
 
 
 
 

 

 
 
Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 41/2020/eJGL 

NÚM.:  41 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  9 de desembre de 2020
HORA:  09:00 
DOCUMENT: Acta 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, a la VIDEOCONFERÈNCIA MITJANÇANT SISTEMA TEAMS 
en: 1ª convocatòria. Presideix la sessió la Sra. Olga Arnau Sanabra, que comença  a 
les 09:00 h. 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sra. Olga Arnau Sanabra 
Sra. Marta Jofra Sora   
Sra. M Blanca Alba Pujol   
Sr. Francesc Xavier Serra Albet   
Sr. Jordi Medina Alsina   
  
Sr. Joan Manuel Ferrera Izquierdo 
Vicesecretari  
 
Sr. Cèsar Rodríguez Sola,                  
Interventor Municipal 
 
 
 
Excusen la seva absència els regidors/es: 
 
Sr. Antoni Palacios Asensio   
Sra. Adelaida Moya Taules   
Sr. Enric Garriga Ubia  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 40/2020/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 40 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 01 DE DESEMBRE DE 2020. 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 96/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 222/2020, DE 16 DE NOVEMBRE DE 
2020 DEL JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM 2 DE BARCELONA QUE 
RESOL EL PROCEDIMENT ABREUJAT 344/2018 Y, INTERPOSAT PER 
RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL 
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 16/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS AL VEHICLE 1696 KBR A CAUSA D’UNS CONTENIDORS ARRASTRATS 
PER L’ESCLAFIT DEL DIA 12 D’AGOST DE 2019 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 88/2020/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 2813 BZB PER PART 
DE LA GRUA MUNICIPAL, EL DIA 29 D’ABRIL DE 2020 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 131/2020/eSJ. 
 
DECLARAR L’ARXIU DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU HABITATGE DEL CARRER TALAIA, 22, 
PROVOCATS PEL CAMIÓ DE LA BROSSA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 149/2020/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER 
ÀUSIAS MARCH, 6-8, 2-2, EL DIA 1 DE JULIOL DE 2020 
 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 258/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000258/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 09/09/2020 
 

8. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 317/2020/eCONT. 
 
SUBMINISTRAR DIVERS MOBILIARI URBÀ DE JOCS INFANTILS MITJANÇANT 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT DE PARCS 
INFANTILS I MOBILIARI URBÀ AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA (EXPEDIENT 2017.05) DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 
 
9. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 186/2020/eCONT. 
 
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL LOT 2 DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 
DE MATERIAL EPI COM A ELEMENTS DE PROTECCIÓ CONTRA LA COVID-19, PER 
AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I ELS SEUS 
ORGANISMES AUTÒNOMS 
 
10. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 280/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONTROL DE LA 
POBLACIÓ DE COLOMS I ALTRES AUS URBANES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
(NUM. EXP. 009/2017-CONT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

11. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 322/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DIPOSITADA PER PART DE LA 
FUNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT TORRES FALGUERA DEL CONTRACTE DE 
SERVEIS D’ELABORACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE MENJARS A DOMICILI DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ 
 
12. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 303/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT  
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’EXECUCIÓ DEL 
PROJECTE CREA I APRÈN DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, A 
ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
 

13. Cultura. 
Número: 562/2020/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D’AJUTS PER A 
L’EXECUCIÓ D’OBRES DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ D’IMMOBLES DE 
NOTABLE VALOR CULTURAL PER AL TRIENNI 2020-2022 DE L'OFICINA DE 
SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL 
 
14. Cultura. 
Número: 656/2020/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA 
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES EN EQUIPAMENTS ESCÈNICS I 
MUSICALS PER AL BIENNI 2020-2021 DE L'OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA 
CULTURAL 
 
 
15. Infància i Joventut. 
Número: 559/2019/eSUB. 
 
APROVAR L’ARXIU DE L’EXPEDIENT DE REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA L’ANY 2019 A L’ASSOCIACIO FOMENT DEL PUBILLATGE  GARRAF 
PENEDES 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
16. Infància i Joventut. 
Número: 678/2019/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ PER AL MONITORATGE 
DE SUPORT EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CONCEDIDA L’ANY 2019 A 
L’A.F.A. ESCOLA GINESTA I EL REINTEGRAMENT DE LA QUANTIA COBRADA I NO 
JUSTIFICADA 
 
