMENT DE QUATRE EQUIPS D’IMPRESSIÓ 
MULTIFUNCIÓ, EN LA MODALITAT D'ARRENDAMENT, MITJANÇANT CONTRACTE 
BASAT EN L’ACORD MARC DE L’ACM D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE 
MULTIFUNCIÓ (2017.02) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. DISPOSAR l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’Acord marc 
de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i 
arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02).  
 
SEGON. CONTRACTAR a l’empresa  GIROCOPI, S.L – SISTEMES 
D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE, amb NIF U67273987, els següents subministraments: 
  
• Subministrament per al Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú d’una impressora en la modalitat d’arrendament sense opció 
de compra, durant quaranta-vuit (48) mesos, amb les següents característiques i 
condicions: 
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o Model: HP E60055DN 

o Quota mensual: 5,00€ (IVA exclòs) 

o Impressions en blanc i negre: previsió de 100 còpies mensuals, a 0,006€ la 
unitat (IVA exclòs). 

o Previsió de subministrament: octubre de 2021 

o Previsió de despesa mensual: 5,60€ (IVA exclòs) 

o Previsió de despesa anual: 67,20€ (IVA exclòs) 

o Despesa màxima del contracte durant tota la seva execució, atenent  la 
previsió d’impressions, serà d’un import de 268,80€ més 56,45€ 
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 325,25€. 

 
• Subministrament per al Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú d’una impressora en la modalitat d’arrendament sense opció de compra, 
durant quaranta-vuit (48) mesos, amb les següents característiques i 
condicions: 

 

o Model: HP 556DN 

o Quota mensual: 1,00€ (IVA exclòs) 

o Impressions en blanc i negre: previsió de 300 còpies mensuals, a 0,0150€ 
la unitat (IVA exclòs). 

o Impressions en color: previsió de 4 còpies mensuals, a 0,090€ la unitat 
(IVA exclòs). 

o Previsió de subministrament: octubre de 2021 

o Previsió de despesa mensual: 5,86€ (IVA exclòs) 

o Previsió de despesa anual: 70,32€ (IVA exclòs) 

o Despesa màxima del contracte durant tota la seva execució, atenent  la 
previsió d’impressions, serà d’un import de 281,28€ més 59,07€ 
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 340,35€. 

 
• Subministrament per al Servei d’Escoles Municipals de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú d’una impressora en la modalitat d’arrendament sense 
opció de compra, durant quaranta-vuit (48) mesos, amb les següents 
característiques i condicions: 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523332567145407655 
 
 
  
  
 
 

 
 
  
 

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 

 

 

o Model: HP E72525DN 

o Quota mensual: 20,00€ (IVA exclòs) 

o Impressions en blanc i negre: previsió de 2.700 còpies mensuals, a 0,004€ 
la unitat (IVA exclòs). 

o Previsió de subministrament: novembre de 2021 

o Previsió de despesa mensual: 30,80€ (IVA exclòs) 

o Previsió de despesa anual: 369.60€ (IVA exclòs) 

o Despesa màxima del contracte durant tota la seva execució, atenent  la 
previsió d’impressions, serà d’un import de 1.478,40€ més 316,46€ 
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 1.788,86 €. 

 
• Subministrament per al Servei d’Acció Social de l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú d’una impressora en la modalitat d’arrendament sense opció de compra, 
durant quaranta-vuit (48) mesos, amb les següents característiques i 
condicions: 

 

o Model: HP E60055DN 

o Quota mensual: 5,00€ (IVA exclòs) 

o Impressions en blanc i negre: previsió de 500 còpies mensuals, a 0,006€ la 
unitat (IVA exclòs). 

o Previsió de subministrament: gener de 2022 

o Previsió de despesa mensual: 8,00€ (IVA exclòs) 

o Previsió de despesa anual: 96,00€ (IVA exclòs) 

o Despesa màxima del contracte durant tota la seva execució, atenent  la 
previsió d’impressions, serà d’un import de 384,00€ més 80,64€ 
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 464,64€. 

