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Identificació de l’expedient 
Núm.Exp.: 10/2020/eJGL 
 
 
NÚM.:   10 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  31 de març de 2020 
HORA:  09:30 
DOCUMENT:  Acta 
 

 
 
A Vilanova i la Geltrú, a la TELEMÀTICA en: 1ª convocatòria. Comença la sessió a les 
09:30 
 
ASSISTENTS: 
 
Olga Arnau Sanabra   ERC 

Adelaida Moya Taules   ERC 

Marta Jofra Sora   CUP 

Enric Garriga Ubia   CUP 

M Blanca Alba Pujol   JxC 

Antoni Palacios Asensio   JxC 

Isidre Marti Sarda     
Cesar Rodriguez Sola     
Francesc Xavier Serra Albet   ERC 

 

Excusen la seva absència el regidors: 
 
Jordi Medina Alsina   ERC 

 
Assisteixen a la mateixa, CONXI MARTINEZ I SÁNCHEZ (Regidora ERC), ADRIÀ 
GUEVARA FIGUERAS (Regidor ERC), MARIA MERCÈ MATEO I OLIVARES 
(Regidora ERC), JAUME CARNICER I MAS (Regidor JxC) i MARTA GUINDA CAMPS 
(Regidora CUP), d’acord amb l’art. 13 del ROF 
 
 
ORDRE DEL DIA 

 
0. Aprovar l’acta número 09  corresponent a la sessió ordinària del dia 10 de 
març de 2020. 
 
“S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària núm. 09 de la Junta de Govern 
Local del 10 de març de 2020.”. 
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1. Secretaria General.  
Número: 71/2019/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET 15/2020, de 18/2/20, DICTAT PEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 16 DE BARCELONA, D’ARXIU DEL PROCEDIMENT 
ORDINARI 450/2018 C INTERPOSAT PER S. LÓPEZ M. 
 
  
 
Es dona per assabentada  la Junta de Govern Local del decret recaigut en el següent 
procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 16 DE 

BARCELONA 
 
 
Núm. procediment  :   Ordinari 450/2018 C 
 
 
Núm. i data decret:                     15/2020, de 18 de febrer de 2020 
  
 
Part actora  : S. L. M.  
 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
 
Lletrat:                                         Matías Acebes Fernández 
 
 
Objecte del procediment :      Resolució de data 31/7/2018 que desestima el recurs de 

reposició interposat contra el decret de data 7/6/2018, que 
desestima la sol·licitud de rectificació i devolució de les 
autoliquidacions d’IIVTNU per import de 48537.56 € més 
interessos. 

 
 
Decisió  :  Terminació del procediment i arxiu del recurs.  
  
  
Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma i contra ella s’hi pot interposar  

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

conforme”. 
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2. Secretaria General.  
Número: 163/2019/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 43/2020, DE 25 DE FEBRER DE 2020 
DEL JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM 13 DE BARCELONA QUE 
RESOL INADMETENT EL PROCEDIMENT ORDINARI 344/2019 F, INTERPOSAT 
PER ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO  
 
  
 
Es dona per assabentada la Junta de Govern Local de la interlocutòria recaiguda en el següent 
procediment:  
 
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 13 DE 

BARCELONA. 
 
 
Núm. procediment  Ordinari núm. 344/2019 F 
 
Núm. i data interlocutòria:          25 de febrer de 2020 
 
 
Part actora  : ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO  
 
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                        Isidre Martí Sardà 
 
 
Objecte del procediment :      Acord de Ple de l’ajuntament de 5/11/19 pel qual es mostrava 

suport a la resolució 29/XII del Parlament de Catalunya sobre 
priorització de l’agenda social i recuperació de la convivència 
aprovada el dia 11 d’octubre de 2018.  

  
 
Decisió  :  Declarar la inadmissió del recurs contenciós-administratiu per 

haver caducat el termini per a la interposició del mateix. 
 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Es pot interposar recurs 

d’apel·lació. 
 Sense imposició expressa de costes. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 

conforme.”. 
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3. Secretaria General.  
Número: 28/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 59/2020, DE 28 DE FEBRER DE  2020 
DEL JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM 7 DE BARCELONA QUE 
DECLARA ACABAT PER SATISFACCIÓ EXTRAPROCESSAL EL PROCEDIMENT 
ABREUJAT 482/2019 F, INTERPOSAT PER A. P. G.  
 
  
 
Es dona per assabentada la Junta de Govern Local de la interlocutòria recaiguda en el següent 
procediment:  
 
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 7 DE BARCELONA. 
 
 
Núm. procediment  Abreujat núm. 482/2019 F 
 
Núm. i data interlocutòria:          28 de febrer de 2020 
 
 
Part actora  : A. P. G. 
 
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                         
 
 
Objecte del procediment :      Resolució desestimatòria per presumpte silenci administratiu 

de la reclamació de responsabilitat patrimonial 46/19-REC.  
  
 
Decisió  :  Declarar la terminació del recurs contenciós-administratiu per 

satisfacció extraprocessal i arxivar el cas. 
 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Es pot interposar recurs de 

reposició per caiguda a la rambla Exposició, 77, el dia 24 
d’octubre de 2018. 

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

conforme.”. 
 

 
 
   
4. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 23/2020/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 2497 JLG AL SER 
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RETIRAT PER LA GRUA AL CARRER JOAN MARAGALL CANTONADA CARRER 
JOSEP ANSELM CLAVÉ, EL DAI 13 DE GENER DE 2020 
  
 
 grua al carrer Joan Maragall cantonada carrer Josep Anselm Clavé, el dia 13 de gener 
de 2020. 
 
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 XXXXXX contra aquest Ajuntament. 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “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. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 45/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE B 0439 VN AL PUJAR UNA PILONA QUAN 
PASSAVA PER SOBRE, AL CARRER FRANCESC MACIÀ, 10, EL DIA 29 DE 
SETEMBRE DE 2018 
 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
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ACORD:  
 
   
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per el/la 
senyor/a M. M. A., contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “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”.t 
 
   
6. Secretaria General.  
Número: 39/2020/eCONT. 
 
ACORDAR L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES 
(EXP. 2019.01) DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I 
COMARQUES, EN ELS LOTS 1 (ACCIDENTS), 2 (VEHICLES 
TERRESTRES) I 4 (DEFENSA JURÍDICA I RECLAMACIÓ DE DANYS) 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent  
 
ACORD 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’Acord 

marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. 2019.01) i contractar les Pòlisses que a continuació 

s’indiquen:  

Lot 1. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, amb NIF 
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W0072130H, per un import de 8.094,84 euros anuals, i amb vigència 

des del primer de maig de 2020 al 30 d’abril de 2022, amb la 

possibilitat de dues pròrrogues renovables en períodes d’un any. 

 

Lot 2. Vehicles Terrestres, a favor de la mercantil Fiatc Mutua de 

Seguros y Reaseguros, amb NIF G08171407, per un import de 

55.466,56 euros anuals, i amb vigència des del primer de maig de 2020 

al 30 d’abril de 2022, amb la possibilitat de dues pròrrogues renovables 

en períodes d’un any. 

 

Lot 4. Defensa jurídica i reclamació de danys, a favor de la mercantil 

ARAG SE, amb NIF W0049001E, per un import de 18.690 euros 

anuals, i amb vigència des del primer de maig de 2020 al 30 d’abril de 

2022 amb la possibilitat de dues pròrrogues renovables en períodes 

d’un any. 

 

Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import anual de 
82.251,40€ que s'imputaran, dins del pressupost municipal de  l'any 2020, a 
càrrec de l'aplicació pressupostària 02.9200.224000 i a les aplicacions de la 
resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte. 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. La despesa es distribuirà de la següent manera: 
 
 

ANY LOT 1 
(exempt IVA) 

LOT 2 
(exempt IVA) 

Lot 4 
(exempt IVA) 

TOTAL 
(exempt d’IVA) 

2020 8.094,84€ 55.466,56€ 18.690€ 82.251,40 € 

2021 8.094,84€ 55.466,56€ 18.690€ 82.251,40 € 

TOTAL 16.189,68 € 110.933,12 € 37.380,00 € 164.502,80 € 

 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les empreses adjudicatàries de 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.  
 

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 del servei d’assegurances amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01) 
 
Cinquè.- El responsable del contracte será el Cap de Compres i Contractació, 
o la persona en qui delegui. 
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Sisè.- Establir que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
Setè.-  Publicar al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Vuitè.-  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. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000640/2017-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ 
D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 000640/2017-UES 
PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR 
EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 
27/07/2017. 
 
  
 
 
la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent  
 
 
ACORD:  
 
   
“PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades  per la 
persona titular del DNI XXXXXX, per haver quedat provat que no va 
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cometre els fets. 
SEGON: ORDENAR l’arxiu del present expedient sense la imposició de 
cap sanció. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li 
saber els recursos que l’assisteixen 
 
 PEU DE RECURSOS 
“ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos:  
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que 
ha dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al 
de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de 
publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del 
Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de la notificació, o en el seu defecte, des 
de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs 
contenciós administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de 
Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta 
fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir 
del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
 
   
8. Estadística.  
Número: 96/2020/eEST. 
 
APROVACIÓ SI ESCAU, DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ 
MUNICIPAL D’HABITANTS  
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent  
 
ACORD: 
 
   
“PRIMER. Aprovar la totalitat de la gestió administrativa realitzada durant 
el període de la revisió del Padró Municipal d’habitants amb referència a 
l’1 de gener de 2020 i la xifra de població resultant, que ascendeix a 
seixanta-vuit mil cent noranta nou habitants  (68.199) habitants. 
 
 
SEGON. Lliurar els registres i documentació corresponent a la Delegació 
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provincial de l’Institut Nacional d’Estadística, per a la tramitació de 
l’aprovació definitiva de la xifra de població a l’1 de gener de 2020. 
 
 
 
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.” 
 
 
 
   
9. Intervenció.  
Número: 26/2020/eINT. 
 
DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ REFERENT A LES 
INDEMNITZACIONS PER ASSISTENCIA DELS REGIDORS MUNICIPALS 
(Exercici  juny-desembre 2019) 
 
  
ES DÓNA COMPTE a la Junta de Govern Local de l’informe d’Intervenció:  
 
   
“PRIMER. La Base 21 d’execució del Pressupost municipal per l’exercici 2018 assenyala: 
 

Base 21.-  Indemnitzacions als regidors per assistències efectives als 
òrgans municipals següents: 
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Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial, 
percebran indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions dels 
òrgans col·legiats de la Corporació de què formin part, en la quantia 
màxima següent i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries 
 
   660 x 12 =  7920 
 
Les quantitats a percebre mensualment no podran superar la 1/12 part del 
total anual, excepte el mes de desembre, en què es regularitzarà tenint en 
compte el topall anual. 
 
Els mesos en què  la percepció mensual sigui menor a 1/12 part del total 
anual, s’afegirà a la quantitat a percebre  el saldo a favor del regidor/a, 
produït per quantitats acreditades en mesos anteriors, i que no s’hagi pagat 
per haver-se superat el límit establert anteriorment o, si no existís saldo 
favorable, es concedirà automàticament una bestreta  per tal que es 
mantingui la percepció mensual de 1/12 parts del total anual. En la 
indemnització corresponent al mes de desembre es regularitzarà la situació 
i es liquidaran les bestretes 
 
Els saldos de les bestretes a favor de l’Ajuntament que no puguin ser 
abonats en el mes de desembre, es descomptaran en els mesos immediats 
posteriors fins a la seva total cancel·lació. En el supòsit de cessament  
seran reintegrats pel regidor/a en un període màxim de 30 dies 
 
Els mesos en què l’activitat mensual determini que la percepció mensual 
sigui superior a 1/12 part del total anual es generarà un saldo positiu a favor 
del regidor/a que es compensarà en els mesos següents o servirà per fer-
ne la regularització de final d’any. 
 
L’assistència es justificarà mitjançant document emès pel secretari de 
l’òrgan col·legiat. En qualsevol cas, el límit serà el que resulti de l’increment 
que s’estableixi definitivament per als funcionaris en la Llei de pressupostos 
generals de l’Estat 
 
 

Per altra banda l’acord d’aprovació de les retribucions i assignacions dels 
membres electes i grups municipals (exp. 97/2019/eSEC) actualitza l’import a 
partir del 15 de juny de 2019:  

Ple 460€ 

Junta de Govern Local 200€ 

Comissió Informativa 200€ 

Consells d’Administració (o òrgans anàlegs dels ens municipals)          200€ 

Juntes Generals de societats municipals   200€ 

Junta de Portaveus 200€ 
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TERCER. ESTABLIR, amb efectes del 15 de juny de 2019, data de 
constitució 
d’aquest Ajuntament, a favor dels membres de la Corporació que no 
exerceixin els 
seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva, el règim d’indemnitzacions 
següent: 
 
- Per assistència a les sessions plenàries de la Corporació: 520 € 
- Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 260 € 
- Per assistència a les comissions informatives de caràcter permanent: 260 
€ 
- Per assistència a la Junta de Portaveus: 260 € 
- Per assistència als Consells d’administració 
(o òrgans anàlegs dels ens municipals): 260 € 
- Per assistència a les Juntes Generals de societats municipals: 260 € 
 
Les referides indemnitzacions es percebran en la quantia màxima de 9.360 
€ anuals i 
d’acord amb la disponibilitat pressupostària, tenint en compte que les 
quantitats a 
percebre mensualment no podran superar 1/12 part del total anual (780 €), 
excepte el 
mes de desembre, en el que es regularitzarà tenint en compte el topall 
anual, d’acord 
amb el règim que estigui establert en les bases d’execució del pressupost 
municipal, i 
les assistències especificades en l’apartat anterior, així com de conformitat 
amb el que 
es derivi del corresponent control de les esmentades assistències. 
 

 
SEGON.  Efectuat el càlcul de les quantitats  meritades, pagades i el saldo 
resultant per assistències efectives als òrgans col·legiats durant Juny-desembre 
2019, per part dels/de les regidors/ores que perceben indemnitzacions, resulta: 
 

   

   TOTAL 2019 COBRAT SALDO 

5.460,00 3.120,00 2.340,00 

9.880,00 5.460,00 4.420,00 

7.800,00 5.460,00 2.340,00 

8.060,00 5.460,00 2.600,00 

8.840,00 5.460,00 3.380,00 

8.060,00 5.460,00 2.600,00 

1.040,00 0,00 1.040,00 

8.060,00 5.460,00 2.600,00 

57.200,00 35.880,00 21.320,00 
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   TOTAL 2019 COBRAT SALDO 

11.700,00 5.460,00 6.240,00 

9.620,00 5.460,00 4.160,00 

21.320,00 10.920,00 10.400,00 

   

   TOTAL 2019 COBRAT SALDO  

9.100,00 5.460,00 3.640,00 

8.580,00 5.460,00 3.120,00 

10.660,00 5.460,00 5.200,00 

28.340,00 16.380,00 11.960,00 

    (*) Aquest resum que està desglossat en els diferents fulls de càlcul que 
s’inclouen a l’expedient, s’extreu de la informació subministrada per les 
diferents secretaries dels òrgans col·legiats.  
 