17. Habitatge. 
Número: 44/2020/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PEL QUAL ES CEDEIX L’ÚS DEL 
PROGRAMA INFORMATIC “CONTROL DEL PARC ADMINISTRAT PER L’AGÈNCIA” 
 
18. Espai Públic. 
Número: 633/2020/eAJT. 
 
MODIFICAR PER IMPORT A LA BAIXA LA DESPESA AUTORITZADA PER 
L’EXECUCIÓ DE LA MEMÒRIA DE LES OBRES DE MANTENIMENT DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC PROVISIONAL I A PRECARI DEL CAMI FONDO DE SANT 
GERVASI ENTRE EL TORRENT DE SANT JOAN, ESCOLA LLEBETX I PAS SOTA 
VIA POBLAT D’ADARRÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Propostes urgents 

 

19. Estadística. 
Número: 672/2020/eEST. 
 
RATIFICAR EL DECRET D'APROVACIÓ COL·LEGIS ELECTORALS PROPERES 
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 40/2020/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 40 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 01 DE DESEMBRE DE 2020. 

S’aprova l’acta de la sessió ordinària 40 de la Junta de Govern Local del dia 01 de 
desembre de 2020. 

2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 96/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 222/2020, DE 16 DE NOVEMBRE DE 
2020 DEL JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM 2 DE BARCELONA QUE 
RESOL EL PROCEDIMENT ABREUJAT 344/2018 Y, INTERPOSAT PER 
RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL  
 
Es dona per assabentada  la Junta de Govern Local de la interlocutòria recaiguda en el 
següent procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 2 DE 

BARCELONA. 
Núm. procediment  :  Abreujat núm. 344/2018 Y 
Núm. i data interlocutòria:         222/2020, de 16 de novembre de 2020 
Part actora  : RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL 

Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
Lletrat:                                          
Objecte del procediment :           Resolució presumpta de la devolució de l’ingrés indegut 

relativa a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana clau d’autoliquidació AU-202145172.  

  
Decisió  :  ACORD de donar per acabat el procediment instat per 

RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL per acord 
extraprocessal, sense imposició de costes i arxiu de les 
actuacions. 

Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Es pot interposar recurs 
d’apel·lació. 

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

  
 
 
 
   



 
 
 
 

 

 
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 16/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS AL VEHICLE 1696 KBR A CAUSA D’UNS CONTENIDORS ARRASTRATS 
PER L’ESCLAFIT DEL DIA 12 D’AGOST DE 2019 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta 
el següent 
 

ACORD 
   
   
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI senyor amb DNI 77277051 H, contra l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú.  
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
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. 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 88/2020/eSJ. 

 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 2813 BZB PER  
PART DE LA GRUA MUNICIPAL, EL DIA 29 D’ABRIL DE 2020 
 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta 
el següent 
 

ACORD 
    
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor amb DNI 48024097 M contra aquest Ajuntament.  
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent 
  
   
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 131/2020/eSJ. 
 
 
DECLARAR L’ARXIU DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU HABITATGE DEL 
CARRER TALAIA, 22, PROVOCATS PEL CAMIÓ DE LA BROSSA 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta 
el següent 
 

ACORD 
    
PRIMER. DECLARAR l’arxiu de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor amb DNI 48024097 M contra aquest Ajuntament.  
 
SEGON. NOTIFICAR EL present acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

   
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 149/2020/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL 
CARRER ÀUSIAS MARCH, 6-8, 2-2, EL DIA 1 DE JULIOL DE 2020 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta 
el següent 
 

ACORD 
  
   
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per  la senyora amb DNI 52218380 P, en representació de la COMUNITAT 
DE PROPIETARIS ÀUSIAS MARCH, 6-8, amb NIF H63251060 contra aquest 
Ajuntament. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 258/2020/eUES. 