 
TERCER. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 02.9200.2200003 (Manteniment impressores) del pressupost de 2021, 
així com les diferents aplicacions que s’habilitin en els exercicis econòmics que afectin 
a la durada del contracte, amb la distribució següent: 
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L’autorització o realització del contractes restarà sotmesa a la condició suspensiva de 
l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost municipal corresponent, en les 
respectives aplicacions, per atendre el seu pagament. 
 
QUART. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2017.02). 
 
CINQUÈ. El subministrament es farà, sempre d’acord amb els terminis establerts en la 
clàusula 49 del Plec de clàusules administratives particulars de l’acord marc de 
referència, de manera que les màquines estiguin operatives en les dates indicades en 
el primer punt de la present resolució. 
 
SISÈ. Els responsables del contracte seran, per cadascun dels subministraments, els i 
les Caps del Servei destinatari.  
 
SETÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 
d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
VUITÈ. NOTIFICAR aquesta resolució  a l’empresa adjudicatària del contracte basat 
en  l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL 
(preferentment per e-Notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o 
per correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius.  
 
NOVÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i al 
Perfil del Contractant. 
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DESÈ. 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.  
  
 
 
Proposicions urgents 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes:  
 
El secretari fa constar, en relació amb aquest punt, que no ha pogut ser objecte 
d’estudi pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb el RD 128/2018, de 16 de març, i a l’efecte del que disposa l’article 
92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat dels casos en què porti incorporat 
l’informe jurídic. 
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18. Infància i Joventut.  
Número: 628/2021/eAJT. 
 
PRORROGAR PER AL CURS 2021-2022 EL CONVENI ENTRE EL CENTRE 
EDUCATIU INSTITUT IES BAIX AMAR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I 
L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A L'ÚS SOCIAL DE LES 
INSTAL·LACIONS DEL CENTRE EDUCATIU 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. PRORROGAR per al curs 2021-2022 el conveni de col·laboració entre el 
centre educatiu Institut Baix a Mar de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per a l’ús social de les instal·lacions del centre educatiu que es 
transcriu a continuació: 
 

“Pròrroga del conveni entre el centre educatiu Institut Baix a mar de la  Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a l’ús social de les instal·lacions del 
centre educatiu 
 
Lloc i data: Vilanova i la Geltrú a la data de la signatura electrònica. 
 
Reunits: 
 
D'una banda la senyora Roser Cervera i Giralt, directora del centre educatiu públic 
Institut Baix a mar del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, carrer 
àncora, 29 de Vilanova i la Geltrú, i d'acord amb les facultats atorgades per l'article 54.3 
del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, 
 
De l'altra la senyora Olga Arnau Sanabra, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, assistida 
pel Secretari General de la Corporació, Sr. Isidre Martí Sardà, fent ús de les facultats 
que li són reconegudes a l'article 53.1 a) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Exposen:  
 
El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius preveu que el 
Departament d’Ensenyament, els ajuntaments i els centres públics promouen l’ús social 
dels edificis i instal·lacions dels centres educatius públics, fora de l’horari escolar, per 
part de persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre, per a la realització 
d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social i que 
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no suposen l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals o de qualsevol altra 
mena. 
 
El Departament d'Ensenyament és titular del centre educatiu Institut Baix a mar, situat 
al carrer àncora, 29, de Vilanova i la Geltrú, que disposa d'una aula a la cantina, el 
gimnàs, el pati i els lavabos del pati. 
 
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha sol•licitat autorització per utilitzar l'aula de la 
cantina, el gimnàs i una part del seu magatzem, el pati i els lavabos del pati, del centre 
educatiu Institut Baix a mar, carrer àncora, 29, per poder-hi dur a terme, fora de l'horari 
escolar, l'activitat del Centre Obert de Mar, que forma part de la Xarxa de Centres 
Oberts de Vilanova i la Geltrú, que gestiona la cooperativa d'iniciativa social ACTUA 
SCCL mitjançant contracte amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
En data 10/01/2021 es va signar el conveni entre el centre educatiu Institut Baix a mar 
de la  Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a l’ús social de 
les instal·lacions del centre educatiu que, en la clàusula setena, estableix es podrà 
prorrogar de manera expressa  per un curs escolar més sempre que hi hagi la valoració 
positiva de la comissió de seguiment. 
 