TERCER. De les dades anteriors es dedueix que la exregidora S. S. B.té 
un saldo per assistències efectives no cobrades per import de 1.040 euros 
que caldrà fer efectiu per part de Recursos Humans el proper mes de 
març. 
 
QUART. Donar de baixa el saldo corresponent a la diferència entre 
l’import per assistències efectives i el límit d’indemnitzacions establert a 
l’acord municipal. 
 
CINQUÈ. Donar compte d’aquest informe a la Junta de Govern Local. 
 
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 
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del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu 
procedent.”.” 
 
   
10. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 832/2019/eGES. 
 
ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA EL 
DECRET DE DATA 28-06-2019, PEL QUAL ES DESESTIMAVA 
L'ANUL·LACIÓ DE L'EXPEDIENT SANCIONADOR DE L'IIVTNU 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent  
 
 ACORDS:  
 
   
PRIMER: Estimar el Recurs de Reposició interposat per DANIEL F. G., 
amb NIF XXXXXX, en nom de MUNTATGES DE FUSTA FERLA SL, amb 
CIF B63173561, contra el decret de data 28-06-2019: 

a) Anul·lar l’autoliquidació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana número 202367428, d’import 242,58€. 

b) Anul·lar l’expedient sancionador.” 

SEGON: Comunicar l’acord als interessats. 
 
TERCER: Peu de Recursos 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
Contenciós Administratiu de Barcelona, 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.” 

 
 
   
11. Recursos Humans.  
Número: 156/2020/eRH. 
 
FER EFECTIVA LA JUBILACIO SOL·LICITADA I DESESTIMAR LA 
SOL·LICITUD DEL INCETIU PER JUBILACION ANTICIPADA 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent  
 
ACORD:  
 
   
Primer.- Fer efectiva la jubilació del Sr. JORDI VALLS FUSTER el dia 30 d’abril 
de 2020 i procedir a liquidar la part proporcional de sou i pagues 
extraordinàries. 
Segon-. Desestimar la sol·licitud relativa a l’incentiu per jubilació anticipada. 
 
Tercer.- Peu de recursos.  
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la 
seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del 
Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar 
des del dia següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data 
de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
   
12. Mercats Municipals.  
Número: 2/2020/eMER. 
 
APROVAR L’AUTORITZACIÓ PER A LA TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DE LA PARADA NÚM. 16 DEL MERCAT DEL CENTRE  “11 
DE SETEMBRE 

 
 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent  
 
 ACORD:  
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“PRIMER. Renunciar a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de 
l’Ajuntament, establerts a l’article 35 del Reglament del mercats municipals, 
sobre la transmissió de la parada núm. 16 del Mercat del Centre. 
SEGON. Autoritzar la cessió de l’autorització de la concessió administrativa 
de la parada núm. 16 del Mercat del Centre a favor de l’empresa La Forja 
Creacions, SL, amb les mateixes condicions que els anteriors adjudicataris, i 
canviant l’activitat per la de pasta fresca artesanal, amb productes de 
proximitat, reconeguda pel Reglament de Mercats, art. 2, ap. m) de l’Annex 1 
en relació als Articles de venda, i per la durada establerta en l’article 15, ap. c) 
del Reglament de mercats municipals; en aquest cas, la data de finalització de 
la concessió, serà fins al 4 de maig de 2065. 
 
TERCER. Requerir als actuals concessionaris, d’acord amb el que es disposa 
a l’Ordenança fiscal núm. 17 de la Taxa per prestació de serveis de mercats, 
art.7è, punt 2, apartat a), el percentatge major de les quantitats següents: el 
pagament del 10 % de l’import del valor declarat de trenta-sis mil tres-cents 
euros (36.300,00€), o el de referència, calculat a raó de 5.624,00€ per metre 
lineal de la parada (8,30 ml) que en aquest cas, la quantitat a pagar serà de  
quatre mil sis-cents seixanta-vuit euros (4.668,00€). 

 
QUART. Requerir La Forja Creacions, SL, d’acord amb el que es disposa a 
l’Ordenança fiscal núm. 17 de la Taxa per prestació de serveis de mercats, 
art.7è, punt 1, un únic pagament en concepte de Permís de venda de 100,00€ 
per (8,30 ml), ascendint l’import total a vuit-cents trenta euros (830,00€) així 
com acceptar complir amb les normes del Reglament dels Mercats Municipals 
i les disposicions de l’Ajuntament que siguin aplicables. 
 
CINQUÈ. Comunicar als cedents que disposen d’un mes, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord, per justificar el pagament dels drets establerts en 
l’ordenança fiscal sobre la cessió i altres que corresponguin a la Hisenda 
Pública. De no produir-se la justificació en aquest termini, s’entendrà per no 
produïda la cessió. 
 
SISÈ. 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. L’acreditació del 
compliment d’aquests requisits donarà dret a l’exercici de l’activitat de venda. 

 
SETÈ.  Notificar aquest acord als interessats, així com al Departament de 
Gestió Tributària i Intervenció. 

 
VUITÈ. Peu de recurs. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
“Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
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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. Infància, Adolescència i Joventut.  
Número: 98/2020/eAJT. 
 
APROVAR LA PRÓRROGA PER A L'ANY 2020 DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL GARRAF I L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
AL PROGRAMA REFERENT D'OCUPACIÓ JUVENIL 
  
 
la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent  
 
ACORD: 
 
 
PRIMER:  

“Aprovar la pròrroga per a l’any 2020 del conveni de col·laboració 
interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per al programa Referent d’Ocupació Juvenil, que 
segueix a continuació: 

PRÒRROGA PER A L’ANY 2020 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
GARRAF I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ AL 
PROGRAMA REFERENT D’OCUPACIÓ JUVENIL. 

 

REUNITS 

D’una part, Sra. Abigail Garrido Tinta, presidenta del Consell Comarcal del 
Garraf, en la representació que ostenta en virtut de l’article 21.1.b) de la 
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Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 
assistida pel secretari accidental, Sr. Gerard Llobet Sánchez. 

D’altre part, la Il·lma. Sra. Olga Arnau i Sanabra en qualitat d’alcaldessa de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i en virtut de les facultats que els atorga 
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 d’acord amb 
el decret 15/2005 de 18 d’abril de 2005, assistida pel secretari, Sr. Isidre 
Martí Sardà. 

Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal 
suficient i necessària per a aquest acte, i lliurement: 

EXPOSEN 

PRIMER. Que el conveni de col·laboració interadministrativa entre el 
Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, 
Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova per al programa Referent 
d’Ocupació Juvenil corresponent a convocatòria 2018 i desenvolupament 
2019 va ser aprovat pels òrgans de govern respectius l’any 2019.  

SEGON. Que el conveni estableix un annex amb la descripció tècnica i el 
finançament del programa per al període 31 de desembre de 2018 a 31 de 
desembre de 2019.  

TERCER. Que el SOC ha convocat subvencions per la continuïtat del 
programa Referent d’Ocupació Juvenil durant 12 mesos més i el consell 
comarcal ha presentat sol·licitud, que ha estat resolta favorablement. 

A l’efecte de dur a terme l’acció que es pretén, les parts citades aproven les 
següents: 

 

CLÀUSULES 

ÚNICA. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú per al programa Referent d’Ocupació Juvenil, amb el 
següent annex:  

 

ANNEX: DESCRIPCIÓ TÈCNICA 

Programa Referent d’ocupació juvenil 

Expedient SOC SOC040/19/00041  

Bases ORDRE TSF/200/2018, de 29 de novembre, modificada per 
l’ORDRE TSF/166/2019, d'1 d'agost 

Convocatòria RESOLUCIÓ TSF/2690/2019, de 9 d'octubre, per la qual s'obre 
la convocatòria, per a l'any 2019, per a la concessió de 
subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent 
d'ocupació juvenil. 

Entitat convocant Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
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Entitat beneficiària Consell Comarcal del Garraf 

Ajuntaments participants Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes,  Sitges i 
Vilanova i la Geltrú 

Actuacions Pròrroga de contractació d’1 unitat especialitzada en ocupació 
juvenil per a les actuacions d’atenció directa i de coordinació 
amb agents del territori 

Import atorgat 36.800,00 € 

Duració del programa 31/12/2019 – 30/12/2020 

 
1. OBJECTIU DEL PROGRAMA 

Facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del 
sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional mitjançant el 
treball en xarxa i transversal entre els diferents dispositius que 
treballen amb persones joves, per tal d'oferir els recursos més 
convenients en funció de les casuístiques personals i/o socials de 
cadascú, mitjançant l'establiment d'una unitat especialitzada en el 
territori (Referent d’ocupació juvenil). 

2. LES ACTUACIONS 

Es procedirà a la pròrroga de contractació d’una unitat especialitzada 
en ocupació juvenil (Referent) que desenvoluparà les següents 
actuacions:  

a. Informació, orientació i acompanyament als i les joves 

Atenció directa a la persona jove, a través d'una informació i 
orientació tant de manera individual i personalitzada com de 
manera grupal. Intervenció, si cal, amb l’entorn familiar. 
Especial atenció al col·lectiu jove més vulnerable. Identificació 
i desenvolupament de competències clau per l’ocupabilitat; 
recerca de feina. Pla de treball, que contempli actuacions a 
curt i mig termini amb l'objectiu de fomentar que es mantingui 
en el sistema educatiu reglat o trobi el seu encaix en la 
formació professionalitzadora en l'àmbit ocupacional. 

b. Coordinació amb diferents agents de cada territori:  

S'hauran de desenvolupar actuacions de coordinació, amb els 
diferents agents de cada territori, enfocades a millorar la 
situació tant de joves concrets com de millores estructurals al 
territori. En tot cas, serà obligatori vetllar per la participació 
d'agents d'Ensenyament, Salut, Oficines de treball, Oficines de 
joventut i Serveis Socials. Caldrà elaborar un mapa del territori 
de recursos i serveis. Es promou la creació de taules 
d'ocupació juvenil i/o suport a les transicions, una taula de 
Garantia Juvenil o vinculació a les ja existents si és el cas. 

Per gestionar, informar i fer el seguiment de les actuacions 
que es duran a terme, es disposarà de l'aplicació informàtica 
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GALILEU. En cap cas, es podrà fer un ús de l'aplicació que no 
sigui exclusiu per les actuacions en el marc del Programa 
Referent d'Ocupació Juvenil. 

3. COL·LECTIU BENEFICIARI 

Persones joves entre 16 i 29 anys i especialment aquelles persones més joves amb especial dificultats per motius personals i/o socials i amb major necessitat d'assessorament i acompanyament en el procés 
de transició del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional. 

4. RECURSOS HUMANS 

El Consell Comarcal del Garraf prorrogarà el contracte de la persona tècnica encarregada de dur a terme el programa, per un període de 12 mesos a jornada completa, d’acord amb la normativa vigent en 
matèria de contractació.  

Aquesta persona tècnica estarà destinada als municipis implicats amb la finalitat que, conjuntament amb els equips tècnics municipals, desenvolupi i executi el que queda escrit al punt de les actuacions. 
Aquesta persona s’integrarà en els equips de treball dels Serveis locals de Joventut i/o d’ocupació. L’horari tindrà la flexibilitat necessària per complir amb els objectius i les actuacions del programa, i és 
revisable per la comissió de seguiment. 

 
Horari hivern (26 
setembre a 14 de juny) 

      

SETMANA 1h       SETMANA 
2H 

    

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8:00-8:30 

Vilanova 
8 a 10:30h 

(2,5h) 

Vilanova  
8 a 14:30  

(6,5 h) 

Sant Pere de 
Ribes 

8 a 14:30 h 
(6,5h) 

Olivella 
8 a 11 h 

(3h) 

Sitges 
8 a 14:30 h 

(6,5h) 

 

Vilanova 
8 a 10:30h 

(2,5h) 

Vilanova 
8 a 14:30h 

(6,5h) 

Sant Pere 
de Ribes 

8 a 14:30h 
(6,5h) 

Vilanova 
8 a 14:30h 

(6,5h) 

Sitges 
8 a 14:30h 

(6,5h) 

8:30-9:00  

9:00-9:30  

9:30-10:00  

10:00-10:30  

10:30-11:00    

11:00-11:30 

Cubelles 
11 a 

14:30h 
(3,5h) 

  

Cubelles 
11 a 14:30 

h 
(3,5 h) 

11:30-12:00 

Canyelles 
11:30 a 
14:30h 

(3h) 

 

12:00-12:30  

12:30-13:00  

13:00-13:30  

13:30-14:00  

14:00-14:30  

            

16:00-16:30  

Vilanova 
16 a 19 h 

(3h) 

     

Vilanova 
16 a 19h 

(3h) 

   

16:30-17:00          

17:00-17:30          

17:30-18:00          

18:00-18:30          

18:30-19:00          

            

Horari estiu (15 juny a 
15 setembre 

    
  

SETMANA 1E 
      

SETMANA 
2E 

  
  

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8:00-8:30 

Vilanova 
8 a 14:30h 

(6,5) 

Vilanova 
8 a 14:30h 

(6,5h) 

Sant Pere de 
Ribes 

8 a 14:30 
(6,5h) 

Olivella 
8 a 10:30h 

(2,5h 

Sitges 
8 a 14:30h 

(6,5h) 

 

Vilanova 
8 a 14:30h 

(6,5h) 

Vilanova 
8 a 14:30h 

(6,5h) 

Sant Pere 
de Ribes 

8 a 14:30h 
(6,5) 

Canyelles 
8 a 10:30h 

(2,5h) 

Sitges 
8 a 14:30h 

(6,5h) 

8:30-9:00  

9:00-9:30  

9:30-10:00  

10:00-10:30  

10:30-11:00    

11:00-11:30 

Cubelles 
11 a 14:30h 

(3,5h) 

 

Cubelles 
11 a 

14:30h 
(3,5h) 

11:30-12:00  

12:00-12:30  

12:30-13:00  

13:00-13:30  

13:30-14:00  

14:00-14:30  

 
5. TERMINIS D’EXECUCIÓ  

El Consell Comarcal del Garraf continuarà el programa amb la 
pròrroga de contractació de la persona Referent d’ocupació juvenil en 
data 31 de desembre de 2019 i fins el 30 de desembre de 2020, 
seguint els terminis marcats en la convocatòria del programa.  