 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB  
REFERÈNCIA 000258/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EN DATA 09/09/2020. 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta 
el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE X0751223C la sanció de multa de 
quatre-cents cinquanta euros (450 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, 
de 30 d’octubre  d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del NIE X0751223C, 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. 



 

 

 

 

  
8. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 317/2020/eCONT. 
 
SUBMINISTRAR DIVERS MOBILIARI URBÀ DE JOCS INFANTILS MITJANÇANT 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT DE PARCS 
INFANTILS I MOBILIARI URBÀ AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA (EXPEDIENT 2017.05) DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE  
MUNICIPIS 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta 
el següent 

 
ACORD 

   
PRIMER. DISPOSAR l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’Acord marc 
pel subministrament de parcs infantils i  mobiliari urbà amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2017.05) promogut per l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques.  
 
 
SEGON. CONTRACTAR l’empresa HPC IBÉRICA, SA, amb NIF A58620808, per al 
subministrament dels següents materials:  
 

- Joc de rotació J24403 (Sublot 2.1 Elements de joc en metall). 

- Gronxador J450P (Sublot 2.1 Elements de joc en fusta). 

- Pont penjant J2613 (Sublot 2.4 Jocs de corda i trepa en metall). 

- Gronxador J472P (Sublot 2.1 Elements de joc en metall) 
 
L’import total és de 6.757,61€ més 1.419,10€ corresponents al 21% d’IVA, fent un 
total de 8.176,71€ (VUIT MIL CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN 
CÈNTIMS D’EURO). 
 
TERCER. APROVAR l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 53.1710.2279904 Contracte manteniment jocs infantils del 
pressupost 2020. L’autorització o realització del contracte es subordina, en qualsevol 
cas, a l’existència de crèdit.  
 
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 de parcs infantils i  mobiliari urbà amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.05) 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
CINQUÈ. El subministrament es produirà en un màxim de trenta-cinc (35) dies hàbils, 
un cop rebuda la comunicació formal de l’acceptació de l’adjudicació d’aquest 
contracte, segons estableix la clàusula 45 del Plec de clàusules administratives 
particulars de l’esmentat acord marc.  
 
SISÈ. El responsable del contracte serà el Cap de Servei d’Espai Públic i Mobilitat, 
Sr. Jordi Campamà Pujol.  
 
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 aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en 
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL 
(preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o 
per correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius.  
 
NOVÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
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.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
    
 
 
 
 



 

 

 

 

8. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 186/2020/eCONT. 

 
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL LOT 2 DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL EPI COM A ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
CONTRA LA COVID-19, PER AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta 
el següent 
 

ACORD 
 

PRIMER. ADJUDICAR a SANIPROTECT, SL, amb NIF B67621938, el lot 2, 
Mascaretes higièniques un sol ús,  del  contracte  del subministrament de material 
Epi com a elements de protecció contra la Covid-19, per al personal  de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i els seus Organismes Autònoms, per un període de 2 mesos, 
a comptar .des de l’inici de la prestació del subministrament i en tot cas finalitzarà 
quan s’esgoti l’import màxim  per cada lot, improrrogables, per un import de 1.080,00 
€, més el 21% d’IVA que fan un total de 1.306,80 € (MIL TRES-CENTS SIS EUROS 
AMB VUITANTA CÈNTIMS D’EURO). 
 
SEGON.  L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest subministrament 
es contraurà amb càrrec a l’aplicació 02.2313.2260000 (Emergència social) del 
pressupost vigent. 
 
TERCER. NOTIFICAR l’adjudicació a les empreses licitadores i publicar-la al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART. NOMENAR responsables del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 
2.17) del Plec de Clàusules administratives particulars, la Cap de Servei de Serveis 
Generals. 
 
CINQUÈ. ASSENYALAR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
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. 
 
10. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 280/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONTROL DE LA 
POBLACIÓ DE COLOMS I ALTRES AUS URBANES DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
(NUM. EXP. 009/2017-CONT) 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta 
el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte amb l’empresa 
GESTIÓ DE RESIDUS I BIODIVERSITAT, SL, NIF B-65451759,  del servei de control 
de la població de coloms i altres aus urbanes de Vilanova i la Geltrú, pel període de 
l’any 2021, per un import anual de 13.500,00 € de base imposable i 2.835,00 € 
corresponent a un 21% d’IVA, que fan un total de 16.335,00 € (SETZE MIL TRES-
CENTS TRENTA-CINC EUROS). 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 42.1724.2279901 del pressupost 
2021 i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte 
fins a la finalització de la pròrroga del contracte. 
L’autorització i compromís de la resta de la despesa per als exercicis següents, se 
subordinarà al crèdit que pels esmentats exercicis es consigni en el pressupost 
corresponent. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquest acord  a l’empresa GESTIÓ DE RESIDUS I 
BIODIVERSITAT, SL  i PUBLICAR al Registre Públic de Contractes. 
 
QUART.  APROVAR la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunta com a 
Annex. 
 
CINQUÈ. FACULTAR a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 



 

 

 

 

 
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. 
 

11. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 322/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DIPOSITADA PER PART DE LA 
FUNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT TORRES FALGUERA DEL CONTRACTE DE 
SERVEIS D’ELABORACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE MENJARS A DOMICILI DE  
VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta 
el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER.- APROVAR la devolució de la garantia dipositada el 31 de març de 2004 
per part de la FUNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT TORRES FALGUERA amb CIF 
G58312901, en relació al contracte de serveis d’elaboració i distribució de menjars a 
domicili de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb la carta de pagament de referència 
320040001083, per import de 1.280,00€ (MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS)  
 
SEGON.- NOTIFICAR a la FUNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT TORRES 
FALGUERA el present acord. 
 
 



 
 
 
 

 

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. 
    
12. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 303/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS 
D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE CREA I APRÈN DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ, A  
ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER.- APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert simplificat, i els plecs de prescripcions  
tècniques i de clàusules administratives particulars, respectivament documents 
electrònics amb número de validació 13067432573126117511 i 
13067432325034134553, per a la contractació dels serveis d’execució del projecte 
Crea i Aprèn   de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- CONVOCAR licitació per procediment obert simplificat  d’acord amb 
l’article 159  de la LCSP,  per un període de 2 anys, prorrogable 2 anys més per 
períodes anuals, amb un pressupost base  de licitació anual de 18.000 € més 3.780 
€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 21.780 € (VINT-I-UN MIL 
SETCENTS VUITANTA EUROS). 



 

 

 

 

 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació 35.2313.2269900 del pressupost vigent, i, a les 
diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a 
la durada del contracte.  
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
    
13. Cultura.  
Número: 562/2020/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D’AJUTS PER A 
L’EXECUCIÓ D’OBRES DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ D’IMMOBLES DE 
NOTABLE VALOR CULTURAL PER AL TRIENNI 2020-2022 DE L'OFICINA DE 
SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 

ACORD 
 
   
PRIMER. - ACCEPTAR la concessió de l’ajut econòmic de 32.377,00 euros (trenta-
dos mil tres-cents setanta-set euros) de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 
la Generalitat de Catalunya, corresponent al recurs amb codi BDNS 515709, 
“Execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural 
per al trienni 2020-2022” CLT004.  Aquest ajut es rebrà durant el trienni 2020-2022 
segons la següent distribució:   
 
 

Import 2020 Import 2021 Import 2022 TOTAL 

11.655,72€ 10.360,64€ 10.360,64€ 32.377,00€ 
 
 
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. 
  
   
 
 
 



 

 

 

 

14. Cultura.  
Número: 656/2020/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA 
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES EN EQUIPAMENTS ESCÈNICS I 
MUSICALS PER AL BIENNI 2020-2021 DE L'OFICINA DE SUPORT A LA  
INICIATIVA CULTURAL 
   
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. - ACCEPTAR la concessió de l’ajut econòmic de 1.750,00 euros (mil set-
cents cinquanta euros) de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat 
de Catalunya, corresponent al recurs amb codi BDNS 525956, “Millora de les 
infraestructures en equipaments escènics i musicals per al bienni 2020-2021” 
CLT040. 
 