Per tot això, ambdues parts, amb l’objectiu principal de fomentar l’ús social, consideren 
adient  formalització la pròrroga del conveni signat en data 10/01/2021, mitjançant 
l’adopció de les mateixes clàusules (excepte la setena, referida a la vigència que 
lògicament s’amplia per un curs més). A continuació es recorden les  
 
Clàusules 
 
Primera: Objecte 
Que l'objecte d'aquest conveni és regular la utilització, per part del Centre Obert de 
Mar, servei de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de determinats espais de les 
instal•lacions de l'lnstitut Baix a mar, situat al carrer àncora, 29 de Vilanova i la Geltrú. 
 
Aquestes activitats del Centre Obert de Mar no interferiran, impediran o dificultaran les 
activitats ordinàries del centre, de I'EOI, ni les aprovades pel consell escolar 
incorporades a Ia seva programació anual. 
 
Segona: Règim d'utilització 
 
1) Tipus d'activitat: 
El Centre Obert de Mar, en el marc de Ia Xarxa de Centres Oberts de Vilanova i Ia 
Geltrú, és un servei socioeducatiu diürn preventiu, fora d'horari escolar, que té com a 
objecte el desenvolupament personal d'infants i adolescents (de 3 a 16 anys), Ia seva 
integració social i l'adquisició d'aprenentatges, Ia disminució de les situacions de risc i 
Ia prevenció de situacions més greus de desprotecció. Té caràcter preventiu i 
integrador per als i les participants, emprant eines de treball pròpies de l'educació 
social i basades en Ia relació individual, grupal familiar i comunitària. El servei té les 
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funcions d'acollida i convivència; d'atenció individual i en grup; de derivació i 
acompanyament a altres serveis i recursos del territori per afavorir Ia integració social i 
Ia coordinació amb serveis socials bàsics. I totes les altres funcions establertes per 
l'ordenament jurídic vigent. Constitueix un servei bàsic dins de Ia cartera de Serveis 
Socials. 
 
2) Programació/horaris: 
L'acció socioeducativa de Ia Xarxa de Centres Oberts es du a terme en el període del 
curs escolar (de setembre a juny) amb l'horari següent: treball intern de l'equip educatiu 
de 16 a 17h i de 19.30 a 20h, i atenció directa amb infants de 17 a 19.30h de dilluns a 
divendres. El Centre Obert dona suport, estimula i potencia l'estructuració i el 
desenvolupament de Ia personalitat, Ia socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics 
i l'esbarjo, i contribueix a compensar les deficiències socioeducatives de les persones 
ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, Ia família, el treball en xarxa i amb 
Ia comunitat. Cada tarda es realitza reforç escolar, activitats que facilitin l'anteriorment 
citat i assemblees. Es realitzen també tutories individuals i familiars per facilitar el 
treball individualitzat. 
 
Per a l'organització de les activitats s'haurà de respectar en tot moment el calendari 
escolar que publica el Departament d'Educació i les normes d'organització i 
funcionament del centre. 
 
3) Espais a utilitzar: 
Cantina, gimnàs, magatzem gimnàs, pati, lavabos pati. 
 
4) Neteja: 
La neteja i desinfecció dels espais es farà per l'empresa Gesman Facility, SL, 
diàriament una vegada hagin acabat les activitats. 
 
5) Accessos i vigilància: 
L'accés a l'institut es realitzarà per la porta del pati, per no interferir l'activitat de I'EOI. 
La vigilància dels accessos al recinte i dels espais d'ús seran a càrrec de l'empresa 
usuària. 
 