6. CONTROL I SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS  

Segons les bases del programa, el Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya portarà a terme la coordinació tècnica, dinamització, 
seguiment i avaluació de les actuacions del personal tècnic referent 
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d'ocupació juvenil. La persona tècnica referent està obligada a assistir 
a les sessions de coordinació i de formació. Qualsevol no assistència 
haurà d'acreditar-se i comunicar-se al SOC. 

A nivell comarcal, la comissió de seguiment serà la taula comarcal d’ocupació juvenil, amb representació de les persones tècniques d’ocupació i/o joventut dels ajuntaments participants i de la tècnica de 
joventut del Consell Comarcal del Garraf.  

El Consell Comarcal del Garraf s'ha de sotmetre a les actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny que realitzi la Subdirecció de Verificació i Supervisió del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. També s’ha 
de sotmetre a les actuacions de control que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya consideri necessàries, o arran de denúncies o de l'existència d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat i a les de 
control efectuades pels organismes competents de l'administració autonòmica, estatal i comunitària. 

7. DIFUSIÓ I PUBLICITAT  

D’acord amb les bases del Programa, el Consell Comarcal del Garraf, com a entitat beneficiària ha de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament del programa. 

El contracte de treball haurà de contenir la següent frase: “Contracte de treball efectuat d'acord amb les condicions establertes en l'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
destinades a la posada en marxa del Programa referent d'ocupació juvenil, cofinançat per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 50,00%”. 

S'haurà d'assegurar que les persones destinatàries de l'actuació han estat informades del cofinançament del Fons Social Europeu.  

Per tal d’assegurar aquesta publicitat, en totes les actuacions d'informació, comunicació i visibilitat relacionades amb el Programa Referent d’ocupació juvenil s’hauran d’adoptar les següents mesures: 

a) Inclusió de la imatge institucional del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya i de la Unió Europea.    

 
 

b) Llegenda relativa al finançament públic: “Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil”. 

8. FINANÇAMENT 

D’acord amb el que estableixen les bases i la convocatòria del Programa referent d’ocupació juvenil per al 2019, el Consell Comarcal del Garraf ha presentat una sol·licitud de subvenció al Servei Públic 
d’Ocupació amb la següent previsió de costos: 

Cost del contracte 
15%  

despeses  
associades 

Cost total de l'actuació 
  

Subvenció 
sol·licitada 

 
  

Import 
cofinançat per 

l'entitat 

40.117,44 €  6.017,62 € 46.135,06 €    36.800,00€      9.335,06 €  

 
La subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya al Consell Comarcal del Garraf és de 36.800,00 €. Segons el pacte tercer del conveni, els ajuntaments abonaran al Consell Comarcal del 
Garraf les despeses no cobertes per la subvenció atorgada. Aquest pagament s’efectuarà durant l’exercici 2020, prèvia presentació de les factures pel Consell Comarcal del Garraf. A la darrera factura es 
regularitzarà l’import total en funció dels costos reals. La distribució de les aportacions dels ajuntaments consta tot seguit: 

Pressupost 
    Despeses     Ingressos   

Salari + SS 40.390,29 € 
 

SOC (80%) 36.800,00 € 

Serveis externs 352,00 € 
 

Ajuntaments (20%) 9.332,12 € 

Telefonia 470,00 € 
  

  

Desplaçaments 763,06 € 
  

  

Accions, material 1.960,00 € 
  

  

Gestió 5% 2.196,77 € 
  

  

  46.132,12 €     46.132,12 € 
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     Cofinançament 
ajuntaments 

   Municipi Aportació   Dedicació anual (hores) Percentatge 

Vilanova i la Geltrú 4.023,94 € 
 

705 43,12% 

Sant Pere de Ribes 1.780,81 € 
 

312 19,08% 

Sitges 1.780,81 € 
 

312 19,08% 

Cubelles 958,90 € 
 

168 10,28% 

Canyelles 393,83 € 
 

69 4,22% 

Olivella 393,83 € 
 

69 4,22% 

  9.332,12 €   1.635 100% 

Aportació any 2020 VILANOVA I LA GELTRÚ 

Despeses Import 

Salari + SS 1.433,00 € 

Serveis externs 151,78 € 

Telefonia 215,60 € 

Desplaçaments 431,19 € 

Accions, material 845,14 € 

Gestió 5% 947,23 € 

  4.023,94 € 

 
I en prova de conformitat, es signa la present pròrroga al Conveni 

 

CONSELL COMARCAL DEL GARRAF 

 

Sra. Abigail Garrido Tinta   Sr. Gerard Llobet Sánchez 

Presidenta     Secretari accidental 

 

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

 

Sra. Olga Arnau i Sanabra   Sr. Isidre Martí Sardà 

Alcaldessa     Secretari 

 

SEGON. Aprovar l'import d'aquesta pròrroga al Conveni equivalent a 4.023,94 €, es farà efectiu a la partida 09.3278.2269900 Oficina Jove del vigent pressupost municipal. 

TERCER. Publicar aquesta pròrroga al Conveni en el portal de transparència. 

QUART. Aprovar la fitxa extracte de la pròrroga al Conveni per tal de facilitar la publicació de les dades: 
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Descripció 

PRÒRROGA PER A L’ANY 2020 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER AL PROGRAMA REFERENT 
D’OCUPACIÓJUVENIL 

Signataris 

Consell Comarcal del Garraf 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Objecte 

Establir els termes de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf, en la seva qualitat 
d’entitat beneficiària, i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en el marc del Programa referent 
d’ocupació juvenil i d’acord amb la descripció de les actuacions, els terminis d’execució i el 
seguiment que proposen les bases del programa del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya. 

Drets i obligacions 

Per part del Consell Comarcal del Garraf 

• Sol·licitar i gestionar la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per al 
Programa Referent d’ocupació juvenil, en la convocatòria de l’any 2019. 

• Executar d’acord amb l’ANNEX i amb l’apartat de finançament la contractació d’una 
persona tècnica Referent d’ocupació juvenil per un període de 12 mesos i a jornada 
completa, encarregada de desenvolupar les actuacions del projecte. 

• Complir la normativa de prevenció de riscos laborals, d’acord amb la Llei 31/1995, de 
prevenció de riscos laborals, les seves disposicions de desenvolupament o 
complementàries i quantes altres normes, legals o convencionals, continguin prescripcions 
relatives a l’àmbit i l’abast d’aplicació d’aquest conveni. 

• Complir la normativa que es desprèn de l’atorgament del Servei Públic d’ocupació de 
Catalunya en relació: a) control i seguiment de les actuacions i b) difusió i publicitat i d’acord 
amb el que queda establert en l’ANNEX. 

Per l’altra part 

• Acollir a les dependències municipals a la persona Referent d’ocupació juvenil en el 
desenvolupament de les actuacions directes d'informació, orientació i acompanyament als i 
les joves, a més de facilitar les actuacions desenvolupades amb agents del territori. 

• Coordinar-se amb el Consell Comarcal del Garraf, quan aquest ho requereixi, per tal de 
respondre a les accions de verificació, control i seguiment del Servei Públic d’ocupació de 
Catalunya, d’acord amb les bases reguladores de l’Ordre TSF/200/2018 i els aspectes 
tècnics recollits a l’ANNEX. 

• Assumir les despeses relacionades amb la contractació de la persona Referent d’ocupació 
juvenil i amb les seves funcions que no estiguin cobertes per la subvenció del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, segons els imports detallats a l’ANNEX d’aquest conveni. 

• Complir la normativa de prevenció de riscos laborals, d’acord amb la Llei 31/1995, de 
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prevenció de riscos laborals, les seves disposicions de desenvolupament o 
complementàries i quantes altres normes, legals o convencionals, continguin prescripcions 
relatives a l’àmbit i l’abast d’aplicació d’aquest conveni. 

• Col·laborar amb el Consell Comarcal del Garraf en relació les actuacions que ha de 
desenvolupar davant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de difusió i publicitat i 
d’acord amb el que queda establert en l’ANNEX. 

Vigència 

Vigència inicial: 2018-2019 

Pròrroga: 2019-2020 

 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a les parts interessades 

SISÈ. Facultar a l'Alcaldessa per a la signatura de la pròrroga del punt primer 
d'aquest acord i quanta documentació relacionada. 

SETÉ. 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.” 

 
  
 
 
   
14. Cultura.  
Número: 145/2020/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIU 
ENTRE LA DIPUTACIO DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ PER PROGRAMAR, COORDINAR, EXHIBIR I PROMOURE 
L’EXPOSICIÓ ITINERANT «ELOGI DEL MALENTÈS» 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent  
 
 
 ACORD:  
 
 
 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154476454606325 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

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 

 

PRIMER.  Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa entre la 

Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per programar, 

coordinar, exhibir i promoure l’exposició itinerant «ELOGI DEL MALENTÈS», 

que es transcriu a continuació: 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER 
PROGRAMAR, COORDINAR, EXHIBIR I PROMOURE L’EXPOSICIÓ 
ITINERANT «ELOGI DEL MALENTÈS» 
 

 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part, la Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B i domicili a 
Rambla de Catalunya 126, 08008 de Barcelona, representada per 
..........................................., ................................................................. 
 
Igualment, intervé el secretari delegat, senyor Juan Pedro Robles Pérez, en 
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència núm. 7233/18, de 
12 de juliol, publicat en el BOPB de 17 de juliol de 2018, als efectes de donar 
fe d’acord amb el previst a l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de 
març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració 
local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
I de l’altre, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, representat per Olga Arnau 
Sanabra, alcaldessa, i assistit pel senyor Isidre Martí Sardà, secretari d’aquest 
Ajuntament. 
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Primer. - Que la Diputació de Barcelona, a través del Programa d’Arts Visuals 
de l’Oficina de Difusió Artística, desenvolupa estratègies i accions de suport i 
cooperació amb les polítiques culturals municipals de la província de 
Barcelona, com són exposicions itinerants adreçades a espais expositius 
municipals: centres d’art, museus i sales d’exposicions. 
 
Segon. - Que la Diputació de Barcelona ha organitzat l’exposició «Elogi del 
malentès», i que, a través del seu web corporatiu i amb la finalitat d’itinerar-la, 
l’ha posat a disposició dels diferents centres d’art, museus i sales 
d’exposicions dels municipis de la demarcació de Barcelona. 
 
Que la Diputació de Barcelona ha rebut un total de nou peticions per 
programar l’exposició itinerant «Elogi del malentès» i ha acceptat les nou 
peticions. 
 
Que la Diputació de Barcelona, respectant els interessos de calendarització 
dels nou municipis, ha establert la següent itinerància:  
 
1. Mataró: Sales d’exposicions de Can Palauet (del 14 de setembre al 17 de 

novembre de 2019) 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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2. Vilafranca del Penedès: Sala dels Trinitaris (del 17 de gener al 22 de març 
de 2020) 

3. Vilanova i la Geltrú: Centre d’Art Contemporani la Sala (del 27 de març al 
14 de juny de 2020) 

4. Manresa: Centre Cultural el Casino (del 27 d’agost al 25 d’octubre de 
2020) 

5. Badalona: Sala Josep Uclés. Centre Cultural El Carme (del 6 de novembre 
2020 al 17 de gener 2021) 

6. Granollers: Museu de Granollers (del 22 de gener al 21 de març de 2021) 
7. Martorell: Muxart. Espai d’Art i Creació Contemporanis (del 25 de març al 

20 de juny de 2021) 
8. Sant Cugat del Vallès: Centre d’Art Maristany (del 17 de setembre al 14 de 

novembre de 2021) 
9. Terrassa: Sala Muncunill (del 19 de novembre de 2021 al 22 de gener de 

2022) 
 
La comissària d’aquesta exposició és Joana Hurtado Matheu. Les artistes 
participants són Mar Arza, Cabello/Carceller, Lúa Coderch, Kajsa Dahlberg, 
Anna Dot, Dora García, Andrea Gómez, Núria Güell, Alexandra Leykauf, 
Mariona Moncunill, Mireia Sallarès, Batia Suter i Pilvi Takala.  
 

L’exposició inclou: 
 

 Divuit obres de les catorze artistes esmentades anteriorment (dues d’elles, Helena Cabello i Ana Carceller, treballen com a equip). 
 
 El mobiliari i els aparells audiovisuals necessaris per a les obres. 
 
 Les cartel·les de cada una de les obres, amb informació tècnica i claus 

d’interpretació i contextualització escrites per la comissària. Les cartel·les d’aquesta 
exposició també contenen una intervenció escrita, es tracta de l’obra de Mariona 
Moncunill. 

 
 Vinils (segons les característiques dels espais expositius, podran ser altres 

materials): títol, text institucional, presentació de la comissària, serveis educatius, 
activitats vinculades i crèdits.  

 
 Banderola exterior i /o interior (en funció de les necessitats dels espais expositius). 

 
I, amb la voluntat d’oferir recursos als visitants per contextualitzar, aprofundir i dialogar 
amb les temàtiques i els plantejaments de l’exposició i amb els artistes que hi 
participen, l’exposició també inclou un espai de documentació, un servei educatiu i 
activitats vinculades complementàries. 
 
Tercer. - Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat en participar en la 
itinerància d’aquesta exposició i la vol programar al Centre d’Art Contemporani la 
Sala. 
 
Quart. - En aquest sentit, es planteja la necessitat d’establir un acord de cooperació 
entre ambdues institucions per tal de fixar les condicions per a la coordinació, 
exhibició i promoció d’aquesta exposició itinerant. 
 
Cinquè. - Que la Diputació de Barcelona ha assumit, a càrrec del pressupost de 
l’Oficina de Difusió Artística, les despeses corresponents a la producció de l’exposició: 
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comissariat de l’exposició, préstec de les obres, disseny del servei educatiu, materials 
del servei educatiu, àmbit de documentació, mobiliari i aparells audiovisuals 
necessaris, caixes d’embalatge, drets de propietat intel·lectual i d’exhibició de les 
obres, assegurança i una sessió de formació per a tècnics. I, a càrrec del pressupost 
del Gabinet de Premsa i Comunicació, les despeses corresponents al disseny, a la 
maquetació i a la impressió dels elements de comunicació, difusió i senyalització 
(catàleg, fullet del servei educatiu, cartel·les, banderola i vinils del títol, de la 
presentació institucional, de la presentació del comissari, del servei educatiu, de les 
activitats vinculades i dels crèdits). 
 