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. 
  
   
 



 
 
 
 

 

 
 
15. Infància i Joventut.  
Número: 559/2019/eSUB. 
 
APROVAR L’ARXIU DE L’EXPEDIENT DE REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ  
CONCEDIDA L’ANY 2019 A L’ASSOCIACIO FOMENT DEL PUBILLATGE 
GARRAFPENEDES 
  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. ARXIVAR l’expedient de reintegrament de la subvenció concedida l’any 
2019 per haver realitzat, l’ASSOCIACIÓ FOMENT DEL PUBILLATGE GARRAF-
PENEDÈS amb CIF ES-G6707044-1, la devolució dinerària en data 19 d’octubre de 
2020. 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ASSOCIACIÓ FOMENT DEL 
PUBILLATGE GARRAF-PENEDÈS. 
 
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. 
    
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
16. Infància i Joventut.  
Número: 678/2019/eSUB. 
 
APROVAR LA REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ PER AL 
MONITORATGE DE SUPORT EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CONCEDIDA 
L’ANY 2019 A L’A.F.A. ESCOLA GINESTA I EL REINTEGRAMENT DE LA QUANTIA 
COBRADA I NO JUSTIFICADA 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
  

ACORD 
   
 
PRIMER: REVOCAR parcialment la subvenció atorgada a l’A.F.A. Escola Ginesta 
amb CIF G-60187408, per import de 478,12€. Així, la subvenció final atorgada serà 
igual a l’import justificat: 286,88 €. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat A.F.A Escola Ginesta. 
 
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 
  
 
 
 



 
 
 
 

 

17. Habitatge.  
Número: 44/2020/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I 
L’ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PEL QUAL ES CEDEIX L’ÚS DEL 
PROGRAMA INFORMATIC “CONTROL DEL PARC ADMINISTRAT PER 
L’AGÈNCIA” 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER: APROVAR el Conveni entre l’Agència de l'Habitatge de Catalunya i l’ 
ajuntament de Vilanova i la Geltrú pel qual es cedeix l’ús del programa informàtic 
“control del parc administrat per l’agència” que segueix a continuació: 
 

CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L’ 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PEL QUAL ES CEDEIX L’ÚS 
DEL PROGRAMA INFORMATIC “CONTROL DEL PARC ADMINISTRAT PER 
L’AGÈNCIA” 

REUNITS 
 

D’una part, el senyor Jaume Fornt i Paradell, designat director de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya per Acord de Govern 93/2020, de 14 de juliol, i de 
conformitat amb les funcions atribuïdes a l’article 2.2 h) dels estatuts de 
l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre i l’article 7.3 e) de la 
Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
D’altra part, la senyora Olga Arnau Sanabra, Alcaldessa del municipi de Vilanova 
i la Geltrú, en exercici de les atribucions que li confereixen l'article 21.1.b) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim local i l’article 
53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i assistit pel Secretari General 
de la Corporació, Isidre Martí Sardà i facultats per aquest acte per acord de la 
Junta de Govern Local de data 24 de novembre de 2020. 
Les parts manifesten la plena vigència de les facultats amb què actuen i es 
reconeixen capacitat legal suficient per atorgar aquest conveni i 

 
EXPOSEN 

I. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya administra 142 habitatges en els 
municipis de Castellfollit de la Roca, Les Preses i Olot. Aquest conveni es podrà 
ampliar a altres habitatges 
II. L’Agència de l'Habitatge de Catalunya (l’Agència) és propietària de 
l'aplicació informàtica anomenada "Control del Parc Administrat per l’Agència”, 
que constitueix una eina de consulta en temps real de la situació jurídica i 
d’ocupació dels habitatges administrats per l’Agència. 
III. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fer ús de l'aplicació 
informàtica esmentada per conèixer la situació dels habitatges situats al municipi 
i, d’aquesta manera, fer un seguiment, conjuntament amb l’Agència, de l’ús i la 
destinació dels habitatges públics. 