Tercera: Règim econòmic I compensació econòmica 
Per a la utilització de les instal•lacions previstes en la clàusula segona, l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú Iliurarà la quantitat de 700,77 € mensuals. El pagament es farà 
mensualment per transferència bancària al compte a nom de l'IES Baix a Mar. 
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Quarta: Compromisos de la persona jurídica 
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú prestarà el servei del Centre Obert de Mar a través 
del contracte de gestió amb ACTUA SCCI- i es compromet a fer les actuacions 
següents: 
 

a) Conservar les instal·lacions i els equipaments en el mateix estat de funcionament  
i de neteja en què es varen lliurar. 

b) No utilitzar els espais i els equipaments amb una finalitat distinta de la que va ser 
autoritzada, ni fer servir espais i equipaments diferents dels autoritzats. 

c) Satisfer el preu d’ús, si s’estableix.  

d) Fer-se càrrec de la vigilància que asseguri l’obertura i el tancament de l’activitat, la 
normalitat de l’ús i, si escau, la correcta utilització dels espais cedibles. 

e) Tenir contractada una assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del 
personal al seu servei, derivada de l’ús i de l’activitat i pels danys i perjudicis que 
es puguin ocasionar durant la seva realització per unes sumes assegurades 
mínimes de 150.000.- € per víctima individual i d’1.200.000.- € per sinistre (imports 
que el Govern pot actualitzar periòdicament). 

f) Abonar l’import dels danys ocasionats per l’ús, per a la cobertura dels quals els 
centres podran exigir fiança. 

g) Vetllar perquè l’accés a les instal·lacions es limiti a les persones que es 
corresponen amb l’activitat autoritzada. 

h) No cedir a tercers per cap concepte l’espai d’ús autoritzat. 

i) Comunicar immediatament al director del centre qualsevol incidència derivada de 
l’ús de les instal·lacions. 

j) Retornar les claus de les instal·lacions, en el cas que hagin estat lliurades pel 
centre educatiu, una vegada hagi finalitzat la vigència del conveni. 

 
Cinquena: Obligacions del centre 
El centre farà el seguiment de l’aplicació d’aquest conveni. El centre s’obliga a: 
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• Garantir que els espais que són objecte d’aquest conveni es trobin en condicions 
per desenvolupar les activitats previstes. 

• Avisar l’entitat, amb un mes d’anticipació, en cas que el centre organitzi una 
activitat que requereixi la utilització de l’espai cedit, dins l’horari assignat en el 
conveni. 

• Proporcionar els instruments necessaris per a l’obertura i el tancament dels espais 
a utilitzar per l’entitat, al representant designat per aquesta, que serà responsable 
davant el centre de garantir-ne el bon funcionament. 

 
Sisena: Comissió de seguiment 
Als efectes d’assolir els objectius previstos en el conveni, es constituirà una comissió 
de seguiment formada per representants de cadascuna de les parts que signen el 
conveni. 
 
Correspon a aquesta comissió el seguiment de les actuacions derivades de l’execució 
del contingut del conveni. La comissió es reunirà, com a mínim, un cop a l’any, al 
lliurament de la memòria anual i sempre que una de les parts ho sol·liciti. 
 
Setena: Vigència 
Aquesta prorroga del conveni signat en data 10/01/2021, tindrà vigència des de la seva 
signatura i durant tot el curs escolar 2021-2022 (fins al juny 2022). 
 
Vuitena: Causes d'extinció i resolució 
 
El conveni s'extingeix pel transcurs del seu termini de vigència. 
 
Així mateix, el conveni es podrà resoldre per qualsevol de les causes següents: 
a)  Per mutu acord de les parts, manifestat de manera expressa. 
b)  Per revocació del director del centre de l’autorització de l’ús social d’acord amb la 
normativa vigent. 
c)  Per l’incompliment de qualsevol de les parts d’alguna de les clàusules del conveni. 
d)  Per qualsevol altra causa de les generals establertes, així com altres de previstes en 
la legislació vigent. 
 