Sisè. - Que la minuta de conveni ha estat aprovada per Decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona, de data .......................................... 
 
Setè. - Que la minuta de conveni va ser aprovada per la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en data ......................... 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
 

PACTES 
 
 
Primer. - Objecte i contingut 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament Vilanova i la Geltrú per tal de programar, coordinar, exhibir i promoure 
l’exposició itinerant «Elogi del malentès», al Centre d’Art Contemporani la Sala. 
 
El contingut de l’exposició queda recollit a l’Annex II. 
 
Segon. - Dates de presentació de l’exposició 
 
L’exposició s’inaugurarà el dia 27 de març de 2020 i es clourà el dia 14 de juny de 
2020. 
 
L’exposició «Elogi del malentès» romandrà a l’espai expositiu del Centre d’Art 
Contemporani la Sala un màxim de 4 dies hàbils abans de la obertura i un màxim de 2 
dies hàbils a partir de l’endemà de la cloenda de l’exposició. Els embalatges i materials 
del servei educatiu hauran de romandre al magatzem de l’ens receptor dins el mateix 
termini. 
 
Tercer. - Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a: 
 

 Posar tots els mitjans tècnics, materials i logístics disponibles perquè «Elogi del 
malentès» pugui ser organitzada i exposada al Centre d’Art Contemporani la Sala. 

 

 Aportar el 80% de l’import total de les despeses fixes.  
 
Les despeses fixes corresponen als següents conceptes: 
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o el comissariat específic per a cada municipi (visita a l’espai expositiu, reunió 
amb tècnics de l’Ajuntament i del Programa d’Arts Visuals de la Diputació de 
Barcelona, planificació i coorganització de les activitats vinculades específiques per a 
cada municipi), 

o el projecte d’adaptació tècnica de l’exposició (plànol), 
o la validació comissarial del plànol de l’exposició específic per a cada municipi, 
o el desembalatge i muntatge de l’exposició, 
o la visita comentada a l’exposició a càrrec de la comissària (preferiblement a 

l’acte inaugural),  
o la coordinació del servei educatiu,  
o els honoraris de set visites/tallers del servei educatiu (una de les quals per a 

públic familiar),  
o el desmuntatge i embalatge de l’exposició, i 
o el transport. 

 
El cost total de les despeses fixes ascendeix a cinc mil tres-cents setanta-cinc euros 
(5.375,00 €). Aquest cost es repartirà entre la Diputació i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú de la següent manera: 
 

 Quatre mil tres-cents euros (4.300,00 €), que es correspon al 80%, aniran a 
càrrec del pressupost de l’Oficina de Difusió Artística de l’anualitat 2020. 
 

 Mil setanta-cinc euros (1.075,00 €), que es correspon al 20%, aniran a càrrec 
del pressupost municipal de l’anualitat 2020. 
 
La Diputació contractarà la totalitat de les despeses fixes d’acord amb el sistema de 
gestió de cofinançament inicial. Per tant, la Diputació no procedirà a la contractació de 
cap treball fins que l’Ajuntament comprometi la seva aportació. En aquest sentit, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú haurà d’acreditar davant la Diputació l’adopció 
d’un acord per finançar el cost del projecte en la part que li correspon. 
 
Un cop finalitzada l’exposició, l’Ajuntament haurà de transferir a la Diputació, 
mitjançant ingrés en el seu compte general, en el termini d’1 mes a comptar des de la 
finalització de l’exposició, l’import de 1.075 € que es correspon al percentatge de 
finançament assumit. 
 

 La Diputació de Barcelona ha contractat una pòlissa d’assegurances, amb la 
modalitat clau a clau, que inclou obres, mobiliari i altres elements de l’exposició. 
 

 Assumir, a càrrec del pressupost de l’anualitat 2020 del Gabinet de Premsa i 
Comunicació, per a la itinerància d’aquesta exposició, les despeses corresponents a: 
 

o l’adaptació del disseny, maquetació i impressió d'elements de senyalització 
(cartel·les, banderola exterior i/o banderola interior i vinils ─o altres materials─ del 
títol, de la presentació institucional, de la presentació de la comissària, del servei 
educatiu, de les activitats vinculades i dels crèdits), 

o el disseny i la maquetació del fullet de l’exposició (i d’altres materials específics 
que es puguin acordar a cada ajuntament) i 

o la producció d’elements de comunicació digitals (web, invitació electrònica i 
dossier de premsa). 
 

 Designar un membre de la Comissió de Seguiment del conveni. 
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Quart. - Compromisos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a: 
 

 Respectar tots els requeriments de condicions generals de préstec de 
l’exposició «Elogi del malentès» que s’adjunten als Annexos I i II. 

 

 Aportar mil setanta-cinc euros (1.075,00 €) que es correspon al 20% de 
l’import total de les despeses fixes. 

 

 Acreditar davant la Diputació de Barcelona l’adopció d’un acord per 
finançar el  cost del projecte en la part que li correspon. 

 

 Transferir, mitjançant ingrés en el compte general de la Diputació de 
Barcelona, en el termini d’1 mes des de la finalització de l’exposició l’import 
de 1.075 € corresponent al percentatge de finançament assumit (20% de 
les despeses fixes de la itinerància de l’exposició), de conformitat amb el 
detall que s’inclou a la clàusula tretzena de l’annex 1 de condicions adjunt. 

 

 Assumir les despeses variables corresponents a la impressió i distribució 
dels materials de difusió i senyalització (a excepció del fullet del servei 
educatiu, el catàleg, els elements de senyalització i comunicació interns de 
l’exposició i 1/2 banderola/s o similar). 

 

 Assumir les despeses derivades del monitoratge del servei educatiu (a 
excepció de les 7 primeres visites, una de les quals per a públic familiar). 

 

 Assumir les despeses derivades de l’organització de les activitats 
vinculades que es vulguin programar, a partir de les propostes que ofereixi 
la Diputació de Barcelona. També se’n podran proposar de noves, 
conceptualitzades d’acord amb la Diputació de Barcelona i la comissària de 
l’exposició. Es recomana organitzar-ne un mínim de dues.  

 

 Assumir altres despeses que puguin sorgir vinculades a l’activitat objecte 
del conveni. 

 

 En relació a l’organització i a la promoció del servei educatiu, complir totes 
i cadascuna de les indicacions recollides al punt vuitè de l’Annex I; així 
com també seguir al màxim les recomanacions que s’hi fan. 

 

 Fer constar en tota la informació promocional que l’exposició és una 
producció del Programa d’Arts Visuals de la Diputació de Barcelona, amb 
la inclusió del logotip corresponent i l’etiqueta #ElogiDelMalentès.  

 

 Per reproduir fotografies amb finalitats promocionals, fer constar els crèdits 
de les obres facilitades pel Programa d’Arts Visuals de la Diputació de 
Barcelona: artista, títol de l’obra, data, crèdits del propietari, copyright de 
l'obra, autoria de la fotografia, etc. 

 

 Validar tots els elements de difusió i promoció de l’exposició amb la 
Diputació de Barcelona. 

 

 Lliurar a la Diputació de Barcelona el recull de l’impacte de l’exposició als 
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mitjans de comunicació locals i les dades de públic, en el termini 
especificat al pacte dotzè de l’annex I. 

 

 Designar un membre de la Comissió de Seguiment del conveni. 
 
Cinquè. - Informe de conformitat 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, un cop finalitzats els treballs contractats 
per la Diputació de Barcelona referents a la itinerància de l’exposició objecte 
d’aquest conveni, haurà de lliurar mitjançant la plataforma EACAT un informe, 
signat pel responsable de l’equipament, conforme s’han dut a terme aquests 
treballs a plena satisfacció. El termini de lliurament d’aquest informe a la 
Diputació de Barcelona serà com a màxim de 10 dies hàbils des de la data de 
finalització de l’exposició. 
 
Sisè. - Comissió de seguiment 
 
Per resoldre qualsevol incidència i facilitar el desenvolupament d’aquest 
conveni es crea una Comissió de Seguiment integrada pels següents 
membres: 
 
 Un representat designat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
 Un representat designat per la Diputació de Barcelona. 
 
Aquesta Comissió es reunirà sempre que ho requereixi qualsevol dels seus 
membres. 
 
Setè. - Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la seva signatura i estendrà la seva 
vigència fins el dia 30 de juny de 2020. 
 
Vuitè. - Causes d’extinció 
 
Aquest conveni es podrà extingir pel compliment de les actuacions que 
constitueixen el seu objecte o per incórrer en les següents causes de 
resolució: 
 
 Per expiració del seu termini. 
 Per mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit. 
 Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en 

el conveni. 
 Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als 

pactes. 
 Per a qualsevol altra causa admissible en Dret. 
 
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra 
part amb un mínim de tres mesos d’antelació respecte a la data d’expiració del 
conveni. 
 

 
Novè. - Modificacions 
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Perquè tingui validesa, qualsevol modificació que alteri el contingut d’aquest 
conveni haurà de ser expressada de mutu acord per les parts, en un 
document que s’adjuntarà a aquest conveni, que en formarà part a tots els 
efectes i que requerirà l’aprovació prèvia dels òrgans competents d’ambdues 
entitats. 
 
Desè. - Resolució de conflictes 
 
Per a les discrepàncies en l’execució o interpretació del d’aquest conveni, les 
parts es comprometen a resoldre-les mitjançant els principis de col·laboració i 
bona fe. No obstant, en cas de discrepància irresoluble, les dues parts 
accepten la jurisdicció dels jutjats i tribunals de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu de la ciutat de Barcelona. 
 
Onzè. - Règim jurídic 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels seus pactes i, en allò no 
previst específicament, es regirà per les següents disposicions: 
 

 La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

 El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

 La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

 El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 

 La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del 
conveni. 

 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen electrònicament 
aquest document. 
 
 
ANNEX I 
CONDICIONS GENERALS DE PRÉSTEC DE L’EXPOSICIÓ «ELOGI DEL 
MALENTÈS» 
 
 
Primer. - Coordinació tècnica de l’exposició i adaptació a cada espai 
expositiu 
 
Coordinació tècnica 
La producció i coordinació tècnica general de l’exposició la realitzaran tècnics 
especialitzats de la Diputació de Barcelona.  
 
La coordinació tècnica de la itinerància la realitzaran, també, tècnics 
especialitzats de la Diputació en col·laboració amb els tècnics designats per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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Adaptació a l’espai expositiu 
La comissària de l’exposició farà una proposta d’adaptació dels continguts de 
l’exposició per a cada espai expositiu. L’empresa responsable del transport i del 
muntatge de l’exposició també realitzarà les tasques d’adaptació tècnica de 
l’exposició a partir de la proposta d’adaptació de continguts de la comissària. 
 
La Diputació de Barcelona contractarà, mitjançant els procediments de 
contractació legalment establerts, l’adaptació a l’espai expositiu. 
 
 
Segon. - Transport i emmagatzematge 
 
La Diputació de Barcelona contractarà, mitjançant els procediments de 
contractació legalment establerts, el servei de transport de l’exposició. 
 
La Diputació de Barcelona i l’ens receptor acordaran el magatzem municipal on 
es dipositaran els embalatges de l’exposició i els materials del servei educatiu. 
Les condicions de seguretat i de conservació preventiva d’aquests espais hauran 
de ser validats per un tècnic de la Diputació de Barcelona. L’ens receptor ha de 
garantir la seguretat i les condicions òptimes de conservació d’aquests materials 
mentre sigui responsable de la seva custòdia. L’ens receptor només té 
autorització per manipular els materials del servei educatiu, en el sentit de 
traslladar les caixes (sense obrir-les) del magatzem a l’espai expositiu, i la 
inversa, si s’escau. 
 
S’intentarà organitzar el transport d’anada un màxim de 4 dies hàbils abans de la 
data d’obertura de l’exposició. La descàrrega del vehicle de transport s’haurà de 
realitzar immediatament després de l’arribada a la sala d’exposicions, i el 
contingut de l’exposició haurà de quedar dipositat dins la mateixa sala. Els 
materials d’embalatge i els materials del servei educatiu quedaran dipositats al 
magatzem acordat amb la Diputació de Barcelona. El transport de retorn 
s’intentarà organitzar 2 dies hàbils a partir de l’endemà de la cloenda de 
l’exposició. 
 
L’espai receptor es responsabilitza de què durant les operacions de 
descàrrega i càrrega hi hagi present una persona responsable de l’espai 
expositiu acordada amb la Diputació de Barcelona. La persona designada per 
desenvolupar aquesta tasca haurà de ser del coneixement de la Diputació de 
Barcelona abans de l’inici de la itinerància. Qualsevol canvi de persona haurà 
de ser comunicat abans que l’exposició arribi al municipi. 
 
En qualsevol cas, la Diputació de Barcelona acordarà amb l’ens receptor el 
calendari dels transports, així com també els horaris aproximats de càrrega i 
descàrrega, per garantir una bona coordinació. Qualsevol canvi en la planificació 
inicial haurà de ser igualment aprovat per ambdues parts. 
 
 
Tercer. - Embalatge, desembalatge, muntatge i desmuntatge 
 
La Diputació de Barcelona contractarà, mitjançant els procediments de 
contractació legalment establerts, els serveis d’embalatge, desembalatge, 
muntatge i desmuntatge de l’exposició. 
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L’empresa que presti aquest servei muntarà i desmuntarà (amb les 
corresponents operacions d’embalatge i desembalatge) tots els elements de 
l’exposició, a excepció dels vinils i de possibles materials de senyalització 
addicionals. Aquesta empresa també s’encarregarà d’il·luminar la sala amb el 
sistema d’il·luminació disponible a l’espai expositiu (el sistema d’il·luminació 
de cada espai haurà estat validat prèviament pel Programa d’Arts Visuals de 
l’Oficina de Difusió Artística). 
 
La Diputació de Barcelona, a través de Gabinet de Premsa i Comunicació, 
contractarà l’empresa encarregada de la instal·lació dels vinils i elements de 
senyalització propis de l’exposició. Si la Diputació de Barcelona i l’ens 
receptor acorden la realització d’elements de senyalització extra, la Diputació 
de Barcelona n’assumirà el disseny i l’ens receptor, la producció i la 
instal·lació.  
 
Només estan autoritzats a manipular els embalatges i les obres d’art operaris de 
l’empresa de muntatge i, si s’escau, artistes o altres professionals, que estaran 
autoritzats prèviament per la Diputació de Barcelona (cas de produir-se el segon 
cas, la Diputació de Barcelona ho comunicarà a l’ens receptor). 
 