 

 

 

 

IV.- L’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, regula els convenis entre organismes públics. Entén com a 
conveni els acords amb efectes jurídics adoptats per les administracions 
públiques per a un fi comú. 
L’article 31.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, determina que les 
administracions públiques de Catalunya, actuen, entre d’altres, d’acord amb els 
principis d’eficiència i eficàcia i col·laboració i cooperació interadministratives. 
L’article 107 d’aquest mateix text legal estableix que “Les administracions 
públiques, sense perjudici d’allò disposat per la legislació específica, poden 
establir o formalitzar les relacions mitjançant qualsevol instrument jurídic o 
organitzatiu que considerin adequat per al compliment dels objectius d’interès 
comú.” 
En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració 
d'acord amb els següents 

PACTES 
Primer. Objecte 
Aquest conveni té per objecte establir els termes i les condicions de la 
col·laboració entre l’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya,  i l’ Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per a l'ús de l'aplicació informàtica que disposa l’Agència 
amb la finalitat de facilitar la informació jurídica i d’ocupació dels habitatges 
administrats per l’Agència i situats en el municipi. 
Segon. Àmbit subjectiu 
El present conveni afecta a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
Tercer. Obligacions de l'Agència L’Agència s'obliga a: 
a) Facilitar l'ús de l’eina informàtica i la formació necessària a les persones 
que designi l’Ajuntament per accedir a l’aplicació i així poder fer les consultes 
necessàries. 
b) Assistir a l’ajuntament de i col·laborar-hi en el seguiment i la gestió de  
les dades. 
Quart. Obligacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú L’Ajuntament de 
VILANOVA I LA GELTRÚ es compromet a: 
a) Comunicar a l’Agència la identitat de la persona nomenada com a 
representant o interlocutor del Consorci. 
b) Utilitzar i mantenir l'aplicació informàtica correctament d'acord amb la 
seva funció. 
c) Utilitzar les dades només per a la finalitat objecte d'aquest conveni i mai 
per a d’altres pròpies. 
d) No comunicar les dades a terceres persones, tret que es tingui 
l'autorització expressa de l’Agència. 
Cinquè. Extinció 
Són causes d’extinció d’aquest conveni: 
a) El compliment del seu objecte. 
b) La finalització del termini de vigència. 
c) El mutu acord, manifestat per escrit. 
d) L’ incompliment d’alguna de les seves clàusules per una de les parts. 
e) La denúncia unilateral del conveni amb un preavís de tres mesos, perquè 
existeixen causes excepcionals i justificades que dificulten o impossibiliten el 
compliment del seu contingut. 



 
 
 
 

 

f) Altres causes d’extinció previstes en la normativa aplicable. 
Sisè. Despeses 
La formalització d’aquest conveni no comporta despesa econòmica. 
Setè: Modificacions 
Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen 
de sol·licitud raonada, degudament motivada i aprovada per part dels 
representants de qualsevol de les parts signants del present conveni. Les 
modificacions del conveni es formalitzaran en un document administratiu signat 
pels representants de les dues parts del conveni i, un cop formalitzades, s’han 
d’adjuntar com a addenda del conveni, formant part integrant del mateix. 
Vuitè: Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del 
Conveni 
El seguiment de l’execució del Conveni i dels compromisos assumits es farà 
mitjançant una comissió de caràcter paritari que es reunirà un cop l’any i 
resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar. 
Novè: Naturalesa del Conveni 
Aquest Conveni té naturalesa administrativa i es signa en previsió del que 
preveu l’article 47 i següents de la llei 40/2015, d’1 octubre de 2017. 
Desè. Resolució de controvèrsies 
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució 
i la interpretació del present conveni. Tanmateix, les qüestions litigioses que 
poguessin sorgir sobre el compliment d’aquest conveni es resoldran per la 
jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que disposa la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
Onzè. Protecció de dades i transparència 
1. Les parts es comprometen a complir adequadament i en tot moment les 
disposicions contingudes a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com el Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu  i del Consell de 27 d’abril de 2016. 
2. Paral·lelament, les parts signants han de garantir el dret d’accés a la 
informació d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
Dotzè. Publicitat del conveni 
De conformitat amb el que preveu l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es 
donarà publicitat d’aquest conveni mitjançant el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya i el web de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya. 
Tretzè. Vigència i efectes 
Aquest conveni té una vigència de 4 anys a partir de la data de l’última signatura 
electrònica d’aquest document, d’acord amb allò que disposa l’article 49 h) 1r de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. En qualsevol 
moment abans de la finalització del termini previst, els signants del conveni 
poden acordar de forma expressa la pròrroga per un període de fins a quatre 
anys addicionals o la seva extinció. 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni. 
Jaume Fornt i Paradell 
Director de l’Agència de               

l’Habitatge de Catalunya               



 