Novena: Naturalesa i jurisdicció 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es formalitza a l’empara dels articles 53 i 
54 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 
 
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els 
efectes d’aquest conveni seran resoltes per mutu acord en la comissió de seguiment 
establerta en la clàusula sisena. 
 
En cas que no s’arribi a cap acord, les qüestions litigioses que pugin sorgir en la 
interpretació i el compliment d’aquest conveni seran resoltes pel director del centre 
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educatiu, i contra la seva resolució es pot presentar recurs davant del director dels 
serveis territorials del Departament d’Ensenyament o de l’òrgan equivalent del Consorci 
d’Educació de Barcelona, la resolució dels quals posa fi a la via administrativa (en el 
cas dels ajuntaments no hi cap interposar recurs en via administrativa). 
 
I perquè així consti i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni 
digitalment, per duplicat exemplar, i a un sol efecte, en el  lloc i la data indicats a 
l’encapçalament.” 

 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 7.007,7€ €, desglossada en 
2.803,08€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 09.3278.2269901 Centre Obert del 
pressupost de despeses municipal 2021 i 4.204,62€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària que s’habiliti corresponent al pressupost de 2022. Aquesta despesa 
queda subordinada a l’existència de crèdit adequat i suficient en l’exercici al qual es fa 
referència. 
Mensualment es farà efectiva la quantitat de 700,77 € per transferència bancària al 
compte a nom de l’IES Baix a Mar. 
 
TERCER.- DISPOSAR la publicació d’aquest conveni en el DOCG, en el Portal de 
Transparència de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat. 
 
QUART.- FACULTAR a l'Alcaldessa per a la signatura de la pròrroga del conveni 
mencionat al punt primer i quanta documentació relacionada sigui necessària. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquests acord a les parts interessades. 
 
SISÈ.- PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el termini de dos 
mesos, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, 
des de la seva data de publicació. 
 

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
 
 
 
 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523332567145407655 
 
 
  
  
 
 

 
 
  
 

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 

 

 
19. Espai Públic.  
Número: 618/2021/eAJT. 
 
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE MANTENIMENT I MILLORA DE LA 
VIA PÚBLICA A VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR definitivament el projecte d’obres “Projecte de manteniment i 
millora de la via pública a Vilanova i la Geltrú”, que conté l’estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut i redactat per part de l’empresa consultora DESARROLLO INTEGRAL DE 
PROYECTOS Y ESTUDIOS (DIPE INGENIERIA), promogut per aquest Ajuntament i 
amb un pressupost total de 179.878,93 €. 
 
Els LOTS previstos son: 
 
LOT 1. 
 
El Lot 1 agrupa les actuacions 1 a 43, 45 a 61, 65, 79, 81 i 83 a 87, ja que totes són 
petites actuacions en voreres molt disperses que s’ha d’executar conjuntes per tal de 
garantir una continuïtat, rendiments, seguretat i nivell de qualitat. 
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Amb un pressupost de 110.480,68 €, més 23.200,94 € corresponent al 21% de l’iva, 
que fa un total de 133.681,62 €. 
 
LOT 2. 
 
El Lot 2 agrupa les actuacions 44, 62 a 64, 66 a 78, 80 i 82, que contenen unes 
demolicions i pavimentació amb maquinària especialitzada de mescla bituminosa en 
calent, que té uns costos de desplaçament molt elevats i que també s’han d’executar 
agrupades entre elles. 
 
 

 
  
  
Amb un pressupost de 38.179,58 €, més 8.017,71 €corresponent al 21% de l’iva, que 
fa un total de 46.197,29 €. 
 
 
El pressupost d’execució per contracte amb 21% d’IVA del “PROJECTE PER AL 
MANTENIMENT I MILLORA DE LA VIA PÚBLICA A VILANOVA I LA GELTRÚ” és de 
179.878,93 €, el qual és detalla a continuació: 
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SEGON. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
 
TERCER. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
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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https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353
1721147611170032  
 
 
 
Precs i preguntes  
 
Sense precs i preguntes 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9:36 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
   