L’ens receptor es responsabilitza de què una persona responsable de l’espai 
expositiu sigui present sempre que se’l requereixi durant les operacions de 
muntatge i desmuntatge de l’exposició. Així com també es responsabilitza de què 
una persona amb coneixements suficients sobre les infraestructures de l’espai 
expositiu pugui donar, si és necessari, suport a l’empresa de muntatge i 
desmuntatge (suport relacionat amb qüestions de l’espai receptor, no del 
muntatge de l’exposició). 
 
En cas que es produeixin despeses extres relacionades amb aquests conceptes, 
aniran a càrrec de l’ens receptor. 
Quart. - Fulls de control d’entrada i sortida de l’exposició 
 
La Diputació de Barcelona gestionarà un document de lliurament i recollida de 
les obres d’art i de tota la resta d’elements de l’exposició amb cada ens receptor. 
 
L’ens receptor es compromet a què un responsable de l’espai expositiu signi 
aquests documents. 
 
 
 
Cinquè. - Requeriments tècnics de l’espai expositiu 
 
Per a una correcta exhibició de l’exposició «Elogi del malentès», l’espai 
expositiu acordat amb l’ens receptor ha de disposar, com a mínim, dels 
següents espais: 
 

 Espai expositiu: 200 m2 de superfície. 
 

 Espai per al desenvolupament del servei educatiu: 30 m2  (adaptable). 
 

 Magatzem per a embalatges i material del servei educatiu: 4 x 5 m. 
 
L’espai expositiu acordat amb l’ens receptor haurà de garantir i proporcionar les 
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condicions i materials següents: 
 
 Les obres s’han de conservar en tot moment seguint les indicacions 

recomanades per l’ICOM en la temperatura, humitat relativa i  la quantitat 
de llum adequades: concretament, a 18º - 22º C de temperatura (1º +/- 
oscil·lació permesa durant 5 hores), entre el 55 %, el  60 % d’humitat 
relativa (+/- 5 % oscil·lació permesa durant 24 hores), i al nivell de lux 
depenent del tipus de material, que és d’un màxim de 200 lux per a les 
escultures no policromades o altres obres de materials menys delicats, de 
150 lux per a les pintures, i de 50 lux per a les obres sobre paper, 
aquarel·les, dibuixos i fotografies, sempre i quan no hi hagi recomanacions 
específiques diferents.  

 
 Així mateix, cal protegir les obres de focus excessius d’il·luminació (llum 

natural no filtrada, llum artificial excessiva, llum fluorescent, etc.) i evitar la 
proximitat excessiva de focus de calor. 

 
 Es podran realitzar filmacions per a la televisió si persegueixen fins 

informatius i pedagògics, d’una banda, i sempre i quan estiguin controlades 
per evitar que les alteracions de temperatura i il·luminació afectin les obres, 
de l’altra. En aquest sentit, l’ens receptor es compromet a controlar que:  

 
o Els projectors no es col·loquin a menys d’1 m de l’obra. 

 
o Els projectors utilitzats no elevin la temperatura de la superfície de 

l’obra més de 3° C per sobre de la temperatura ambiental. 
 
 Les parets (i els murs mòbils, si s’escau) hauran d’estar netes i blanques 

abans del muntatge, a excepció de les parets i/o murs on s’instal·larà l’obra 
d’Andrea Gómez, que haurà d’estar pintada de color rosa. La Diputació de 
Barcelona proporcionarà a l’ens receptor la pintura i les indicacions de 
superfície que caldrà pintar.    

 
 Les parets (els murs mòbils, si és el cas) i el sostre s’han de poder foradar, on 

sigui precís, per col·locar-hi obres, aparells audiovisuals i altres elements 
expositius (com prestatges).  

 
 Hi ha d’haver preses de llum per a les obres i els elements expositius que ho 

requereixin i per a l’espai de documentació.  
 

 L’espai expositiu s’ha de poder enfosquir a les zones on es requereixi. 
 
L'espai expositiu haurà d'estar destinat exclusivament a les tasques de muntatge 
i desmuntatge, els dies acordats; i als serveis educatius i a les activitats 
vinculades amb l’exposició, els dies d’exhibició. 
 
L’empresa de muntatge i desmuntatge de l’exposició no taparà els forats ni 
repintarà les parets un cop es desmunti l’exposició. 
 
 
Sisè. - Seguretat i conservació 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret de demanar a l’ens receptor tota 
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la informació que cregui convenient per assegurar-se que l’edifici reuneix totes 
les condicions de conservació i seguretat necessàries. 
 
L’ens receptor s’obliga a custodiar les obres en el màxim nivell de seguretat i a 
mantenir-les en un estat òptim de conservació i exhibició. 
 
L’ens receptor haurà de garantir (i assumir els costos que se’n puguin derivar) 
les condicions de seguretat i conservació d’acord amb les següents 
prescripcions tècniques: 
 
Condicions de seguretat: 
 
 Exhibir les obres en locals tancats, amb entrada barrada. 

 
 Disposar de vigilància permanent de sala durant les hores d’obertura. 

 
 Disposar d’una alarma connectada a una central o a la policia municipal en 

horari de tancament al públic. 
 

 Acomplir la normativa legal anti-incendis. 
 

 Acomplir amb el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg 
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d’aquestes mesures. 

 
 Vetllar pel compliment de la prohibició de consumició de begudes i aliments 

a les sales d’exposicions o espais d’emmagatzematge. 
 

 Si és necessari, netejar els elements expositius (com vitrines o peanyes) a 
partir de les indicacions que consten a la primera taula de l’Annex II 
d’aquest conveni. 

 
Durant l’exposició, la mostra no podrà ser manipulada, excepte si es produeix 
alguna urgència que afecti la seguretat de l’exposició o del públic. 
 
Qualsevol incidència sobre l’exposició, ja sigui durant el transport o als espais 
d’exposició, i independentment de la seva responsabilitat, serà comunicada 
immediatament a la Diputació de Barcelona, per escrit i telefònicament. 
 
L’ens receptor garantirà que l’espai expositiu ofereixi les condicions ambientals 
òptimes per a la conservació de l’exposició.  
 
En cas que es requereixi, l’ens receptor es compromet a què un responsable 
de l’espai expositiu faci el seguiment de l'estat de conservació de l’exposició i a 
comunicar qualsevol incidència que es produeixi. 
 
 
Setè. - Assegurança 
 
L’exposició està assegurada «clau a clau» a través de la pòlissa que la 
Diputació de Barcelona té contractada amb la corredoria d’assegurances 
Willis Towers Watson. 
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L’ens receptor es compromet a tenir contractada una assegurança de 
responsabilitat civil (assegurança a tercers - pòlissa de danys), per tal de 
cobrir qualsevol incidència o sinistre que les obres puguin tenir i que no estigui 
prevista en la pòlissa «clau a clau». 
 
 
Vuitè. - Serveis per als visitants 
 
La Diputació de Barcelona oferirà diferents serveis per als visitants: servei 
educatiu, activitats vinculades i també un àmbit de documentació. 
 

Servei educatiu 
 
La Diputació de Barcelona ha encarregat a l’associació cultural A Bao A Qu 
la conceptualització i el disseny del servei educatiu de l’ «Elogi del 
malentès» per a grups escolars d’educació primària, secundària i 
especial, per a grups adults, per a grups familiars i per a grups de 
persones amb Alzheimer (amb familiars i/o cuidadors); així com també la 
producció de materials didàctics específics. L’execució d’aquest servei 
educatiu anirà a càrrec d’educadors d’aquesta entitat. Aquest servei oferirà 
visites dinamitzades, visites dialogades i tallers experimentals, i s’adaptarà 
l’activitat en funció del tipus de grup. 
 
Aquest servei educatiu es presentarà en un dossier i en un fullet que es 
lliuraran als ajuntaments participants a la itinerància. 

 
La Diputació de Barcelona demana a l’ens receptor una programació i una 
promoció decidida del servei educatiu al seu municipi, tant pel que fa al 
públic captiu com al públic individual (fent arribar la informació als 
destinataris potencials amb els calendaris més adients en cada cas, 
organitzant reunions per a docents, fent seguiment telefònic, etc.). També 
recomana que, com a mínim, a cada municipi es programi una visita 
dinamitzada per a públic no captiu (fora de l’horari laboral més habitual) i 
una visita per a un grup de persones amb Alzheimer (amb els seus familiars 
i/o cuidadors). En aquest cas sempre hauran de ser grups organitzats: 
entitats, centres de dia, etc. 
 
La Diputació de Barcelona contractarà, mitjançant els procediments de 
contractació legalment establerts, la coordinació del servei educatiu, que 
inclou la coordinació amb l’ens receptor i amb el Programa d’Arts Visuals 
de la Diputació de Barcelona, el control dels materials, i un informe de 
valoració de les activitats realitzades a cada municipi. 
 
La Diputació de Barcelona, en concepte de suport al servei educatiu, 
contractarà, mitjançant els procediments de contractació legalment 
establerts, set serveis educatius per municipi, un dels quals per a públic 
familiar. La Diputació de Barcelona demana a l’ens receptor que intenti 
incrementar tant com sigui possible aquest número de visites-taller, de les 
quals se n’haurà de fer càrrec. 

 
Pel que fa a l’organització del servei educatiu, l’ens receptor es 
compromet a: 
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 Elaborar una graella de les visites dels serveis educatius, acordada 
amb A Bao A Qu, i a enviar-la periòdicament a la Diputació de 
Barcelona. 

 

 Gestionar els fulls de drets d’imatge, a partir dels models aportats per 
la Diputació de Barcelona, si s’escau. 

 

 Garantir la presència d’una persona responsable de l’espai expositiu 
durant la realització de les visites educatives. La persona designada 
per desenvolupar aquesta tasca haurà de ser del coneixement de la 
Diputació de Barcelona abans de l’inici de l’organització de la 
itinerància. Qualsevol canvi de persona haurà de ser comunicat abans 
que l’exposició arribi al municipi. 

 
Activitats vinculades  

 
La Diputació de Barcelona proposa a cada municipi participant a la 
itinerància de l’«Elogi del malentès» que programi i promogui 
decididament activitats vinculades a partir dels seus interessos i a partir 
d’una definició conjunta amb la comissària de l’exposició i el Programa 
d’Arts Visuals de la Diputació de Barcelona. Les activitats poden ser 
conferències, tallers, recitals de poesia, performance, etc. La Diputació 
de Barcelona oferirà a l’ens receptor un document amb propostes i se’n 
podran dissenyar de noves, específiques per a cada municipi.  

 
La Diputació de Barcelona assumirà els honoraris de la comissària vinculats 
a les tasques de planificació i coorganització de les activitats vinculades 
específiques per a cada municipi, segons queda detallat en el punt tretzè 
d’aquest Annex. 
 
Cada ens receptor programarà les activitats vinculades que més s’ajustin 
als seus interessos i necessitats a partir de les propostes facilitades per la 
Diputació de Barcelona. També se’n podran programar de noves, 
conceptualitzades d’acord amb la Diputació de Barcelona i la comissària 
de l’exposició. Es recomana que se n’organitzin un mínim de dues. Les 
despeses que se’n derivin aniran a càrrec de l’ens receptor. 
 
Pel que fa a l’organització de les activitats vinculades, l’espai receptor es 
compromet a què durant la seva realització hi hagi present una persona 
responsable de l’espai expositiu. La persona designada per desenvolupar 
aquesta tasca haurà de ser del coneixement de la Diputació de Barcelona 
abans de l’inici de l’organització de la itinerància. Qualsevol canvi de 
persona haurà de ser comunicat abans que l’exposició arribi al municipi. 

 
Àmbit de documentació  

 
L’àmbit de documentació presenta un espai amb llibres de poesia, 
filosofia, novel·la i assaig relacionats amb la temàtica de l’exposició. 

 
 
Novè. - Elements de difusió i senyalització, catàleg, drets de reproducció, 
filmacions, fotografies, còpies, duplicats i emissions d’obres audiovisuals 
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Elements de difusió i senyalització 
 
La Diputació de Barcelona, a través del Gabinet de Premsa i Comunicació, 
és la responsable del disseny i maquetació del següent material de difusió i 
senyalització: fullet de l’exposició, cartell, invitació digital i altres elements 
que pugui sol·licitar cada ens receptor. 
 
La Diputació de Barcelona, a través del Gabinet de Premsa i Comunicació, 
és responsable del disseny, la maquetació i la impressió del següent 
material de difusió i senyalització: fullet del servei educatiu, catàleg, 
cartel·les, vinil (o altres materials si les característiques de l’espai expositiu 
ho requereixen) del títol, del text de la comissària, del text institucional, vinil 
dels crèdits i una o dues banderoles per a cada municipi.  
 
En el cas que l’ens receptor vulgui produir una invitació en paper, el disseny 
i l’edició anirà a càrrec seu. La Diputació de Barcelona li facilitarà un model 
de contingut i en donarà el vist-i-plau abans que sigui lliurada a impremta. 
 
Si l’ens receptor vol produir més elements de difusió, n’haurà d’enviar 
proves a la Diputació de Barcelona, que les validarà a través del seu 
Gabinet de Premsa i Comunicació. Els costos de producció d’aquests 
elements aniran a càrrec de l’ens receptor. 
 
Si l’ens receptor vol produir més elements de senyalització, n’haurà de 
donar les característiques a la Diputació de Barcelona que, a través del seu 
Gabinet de Premsa i Comunicació, en farà l’adaptació gràfica i li lliurarà amb 
suport digital sense cap cost. Els costos de producció d’aquests elements 
aniran a càrrec de l’ens receptor.  
 
L’ens receptor haurà d’enviar el material de difusió de l’exposició que es 
detalla més avall, un mínim de 10 dies abans de la inauguració a la 
Diputació de Barcelona. 
 

 Material: 25 fullets, 5 invitacions, 3 cartells 

 Adreça: Diputació de Barcelona 
Oficina de Difusió Artística 
Programa d’Arts Visuals 
Comte d’Urgell, 187 
08036 Barcelona 

 
 
Catàleg 
 
La Diputació de Barcelona lliurarà 100 exemplars no venals del catàleg de 
l’exposició a cada ens receptor de l’exposició i 1 exemplar a les biblioteques 
de la seva xarxa que designi el Servei de Biblioteques. L’ens receptor es 
compromet a fer-ne la màxima difusió possible entre els ciutadans del seu 
municipi, tenint especial cura en fer-ne arribar als centres d’ensenyament, 
als periodistes locals, i als agents culturals en general i als de l’àmbit de les 
arts visuals en particular. 
 