 

 

 

Olga Arnau Sanabra Isidre Martí Sardà 
Alcaldessa de l’Ajuntament Secretari General 

ajuntament de  
de Vilanova i la Geltrú Vilanova i la Geltrú 

 
 
 
SEGON. DISPOSAR la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat , d’acord amb el que estableixen els arts. 
14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació i bon 
govern a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
TERCER: APROVAR la següent Fitxa-Extracte del conveni, per tal de facilitar la 
publicació de les dades: 
 
Descripció: 
CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L’  
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PEL QUAL ES CEDEIX L’ÚS DEL 
PROGRAMA INFORMATIC “CONTROL DEL PARC ADMINISTRAT PER 
L’AGÈNCIA” 

Data: 
Novembre 2020 

Signataris: 
Agència de l’Habitatge de Catalunya 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Objecte: 
Aquest conveni té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració 
entre l’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya,  i l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
per a l'ús de l'aplicació informàtica que disposa l’Agència amb la finalitat de facilitar 
la informació jurídica i d’ocupació dels habitatges administrats per l’Agència i situats 
en el municipi. 



 
 
 
 

 

Drets i obligacions: 
L’Agència s'obliga a: 
a) Facilitar l'ús de l’eina informàtica i la formació necessària a les persones que 

designi l’Ajuntament per accedir a l’aplicació i així poder fer les consultes 
necessàries. 

b) Assistir a l’ajuntament de i col·laborar-hi en el seguiment i la gestió de les dades. 
L’Ajuntament de es compromet a: 
a) Comunicar a l’Agència la identitat de la persona nomenada com a representant o 

interlocutor del Consorci. 
b) Utilitzar i mantenir l'aplicació informàtica correctament d'acord amb la seva funció. 
c) Utilitzar les dades només per a la finalitat objecte d'aquest conveni i mai per a 

d’altres pròpies. 
No comunicar les dades a terceres persones, tret que es tingui l'autorització expressa 
de l’Agència. 

Vigència 
Aquest conveni té una vigència de 4 anys a partir de la data de l’última signatura 
electrònica d’aquest document, d’acord amb allò que disposa l’article 49 h) 1r de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. En qualsevol moment 
abans de la finalització del termini previst, els signants del conveni poden acordar 
de forma expressa la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la 
seva extinció. 

 
QUART. APROVAR la despesa de 218,40 € corresponent a la Taxa d’inserció 
d’anuncis al DOGC que anirà amb càrrec a la partida pressupostària 
43.1521.2269902 Despeses menors Habitatge. 
 
CINQUÈ. FACULTAR a l’Alcaldessa, assistida pel Secretari General, per a la 
signatura d’aquest conveni quanta documentació se’n derivi d’aquest conveni. 
 
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. 
  



 

 

 

 

18. Espai Públic.  
Número: 633/2020/eAJT. 
 
MODIFICAR PER IMPORT A LA BAIXA LA DESPESA AUTORITZADA PER 
L’EXECUCIÓ DE LA MEMÒRIA DE LES OBRES DE MANTENIMENT DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC PROVISIONAL I A PRECARI DEL CAMI FONDO DE 
SANT GERVASI ENTRE EL TORRENT DE SANT JOAN, ESCOLA LLEBETX I PAS  
SOTA VIA POBLAT D’ADARRÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent   
 

ACORD 
  
PRIMER: MODIFICAR el pressupost de 25.698,62 € (iva inclòs) aprovat amb 
consignació pressupostària número A-22020/16736 per la valoració econòmica de la 
memòria tècnica de les obres de manteniment de l’enllumenat públic al camí de Sant 
Gervasi; per l’import adjudicat de les obres de 19.423,32 € (iva inclòs) per reducció 
de 6.275,30 € (iva inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 52.1650.22799 
Contracte manteniment enllumenat públic. 
 