Drets de reproducció  
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La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis de Cultura, 
assumirà el cost de drets de reproducció de les obres que s’escaigui dels 
elements comunicatius propis de l’exposició. Si l’ens receptor edita altres 
materials addicionals que continguin imatges de les obres, n’haurà 
d’assumir els drets de reproducció que s’escaigui.  
 
Filmacions i fotografies 
 
Les obres no seran filmades, passades per televisió o fotografiades 
individualment, a no ser que la Diputació de Barcelona ho autoritzi 
prèviament. L’ens receptor haurà de realitzar aquests tipus de sol·licituds 
mitjançant un correu electrònic. Per necessitats de premsa o de publicitat es 
podran prendre vistes generals de l’exposició. 
 
Còpies, duplicats i emissions d’obres audiovisuals 

 
En cas d’obres audiovisuals, l’ens receptor es compromet a no realitzar 
còpies o duplicats de l’obra ni transferències a altres formats audiovisuals, 
siguin analògics o digitals, sense el consentiment previ de la Diputació de 
Barcelona i de llurs titulars de drets d’autor. Així mateix, tampoc es podran 
emetre per televisió, per cable ni per web fragments de les obres 
audiovisuals sense prèvia autorització de la Diputació de Barcelona. L’ens 
receptor haurà de realitzar aquests tipus de sol·licituds mitjançant un correu 
electrònic a la Diputació de Barcelona. 

 
 
Desè. - Crèdits 
 
A totes les edicions i publicacions relacionades amb aquesta exposició hi 
haurà de constar que es tracta d’una exposició itinerant organitzada pel 
Programa d’Arts Visuals de la Diputació de Barcelona, amb el logotip 
corresponent, i l’etiqueta #ElogiDelMalentès. Tots aquests elements hauran de 
tenir el vist-i-plau de la Diputació de Barcelona. 
 
 
Onzè. - Inauguració 
 
El dia de la inauguració constarà al pacte segon d’aquest conveni i anirà a càrrec 
de l’ens receptor i de la Diputació de Barcelona.  
 
La Diputació de Barcelona assumirà la despesa de la presentació de 
l’exposició per part de la comissària a l’acte inaugural, d’acord amb el detall 
que s’inclou a la clàusula tretzena de l’Annex I. La resta de despeses 
derivades de l’acte inaugural, si n’hi ha, aniran a càrrec de l’ens receptor. 
 
 
Dotzè. - Dades de públic, impacte als mitjans de comunicació locals i 
memòria valorativa 
 
En el termini màxim de deu dies hàbils, un cop finalitzada l’exposició, l’ens 
receptor haurà de lliurar a la Diputació de Barcelona: 
 

 Dades de públic: nombre de visitants individuals, nombre i tipus de grups, 
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total de visitants en grup, nombre i tipus d’activitats vinculades (inclosa la 
presentació de l’acte inaugural a càrrec de la comissària) i nombre de 
visitants a través d’activitats vinculades. La Diputació de Barcelona 
proporcionarà una taula-model per recollir aquestes dades. 

 

 Recull de l’impacte de l’exposició als mitjans de comunicació locals (ben 
referenciat, amb els documents dels mitjans gràfics escanejats i amb 
enllaços i podcasts, si n’hi ha).   

 
Així mateix, la Diputació de Barcelona agrairà a l’ens receptor que li lliuri la 
següent informació i documentació, si és possible: 
 

 Dos exemplars de cada element propi de difusió (agenda local, butlletí 
local, etc.), si n’hi ha. 

 

 Breu memòria valorativa (sobre els continguts, la gestió, la comunicació, 
els serveis educatius i les activitats). 

 
Tretzè. - Distribució de despeses 
 
El total de les despeses de producció de l’exposició van a càrrec de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Les despeses fixes de la itinerància es distribueixen entre la Diputació de 
Barcelona i l’ens receptor, tal i com es detalla a continuació. 
 

Visita a l’espai expositiu, planificació i coorganització d’activitats vinculades 
específiques. 

250,00 € 

Projecte d’adaptació tècnica de l’exposició. 455,00 € 

Validació comissarial del projecte expositiu. 100,00 €   

Desembalatge i muntatge de l’exposició. 1.866,00 € 

Visita comentada a l’acte inaugural, a càrrec de la comissària.  300,00 € 

 
Coordinació del servei educatiu: 
 

 Coordinació amb l’ens en relació a les graelles de visites i tallers (la 
graella la farà el municipi receptor).  

 Seguiment de l’inventari i l’estat dels materials educatius i coordinació 
amb la Diputació de Barcelona sobre aquesta qüestió.  

 Coordinació amb la Diputació de Barcelona per a possibles incidències. 

 Informe final d’avaluació del servei educatiu a cada municipi, que 
inclourà una valoració global, una descripció d’incidències, si es dona el 
cas, i fotografies, si s’escau. Aquest informe s’enviarà a l’espai receptor 
i a la Diputació de Barcelona. 

 

300,00 € 

Suport al servei educatiu: màxim 6 grups (es recomana que 1 sigui d’adults 
i 1 per a persones amb Alzheimer). 

840,00 € 

Suport a visites/taller per a públic familiar: 1 visita. 150,00 € 
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Desmuntatge i embalatge de l’exposició. 775,00 €  

Càrrega de l’exposició, transport i descàrrega. 339,00 € 

Vinils i banderoles Variable 

TOTAL DESPESES (IVA inclòs) 5.375,00 € 

 
La Diputació de Barcelona contracta la totalitat de les despeses fixes i 
l’Ajuntament transfereix l’import de finançament assumit (20% de les 
despeses fixes de la itinerància de l’exposició). 
 
Les despeses variables a càrrec de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
són les següents: 
 

Honoraris del monitoratge del servei educatiu:  
La Diputació de Barcelona assumeix els honoraris dels 7 primers grups (1 
d’ells per a famílies). A partir del 8è grup, n’assumeix els costos l’ens 
receptor. 
 
Honoraris: 
Visites / taller: 140 € 
- Si n’hi ha més d’una el mateix dia: 110 € 
- Visites per a públic familiar: 150 € 
 
Anul·lació de visites i tallers segons el calendari acordat: 
En cas d’anul·lació d’un taller amb menys de 48 hores d’antelació, s’haurà 
d’abonar el 100% de l’import de la visita/taller.  
Si l’anul·lació es produeix amb més de 48 hores i amb menys de cinc dies 
d’antelació, s’haurà d’abonar el 50% de l’import del taller. 

Variable 

Despeses d’activitats vinculades Variable 

Distribució de 25 cartells de l’artista Andrea Gómez en diferents espais del 
municipi. 

Variable 

Impressió i distribució del cartell de l’exposició (optatiu).  Variable 

Impressió, distribució i instal·lació de materials extres de senyalització i 
difusió (optatiu). 

Variable 

Despeses extres de muntatge, si n’hi ha. Variable 

 
 

 
ANNEX II 
CONTINGUT DE L’EXPOSICIÓ «ELOGI DEL MALENTÈS» 
 
 
 

ARTISTA I OBRA CONDICIONANTS TÈCNICS OBSERVACIONS 

MAR ARZA 
(literally) 
(literalment) 
2008 

Clavar el quadre arran de 
paret (amb clau sense cap o 
similar). 
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Pàgina d’un llibre intervingut 
35,5 x 29 cm (emmarcat) 

MAR ARZA 
En va (operativa) 
2018 
Vitrina amb carta de l’Agència 
Tributària i la resposta 
20 x 110 x 45 cm 
Cortesia Col·lecció Banc Sabadell  

Vitrina clavada a paret.  

CABELLO/CARCELLER 
Helena Cabello / Ana Carceller  
Sujetos imprevistos (After Carla 
Lonzi) 
Subjectes imprevistos (After Carla 
Lonzi) 
2010 
Lona de bastida, cinta americana, 
pal d’alumini, text imprès sobre 
cartolina (20 x 26 aprox) 
Pal de 169 cm de llargada i 2,5 cm 
de diàmetre. Lona de 75 x 125 cm. 
Impressió DIN-A4 
Dimensions d’instal·lació variables 

La bandera se subjecta a la 
paret per diferents punts 
perquè quedi estable i es 
llegeixi bé el missatge. 
 
El text és una impressió 
sobre cartolina. Va sense 
emmarcar i fixat a la paret.  

Hi ha 3 còpies 
d’exhibició del text 
en préstec. 

LÚA CODERCH 
The courage of shutting up 
El coratge de callar 
2018 
Coixins estampats amb tye&dye i 
transfer 
22 de 41 x 26,5 x 10 cm aprox.i 1 
de 2,47 m x 34 cm x 10 cm  

Els coixins van a terra. 
Preferiblement tots junts i 
recolzats a la paret. 
La idea és que els visitants es 
puguin estirar als coixins i 
escoltar el que diu el tub 
(TGWNDOHM i Siempre 
podemos seguir siendo 
amigos). 

L’ens receptor 
haurà d’avisar a la 
Diputació de 
Barcelona si 
detecta que els 
coixins estan bruts. 

LÚA CODERCH 
TGWNDOHM TGWNDOHM  
2005 
Tub d’acer inoxidable pintat (170 x 
80 x 70 cm) 
Cortesia Col·lecció Banc Sabadell 

 

Els visitants no 
poden tocar cap 
obra. La pintura 
d’aquest tub d’acer 
és especialment 
delicada. 

LÚA CODERCH 
Siempre podemos seguir siendo 
amigos 
Sempre podem seguir sent amics 
2005 
Àudio digital en obert, 22’58’’ 

Altaveu hiperdireccional HSS 
+ 
Ipod nano rosa 
+ 
Cable ipod/USB 
+ 
Allargador USB 
+ 
Adaptador USB/corrent 
+ 
Cable alimentació altaveu 
+ 
Cable àudio (minijack) 
(material de l’artista) 

Altaveu fràgil. 

LÚA CODERCH 1 projector HD Recomanacions: 
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No yo 
No jo 
2018 
Vídeo digital, monocanal, 16:9, 
color, estéreo, 21’ 

+ 
Reproductor multimèdia (amb 
funció autoloop) 
+  
2 altaveus 
+ 
1 amplificador de so pels 
altaveus 
+ 
Suport per projector 
 
So en obert 

 
- Sala fosca tant 
com sigui possible 
- Mides projecció: 
250 x 140 cm  
- Mobiliari per 
seure. 

KAJSA DAHLBERG 
A Room of One’s Own / A 
Thousand Libraries 
Una cambra pròpia / Mil 
biblioteques 
2006 
Llibre d’artista  
10 de 15 x 10 x 4 cm c/u 
Prestatgeria de fusta 
Dimensions d’instal·lació variables 
Peça única 

Prestatge amb 10 llibres: 9 en 
vertical i 1 horitzontal obert 
de consulta (amb sistema 
d’ancoratge de goma elàstica 
i pes) 
+ 
2 recolza llibres 
+ 
Guants de cotó per manipular 
els llibres. 

Els visitants han 
deposar-se els 
guants de cotó per 
manipular el llibre 

de consulta. 

ANNA DOT 
Les pedres del camí 
2017 
10 peces de LayBrick  
15 x 15 x 15cm c/u aprox.  
3 mòduls de fusta  
100 x 100 cm c/u 
Dossier DIN-A4 
Amb la col·laboració d'Eugenio 
Tisselli, Daniel Sors i Imma Raurell 
Amb el suport del Bòlit Centre d'Art 
Contemporani de Girona 

Dossier DIN-A4 és de 
consulta i va penjat a la paret 
al costat de la cartel·la (amb 
sistema d’ancoratge de goma 
i pes). 

Les peces de 
LayBrick són 
delicades. 

DORA GARCÍA  
Read with golden fingers 
(L’Innommable – Samuel 
Beckett) 
Llegit amb dits d’or (L’innombrable 
– Samuel Beckett) 
2010 
Llibre i pa d’or 
18 x 13,5 cm  
Cortesia de Cal Cego. Col·lecció 
d’Art Contemporani 

L’obra es presenta dins d’un 
contenidor de metacrilat per 
penjar a la paret. 

Cal treure la pols a 
l’urna regularment 
amb un drap o 
plomall totalment 
nets, que no ratllin, 
i sense cap 
producte. 

ANDREA GÓMEZ 
Illusion 
Il·lusió 
2018 
Dibuixos de tinta xinesa sobre 
paper emmarcats 
40 x 30 c/u sense emmarcar (24 + 

La paret on es pengen els 
dibuixos ha de ser de color 
rosa (Pantone 9280U). 

La Diputació de 
Barcelona enviarà 
la  pintura a 
l’ajuntament i serà 
l’ajuntament qui 
pintarà la paret.  
La paret haurà 
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2 dispersos per la sala)  
Dimensions d’instal·lació variables 
25 cartells repartits per la població 

d’estar pintada un 
mínim de 72 h 
abans de l’inici del 
muntatge. 
La Diputació de 
Barcelona enviarà 
els 25 cartells ja 
impresos i 
l’ajuntament els 
penjarà repartits 
per la població. 

NÚRIA GÜELL 
Ayuda Humanitaria (El concurso) 
Ajuda humanitària (El concurs) 
2008-2013 
Cartes emmarcades, prestatgeria 
amb documentació i dues 
fotografies emmarcades (21 x 2 x 
16 cm i 23,5 x 1,2 x 18,5 cm) 
Dimensions d’instal·lació variables  

Prestatge amb documentació 
per consultar (amb sistema 
d’ancoratge: goma elàstica i 
pes). 

Cal treure la pols a 
l’urna regularment 
amb un drap o 
plomall totalment 
nets, que no ratllin, 
i sense cap 
producte. 

NÚRIA GÜELL 
Ayuda Humanitaria (El 
desenlace) 
Ajuda humanitària (El desenllaç) 
2008-2013 
Cartes emmarcades, prestatgeria 
amb documentació i dues 
fotografies emmarcades (21 x 2 x 
16 cm i 23,5 x 1,2 x 18,5 cm) 
Dimensions d’instal·lació variables  

Prestatge amb documentació 
per consultar (amb sistema 
d’ancoratge: goma elàstica i 
pes). 

Cal treure la pols a 
l’urna regularment 
amb un drap o 
plomall totalment 
nets, que no ratllin, 
i sense cap 
producte. 

ALEXANDRA LEYKAUF 
Luitpoldpark 
2003 
Fotografia emmarcada 
73 x 113 cm  
Col·lecció privada, Barcelona 

 

Cal treure la pols a 
l’urna regularment 
amb un drap o 
plomall totalment 
nets, que no ratllin, 
i sense cap 
producte. 

MARIONA MONCUNILL 
Peus de pàgina 
2017/2019 
Intervenció a les cartel·les de 
l’exposició 

  

MIREIA SALLARÈS 
Las Muertes Chiquitas 
Les petites morts 
2006-2009 
Vídeo, color, so, 20’ 45’’ 
Fragment del llargmetratge de 5 h 
de duració 
Publicació 

TV de plasma, 40”  
 (amb opció format 4:3) 
+ 
Reproductor multimèdia (amb 
funció autoloop) 
+ 
2 auriculars 
+ 
Mobiliari per seure 
+ 
Prestatge amb publicació per 

El monitor de TV 
va clavat a la paret. 
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consultar (amb sistema 
d’ancoratge: goma elàstica i 
pes). 

BATIA SUTER  
Parallel Encyclopedia #2 
Extended 
Enciclopèdia paral·lela #2 
Ampliada 
2018 
Llibre d’artista  
29 x 22 x 4,5 cm 
Desplegament d’un fragment sobre 
paret 
Dimensions d’instal·lació variables 

Instal·lació de les pàgines del 
llibre amb imans a la paret, 
adaptada a les 
característiques de l’espai. 
 
Un prestatge amb un 
exemplar del llibre sencer per 
consultar (amb sistema 
d’ancoratge: goma elàstica i 
pes). 

La comissària 
donarà cada 
vegada la selecció 
de fotografies 
segons l’espai. 

PILVI TAKALA 
Real Snow White 
La Blancaneu real 
2009 
Vídeo, color, so, 9’19’’ 
Equip: Raphaël Siboni, Ahmet 
Ögüt, Pénélope Gaillard, Anna 
Savolainen  
Amb el support de Rijksakademie 
van Beeldende Kunsten i Masa 
Projesi 

TV de plasma, 40”  
+  
Reproductor multimèdia (amb 
funció autoloop) 
+ 
2 auriculars 
+ 
Suport de paret per al monitor 
de TV. 

El monitor de TV 
va clavat a la paret. 
 
Vídeo amb 
subtítols en català. 

 

 Mobiliari i altres elements expositius: 
 

Quantitat Descripció 

1 Taula (espai documentació). 

6 Tamborets (espai documentació). 

2 Làmpades (espai documentació). 

1 Vitrina (Mar Arza). 

1 Urna metacrilat (Dora García). 

4 
Prestatges de fusta (Kajsa Dahlberg, Núria Güell, Mireia 
Sallarès, Batia Suter). 

3 Mòduls de fusta (100 x 100 cm) (Anna Dot). 

1 Marc de format 4:3 per TV (Mireia Sallarès). 

1 Suport de projector. 

3 Suports de paret dels monitors de TV. 

1 Set de guants de cotó (Batia Suter). 

 

 Aparells audiovisuals: 
 

Quantitat Descripció 
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1 
Projector làser Panasonic 
Mod. PT-RZ660: 6.000 ANSI Lumen/ Laser. 

1 Òptica panoràmica fixa. 

3+1 Reproductors multimèdia BrightSign HD223. 

3+3 Targetes de memòria Sandisk SDXC de 64 GB. 

1 Amplificador HIFI Acoustic Control AMP-50. 

4 + 2 Auriculars SENHEISER DH 201. 

2 Altaveus JBL CONTROL 25AV. 

 Cablejat: 3 ut. HDMI 19P M-M (2m) i altres. 

2 Monitors de TV de 40” SONY Bravia. 

1 
Altaveu hiperdireccional HSS+ Cable alimentació altaveu + 
Cable àudio (minijack). 

1 
Ipod nano rosa + Cable ipod/USB + Allargador USB + 
Adaptador USB/corrent. 

 

 Documents de l’àmbit de documentació: 
 

1 caixa amb aquests documents: 

1. BACHMANN, Ingeborg. Poesia completa. València: Alfons el Magnànim, 1995. 
2. BECKETT, SAMUEL. El innombrable. Madrid: Alianza, 2012. 
3. BLANCHARD, Daniel. Crisis de palabras. Madrid: Acuarela, 2007. 
4. BRAIDOTTI, Rosi. Por una política afirmativa. Barcelona: Gedisa, 2018. 
5. DIEGO, Estrella del. A propósito del malentendido. Madrid: en línia, 2016.  
6. LE GUIN, Ursula K. Contar es escuchar. Madrid: Círculo de Tiza, 2018. 
7. HARAWAY, Donna J. Staying with the Trouble. Durham: Duke University Press, 2016. 
8. HUSTVEDT, Siri. La dona que mira els homes que miren a les dones. Barcelona: Ed. 

62, 2017. 
9. LONZI, Carla. Escupamos sobre Hegel, Barcelona: Anagrama, 1981. 
10. MAILLARD, Chantal. Matar a Platón. Barcelona: Tusquets, 2004. 
11. MORALES, Cristina. Lectura fácil. Barcelona: Anagrama, 2018. 
12. MOUFFE, Chantal. L’illusion du consensus. París: Albin Michel, 2016. 
13. PAZ, Octavio. La llama doble. Amor y erotismo. Barcelona: Seix Barral, 1993. 
14. PLATH, Sylvia. «El coratge de callar». Dins: Arbres d’hivern. Barcelona: Edicions del 

Mall, 1985. 
15. RANCIÈRE, Jacques. El desacuerdo. Política y filosofía. Buenos Aires: Nueva Visión, 

1996 [La Mésentente. París: Galilée, 1995]. 
16. RUSSELL, Bertrand. «Vaguedad». Dins: BUNGE, M. (ed.), Antología semántica. 

Buenos Aires: Nueva Visión, 1960. 
17. VIDAL, Blanca Llum. Aquest amor que no és u. Barcelona: Ultramarinos, 2018. 
18.  WOOLF, Virginia. Una cambra pròpia. Barcelona: La Temerària, 2014. 

 
 

 

 Materials del servei educatiu: 
 

Quantitat Descripció 
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2 
Caixes de material divers de papereria (tisores, cola, cinta 
adhesiva, llapis, fulls bancs, etc.). 

 
Diccionaris i els llibres Parallel Encyclopedia #2 Extended, de 
Batia Suter, i Una cambra pròpia de la Virginia Wolf. 

 

 Senyalització: 
 

Quantitat Descripció 

1 Banderola exterior (si l’ajuntament en vol). 

1 Banderola interior (si l’ajuntament en vol). 

1 Vinil amb el títol. 

1 Vinil amb text institucional de la Diputació de Barcelona.  

1 Vinil amb un text de presentació de la comissària. 

1  Vinil de serveis educatius i activitats vinculades. 

1 Vinil de crèdits. 

14 Cartel·les de les obres. 

 
Senyalització extra en funció de les necessitats de cada espai 
expositiu. 

 

 Embalatges: 
 

Quantitat Descripció 

2  Caixes de fusta per a l’obra Illusion d’Andrea Gómez. 

1 
Caixa de cartró per a la vitrina de l’obra En va (operativa), de 
Mar Arza. 

1 Caixa de plàstic per a l’obra Les pedres del camí, d’Anna Dot. 

1 
Caixa de plàstic per a l’altaveu de l’obra Siempre podemos 
seguir siendo amigos, de Lúa Coderch. 

3 
Embalatges de cartró per a l’obra The courage of shutting up, 
de Lúa Coderch (50 x 60 x 60). 

1 
Embalatge (tub poliestilè) per al tub d’acer de l’obra 
TGWNDOHM , de Lúa Coderch . 

 
Els aparells audiovisuals s’embalen amb els embalatges 
originals de compra. 

 
Els mobiliari i altres elements expositius s’embalen amb 
embalatges de protecció (plàstic de bombolles i cantoneres).” 

 

SEGON.  Autoritzar i disposar la despesa de mil setanta-cinc euros 

(1.075,00€) en concepte de despeses fixes, d’acord amb el percentatge que 

s’estableix en aquest conveni (20% del total d’aquestes) a nom de la 
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Diputació de Barcelona, amb CIF P0800000B, i reconèixer l’obligació de la 

despesa en el moment que la Diputació de Barcelona ens notifiqui la 

finalització de l’activitat recollida en el present conveni i el departament de 

Cultura en doni el seu vistiplau.  Aquesta despesa es liquidarà amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària 31.3340.2260901 Suport a la Creació. 

 

TERCER.  Autoritzar el pagament de les despeses variables atribuïdes per 

aquest conveni per import de dos mil trenta euros (2.030,00€), d’acord amb 

la distribució del següent quadre.  Aquesta despesa es liquidarà amb càrrec 

a l’aplicació pressupostària 31.3340.2260901 Suport a la Creació. 

  

 

DESPESA IMPORT 

Honoraris del monitoratge del servei educatiu:  
La Diputació de Barcelona assumeix els honoraris dels 7 primers grups (1 
d’ells per a famílies). A partir del 8è grup, n’assumeix els costos l’ens 
receptor. 
 
Honoraris: 
Visites / taller: 140 € 
- Si n’hi ha més d’una el mateix dia: 110 € 
- Visites per a públic familiar: 150 € 
 
Anul·lació de visites i tallers segons el calendari acordat: 
En cas d’anul·lació d’un taller amb menys de 48 hores d’antelació, s’haurà 
d’abonar el 100% de l’import de la visita/taller.  
Si l’anul·lació es produeix amb més de 48 hores i amb menys de cinc dies 
d’antelació, s’haurà d’abonar el 50% de l’import del taller. 

980,00€ 

Despeses d’activitats vinculades: 
 

- Honoraris performance Anna Dot    
- Honoraris Recital performance Maria Sevilla    
- Honoraris visita comentada Joana Hurtado   

  

 
250,00€ 
500,00€ 
300,00€ 

TOTAL 2.030,00€ 

 

 

QUART.  Autoritzar a la senyora Olga Arnau i Sanabra, alcaldessa de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per a la signatura del present conveni. 

 

CINQUÈ.  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 
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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.”. 

 
  
 
 
 
 
   
15. Espai Públic.  
Número: 268/2020/eAJT. 
 
AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA DEL TOTAL DE LES FACTURES 
MENSUALS DE L'ANY 2020 DEL CONTRACTE D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
QUE PRESTA L’EMPRESA SECE, DE LA PARTIDA CONTRACTE 
MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent  
 
 ACORD:  
 
 
   
PRIMER: Autoritzar i disposar la despesa de 109.876€ de la partida del 
contracte de l’enllumenat públic, corresponent a les factures derivades del 
servei durant tot l’any 2020, per fer front a les despeses de la pròrroga tàcita 
del Contracte manteniment enllumenat públic a nom de la mercantil SECE - 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, amb NIF 
A08001182. 
SEGON: Aquest import anirà amb càrrec de la partida 52,1650,22799 
“Contracte manteniment enllumenat públic” del vigent pressupost ordinari. 
 
TERCER: Disposar la incorporació a l'expedient de la factura corresponent 
com a requisit per a procedir al pagament. 
 
QUART: 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 
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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. 
 
Comunicar que 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 es suspengui els terminis dels 
recursos corresponents.”. 
 
  
 
   
16. Espai Públic.  
Número: 310/2020/eAJT. 
 
CREAR UN ESPAI I HORARI D'ÚS DE LA PLATJA DEL FAR DE SANT 
CRISTÒFOL PER A GOSSOS EN PERÍODE DE BANY 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent  
 
ACORD:  
 
 
   
“PRIMER. Crear un espai i horari d’ús per a gossos a la Platja del Far de 
Sant Cristòfol amb un horari establert que comprengui des de les 20:00 a les 
04:00 hores, en període de bany. 
 
SEGON. 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.”. 
 
  
17. Espai Públic.  
Número: 312/2020/eAJT. 
 
DECLARAR LA PLATJA DE L'AIGUADOLÇ COM ESPAI NATURISTA I 
LLIURE DE FUMS, I LA PLATJA DE LA REPÚBLICA COM A ESPAI LLIURE 
DE FUMS 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent  
 
ACORD:  
 
 
  
“PRIMER. Declarar la platja de l’Aiguadolç com a espai naturista i lliure de 
fums, i la platja de la República com a espai lliure de fums. 
 
SEGON. 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 
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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 
 
18. Espai Públic.  
Número: 2/2020/eCAA. 
 
APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA ALS 
ABONATS DE LA COMPANYIA D'AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
SAM AMB REBUTS PENDENTS DE LIQUIDACIÓ 
  
 
 
Cinquè.- Decret de l'Alcaldia, de delegació de competències a la Junta de 
Govern Local, de 25 de juny de 2019, publicat al BOP de 03.07.2019 
 

Per tot això la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent  
  
 
ACORD: 
 
   
PRIMER.- Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels 
tràmits i notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua 
als esmentats abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la 
Geltrú SAM, amb rebuts pendents de liquidació. 
La relació és la que s’adjunta a continuació: 

AV/ GARRAF, 32, 2º, 4 

CR/ FRANCESC IVERN, 11, 1º, 3 

CR/ PROVIDENCIA, 18, BX 

RB/ JOSEP TOMAS VENTOSA, 7, 2º 

CR/ HERNANI, 3 

CR/ FORN DE VIDRE, 16, AT, 3 

CR/ FORN DE VIDRE, 16, AT, 4 

CR/ LLIBERTAT, 89, 1º, 2 

RB/ CASTELL, 78, BX 

CR/ PROVIDENCIA, 25, 4º, 1 

RB/ CASTELL, 48, 1º 

CR/ FRANCESC DE SALES VIDAL, 15, 2º, 2 
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RB/ CASTELL, 1, 1º, 4 