SEGON. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

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. 
 
 
19. Estadística.  
Número: 672/2020/eEST. 
 
RATIFICAR EL DECRET D'APROVACIÓ COL·LEGIS ELECTORALS PROPERES  
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2021 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
ÚNIC RATIFICAR el decret d’alcaldia de data 2 de desembre de 2019, que literalment 
diu: 
 

“Relació de fets 
 
En data 17 de novembre de 2021, l’Oficina del Cens Electoral, comunica que en previsi que 
el proper dia 14 de febrer de 2021, es celebren Eleccions al Parlament de Catalun segons  
l’article 24.2 de la Llei orgànica 5/1985 del Règim Electoral , el sisè dia posterior 
convocatòria d’eleccions es publicarà el Butlletí Oficial de la Província la relació de Mes 
Locals electorals corresponent a cada secció electoral. I, per portar a terme la public 
l’ajuntament ha de confirmar amb vistiplau la relació dels Col·legis electorals dels ante 
comicis electorals, o , proposar les modificacions oportunes 
 
Fonaments de dret 
 
Atès que l’article 24 de la LOREG, de 19 de juny disposa que les Delegacions Provincials 
de l’Oficina del Cens Electorals, determinen el número, els límits de les seccions 
Electorals, els seus locals i les meses corresponents, a proposta dels Ajuntaments. 
Per tot això,   
 
RESOLC: 
 
Primer. Traslladar els Col·legis Electorals que pertanyen als districtes 1 secció 4 mesa 
U i districte 1 secció 5 mesa U, a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Plaça de la Vila, 7 
baixos. 
 



 

 

 

 

Segon. Traslladar els Col·legis Electorals que pertanyen als districtes 1 secció 7 meses 
A i B i districte 3 secció 2 mesa U a l’escola Sant Jordi, Carrer Mare Isabel Ventosa, s/n. 
 
Tercer. Traslladar els col·legis Electorals que pertanyen als districtes 1 secció 8 meses 
A i B, a la Llar Municipal d’Infants l’Escateret, Rambla Sant Jordi, 22. 
 
Quart. Traslladar els Col·legis Electorals que pertanyen als districtes 2 secció 2 meses 
A i B, a l’escola Canigó, Carrer Canigó, 4. 
Cinquè. Traslladar els Col·legis Electorals que pertanyen als districtes 2 secció 4 meses 
A i B, a l’escola L’Arjau, Carrer Àncora, 28. 
 
Sisè. Traslladar els Col·legis Electorals que pertanyen als districtes 4 secció 4 meses A 
i B, al Pavelló Municipal d’Esports (pista exterior), Carrer Olesa de Bonesvalls. 
 
Setè. Traslladar els Col·legis Electorals que pertanyen als districtes 4 secció 6 meses A 
i B i els districtes 4 secció 8 mesa U, a l’Institut Manuel de Cabanyes, Avinguda de 
Francesc Macià, 110. 
 
Vuitè. Traslladar els Col·legis Electorals que pertanyen als districtes 4, secció 11, meses 
A i B, a l’Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas, Carrer Doctor Zamenhof, 30. 
 
Novè. Modificar l’accés del districte 3 secció 1 mesa U a Casa Bultó, Carrer Mercè, 10. 
 
Desè. Aprovar els límits de les seccions Electorals, els seus locals i les meses 
corresponents als col·legis electorals per a les properes Eleccions al Parlament de 
Catalunya 2021, que tot seguit es relacionen: 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
Onzè. Comunicar a la Delegació de l’Oficina del Cens Electoral el llistat dels districtes, 
seccions meses i locals electorals proposats per aquest ajuntament. 
 
 
Dotze. Elevar la proposta a la Junta de Govern als efectes de la seva ratificació.” 

  
   
 
Precs i preguntes  
 
Sense precs i preguntes 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:12  hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 