CR/ CRISTOFOL RAVENTOS, 18, 3º, 4 

CR/ CRISTOFOL RAVENTOS, 18, 2º, 3 

CR/ PROVIDENCIA, 74, A, 1 

CR/ PROVIDENCIA, 72, 4º, 3 

CR/ PROVIDENCIA, 72, 2º, 3 

CR/ PROVIDENCIA, 72, 3º, 1 

CR/ PROVIDENCIA, 64, 1º, 1 

AV/ PENEDES, 6, 4º, 3 

RB/ EXPOSICIO, 53, ENT, 4 

RB/ EXPOSICIO, 85, 2º, 1 

AV/ EDUARD TOLDRA, 22-A, 7º, 3 

CR/ LLIBERTAT, 137, 1º, 5 

CR/ GAS, 9, 2º, 1 

CR/ PERE RIUDOR, 4, 3º 

CR/ CARLETS, 13, 2º, 2 

CR/ CARLETS, 2, BX 

PG/ MARITIM, 79, 3º 

RB/ PAU, 87, Esc: 2, 2º, 1 

CR/ GAS, 16 Edif. INTERIOR, 2º, 3 

CR/ GAS, 16 Edif. INTERIOR, 1º, 2 

CR/ GAS, 4, 3º, 2 

CR/ CONXITA SOLER, 33, 2º, 1 

CR/ CONXITA SOLER, 33, 1º, 2 

CR/ CONXITA SOLER, 45, 2º, 2 

CR/ LLIBERTAT, 118, 3º, 4 

CR/ LLIBERTAT, 100-102, BX, 100 

CR/ MERIDIONAL, 4, 2º, 2 

PL/ MEDITERRANIA, 5, 2º, 2 

PL/ MEDITERRANIA, 7, 2º, 2 

CR/ PERE JACAS, 17, 1º, 3 

AV/ CUBELLES, 30, 4º, 2 

AV/ JAUME BALMES, 24, 1º, 2 

RB/ SALVADOR SAMA, 108 

CR/ JOSEP ANSELM CLAVE, 52, AT, 2 

CR/ ESTANY, 7, 3º, 1 

CR/ JOAN MARAGALL, 7, 4º, 2 

AV/ CUBELLES, 66, BX, 2 

AV/ CUBELLES, 50, 1º, 1 

CR/ JOSEP COROLEU, 130, 5º, 1 

CR/ JOSEP COROLEU, 130, BX, 3 
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CR/ CANIGO, 5, Esc: O 

AV/ CUBELLES, 49, 1º, 2 

CR/ MONTSENY, 1, BX, 1 

CR/ MONTSENY, 9, 3º, 1 

CR/ MONTSENY, 11, 1º, 2 

CR/ CUBA, 49, AT, 1 

AV/ CUBELLES, 7, 2º, 1 

CR/ CUBA, 1, 2º 

CR/ JOSEP ANSELM CLAVE, 19, 2º, 2 

CR/ SOLER I MORELL, 12, 2º, 1 

RB/ JOSEP ANTONI VIDAL, 1-A, 1º, 1 

RB/ PAU, 11, ENT, 1 

RB/ PAU, 11, 3º, 2 

CR/ JOAN D'AUSTRIA, 20, 1º, ES 

CR/ RAMON MUNTANER, 5, Esc: C, 1º, 1 

PG/ RIBES ROGES, 12, BX, 2 

CR/ REI PERE EL CERIMONIOS, 69, Esc: J, 1º, 1 

CR/ RAMON MARQUET, 6, 1º, 2 

CR/ ALEXANDRE DE CABANYES, 8, 3º, 4 

CR/ ALEXANDRE DE CABANYES, 6, 3º, 2 

CR/ CANARIES, 14, BX, 1 

CR/ CANARIES, 18, 2º, 1 

CR/ CANARIES, 26, 2º, 1 

CR/ IMMACULADA CONCEPCIO, 17, 1º, 3 

CR/ BALEARS, 29, 2º 

CR/ PERE RIUDOR, 26, 3º, 1 

CR/ MARTI TORRENTS, 17, 3º, 2 

CR/ CARLETS, 29, 2º, 2 

CR/ CARLETS, 27, 1º, 1 

CR/ FASSINA, 7, 3º, 4 

CR/ FASSINA, 12, 2º, 1 

CR/ FASSINA, 10, 1º, 2 

CR/ FASSINA, 4, 4º, 2 

PG/ MARITIM, 106, 1º, 3 

CR/ MARTI TORRENTS, 7, 3º, 1 

CR/ MARTI TORRENTS, 9, 2º, 1 

PL/ RAJANTA, 5, 2º, 1 

CR/ MARTI TORRENTS, 8, BX, 4 

CR/ MARTI TORRENTS, 8, 3º, 4 

CR/ MARTI TORRENTS, 6, BX, 2 

CR/ MARTI TORRENTS, 6, 1º, 1 
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CR/ MARTI TORRENTS, 4, 3º, 2 

CR/ MASIA EN FREDERIC, 32, 1º, 2 

CR/ PALLARS, 7, 2º, 2 

CR/ PALLARS, 3, 5º, 1 

CR/ MALLORCA, 18, 1º, 1 

CR/ GIRONA, 3, 4º, 1 

PL/ ACACIES, 13, 1º, 2 

CR/ MENORCA, 14, 4º, 2 

CR/ MALLORCA, 24, 5º, 1 

CR/ MALLORCA, 24, 3º, 2 

CR/ MALLORCA, 22, 4º, 1 

CR/ MALLORCA, 22, 4º, 4 

CR/ MALLORCA, 21, 4º, 3 

CR/ FUENSANTA, 50, 1º 

CR/ FUENSANTA, 36, 1º, 2 

CR/ FUENSANTA, 19, 1º 

CR/ FUENSANTA, 9, P2, C 

AV/ VILAFRANCA DEL PENEDES, 2, Blq: 6, BX, 5 

CR/ BADAJOZ, 11, 1º 

CR/ BADAJOZ, 14, BX 

CR/ VALLADOLID, 9 

AV/ VILAFRANCA DEL PENEDES, 70, 1º, 8 

CR/ SARAGOSSA, 17, 1º 

CR/ SARAGOSSA, 21, 4º 

CR/ JORDI PUIG-LA CALLE, 7, BX, B 

PG/ DE LA FITA, 10, 3º, A 

PG/ DE LA FITA, 14, BX, C 

CR/ ANTONI MARIA ALCOVER, 4, 2º, A 

CR/ PANXO FERRER, 8, 2º, 7 

CR/ PANXO FERRER, 10, 1º, 8 

CR/ MELIES (STA. MARIA), 49 

CR/ MELIES (STA. MARIA), 8-A 

CR/ LLORERS (STA. MARIA), 35 

CR/ SITGES, 26, BX 

CR/ SALUT, 9 

RB/ SANT JORDI, 36, 2º, 3 

RB/ SANT JORDI, 36, 1º, 5 

RB/ SANT JORDI, 26, 3º, 5 

CR/ MARE ISABEL VENTOSA, 4, BX, 2 

PL/ PORTAL DE SITGES, 3, 1º, 2 

PL/ PORTAL DE SITGES, 3, 1º, 6 
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AV/ EDUARD TOLDRA, 37-I, 1º, 1 

AV/ EDUARD TOLDRA, 37-I, BX, 1 

AV/ EDUARD TOLDRA, 37-I, 3º, 2 

CR/ FRANCESC MORAGAS, 7, 7º, 1 

CR/ FRANCESC MORAGAS, 7, 7º, 3 

CR/ LEPANT, 52, 1º 

CR/ PARE GARI, 56, 1º, 1 

AV/ PENEDES, 20, 2º, 1 

RB/ JOSEP TOMAS VENTOSA, 4 

RB/ EXPOSICIO, 39, LO, 4 

AV/ GARRAF, 16, BX 

AV/ GARRAF, 13, LO, 3 

CR/ LLIBERTAT, 66, LO, 2 ES 

RB/ CASTELL, 39, LO 

RB/ CASTELL, 59, LO 

RB/ EXPOSICIO, 51, LO 

CR/ SOLICRUP, 20 

CR/ ANCORA, 16, MG, ES 

RB/ PAU, 65, LO 

CR/ MAGATZEMS NOUS, 14, LO 

PG/ MARITIM, 64, LO 

PG/ CARME, 7, LO, DR 

PG/ CARME, 23, LO 

RB/ JOAN BAPTISTA PIRELLI, 90 

PG/ CARME, 28, LO 

PG/ CARME, 36, LO 

PG/ CARME, 46, LO 

CR/ FERRER I VIDAL, 22 

PL/ MEDITERRANIA, S/N, NET 

RB/ SALVADOR SAMA, 102, BX 

CR/ CUBA, 6, LO 

RB/ PAU, 1, Esc: A, LO 

CR/ ROGER DE FLOR, 18, LO 

CR/ FASSINA, 4, MG, ES 

CR/ FASSINA, 2, LO 

PG/ MARITIM, 106, LO 

CR/ ANCORA, 33, NAU, 11 

CR/ FITA, 1, NAU, 3 

CR/ ROSER DOLCET, 1 

CR/ MASIA NOVA, 28, NAU, 2B 

CR/ ANTONIO RUBIO, 5 
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ssa per signar els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat del present 
acord. 
 
Això no obstant, la Junta de Govern Local decidirà allò que cregui més adient per 
als interessos municipals. 
 

RD/ EUROPA, 74, NAU, 36 

RB/ PAISOS CATALANS, 18, NAU, 33 

RB/ PAISOS CATALANS, 10, NAU, 13 

RB/ PAISOS CATALANS, 10, NAU, 15 

CR/ ROQUETES, 13, MG, 3 

CM/ MASIA PARELLADA, S/N 

CM/ RAL, 2, NAU, 8 

CM/ RAL, 2, NAU, 12 

CM/ CORRAL DE CARRO, S/N, 27 

CR/ UNIO, 51 

CR/ COL·LEGI, 15, BX 

CR/ SALUT, 18 

CR/ JOAN MARAGALL, 22, LO, BAR 

CR/ LLIBERTAT, 3, LO 

CR/ UNIO, 103, LO, DR 

AV/ GARRAF, 34, LO, ES 

CR/ LLIBERTAT, 71, 1º, DR 

RB/ CASTELL, 94, LO 

RB/ CASTELL, 51, MG, ES 

CR/ LLIBERTAT, 137, LO, 5 

CR/ GAS, 18, LO, 2 

CR/ CONXITA SOLER, 10, LO 

CR/ CONXITA SOLER, 33, LO 

RB/ JOAN BAPTISTA PIRELLI, 80, LO, DR 

AV/ JAUME BALMES, 18, LO 

RB/ SALVADOR SAMA, 100, LO 

AV/ CUBELLES, 11, LO 

RB/ JOSEP ANTONI VIDAL, 27-BIS, LOC 

RB/ PAU, 31, LO 

CR/ FASSINA, 6, LO, DR 

CR/ FASSINA, 4, MG, DR 

CR/ SARAGOSSA, 17, LO 

CR/ SITGES, 45, BX 

CR/ MARE ISABEL VENTOSA, 4, BX, 1 

RB/ SANT JORDI, 11, LO, 1 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154476454606325 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

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 

 

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.”. 
 
 
   
19. Llicències i Disciplina.  
Número: 000937/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
TERRENYS I ESTATGES, SLU, PER A  REFORMAR EL LOCAL PER A 
CANVIAR EL SEU US I CONVERTIR-LO EN DOS HABITATGES  a C. GAS,   
20-24 BX 01 
 
 La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent  
 
ACORD:  
 
 
   
PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  TERRENYS I 
ESTATGES, SLU, per a  REFORMAR EL LOCAL PER A CANVIAR EL SEU 
US I CONVERTIR-LO EN DOS HABITATGES, a C. GAS,   20-24 BX 01, 
(Exp.000937/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de la Eficiència 
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Energètica d’acord amb el Real Decret 253/2013 de 5 d’abril. 

2. Tal com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació 
d’aparells de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i 
instal·lacions a l’exterior dels edificis, aquests hauran de disposar de les 
canalitzacions adequades i integrades arquitectònicament per tal d’evitat 
la disposició de cables i conduccions vistos per façana. 

3. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, 
aportant entre d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la 
direcció facultativa i visat pel col·legi professional. 

4. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat 
de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini 
públic. 

5. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur 
pantalla que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats 
mitjançant la corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via 
pública. 

6. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i 
imprescindible haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i 
afectació de la via pública. Com a requisit necessari per a l’atorgament de 
dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el treball que s’integri en 
aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al 
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la 
seva implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir 
l’esmentada llicència, a l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de 
vehicles o de vianants, l’afectació de parades d’autobús, l’afectació de 
jardins,  tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la restricció d’accés a 
guals, l’afectació de quioscs i bústies.  

La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de 
modificacions sobre el Pla durant el transcurs de l’obra. 

7. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de 
la via pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança 
municipal sobre la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència 
en l’àmbit de domini públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb 
aquesta, sense perjudici que l’Ajuntament pugui també suspendre les 
obres fins que s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins i tot de la possibilitat 
de resoldre la present llicència d’obres per incompliment d’aquestes 
condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

8. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres 
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que no continguin clor en el procés de fabricació. 

9. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat 
edificable o d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran 
d'acabar amb materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran 
un acabat digne i adequat a l'entorn. 

10. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques 
pròpies dels edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions 
hauran d’estar integrats arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar 
la composició arquitectònica de les façanes i no hauran de provocar un 
impacte visual significatiu. 

11. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a 
continuació. L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc 
a la resolució de la present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i 
enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici 

del de tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes 
regulats per la jurisdicció civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els 
seus beneficiaris de les responsabilitats civils o penals en l’exercici de les 
seves activitats. 

2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el 
propietari haurà de construir-la, així com reparar els paviments o 
instal·lacions que ocasionalment s’hagin pogut malmetre. 

3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte 
d’evacuació de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 
metres per damunt de la part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació 
a la planta soterrani. 

4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la 
corresponent llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament 
d’Indústria i Energia. 

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció 
inspectora de l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de 
presentar el certificat final de l’obra, per part de l’arquitecte director, sense 
el qual no es podran obtenir la llicència de primera ocupació i les cèdules 
d’habitabilitat.  

6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la 
data de la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les 
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empreses que intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i 
aparellador que la dirigeixen. 

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la 
recepció de l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. 
Hauran de finalitzar-se als divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense 
que es puguin paralitzar durant un període superior als sis mesos. Si no 
es complissin els terminis abans esmentats, la llicència es considerarà 
caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus d'obra o per un 
període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial. Aquesta 
pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període 
de validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació 
Urbanística de Vilanova i la Geltrú) 

8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador 
autoritzat de gestió de residus, complint amb la normativa vigent en 
aquesta matèria i presentar els comprovants a l’Ajuntament conforme 
s’han dipositat aquestes runes. 

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci 
efectiu l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de 
Recaptació de l’Ajuntament.  

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
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.” 
  
 
 
Punts a tractar en Sessió Pública de Junta de Gobern Local 
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20. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000326/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000326/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, EN DATA 
25/07/2019. 
 
 “Aquest punt es deixa sobre la taula.”. 
 
 
 
   
21. Recursos Humans.  
Número: 265/2020/eRH. 
 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT A LA TREBALLADORA MUNICIPAL SRA. 
R. L. B. 
 
 “Aquest punt es deixa sobre la taula.”. 
 
 
/ 
  
  
 
   
 
 

Precs i preguntes  

 
-. 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:48 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
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