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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DEL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2021 

 
 

Acta núm. 41 

 

A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9.30 hores del dia 16 de novembre de 
2021, sota la presidència de l’alcaldessa, Olga Arnau Sanabra es reuneixen a 
la sala Pau Roig i Estradé de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú els 
senyors/es: 
 
 

OLGA ARNAU SANABRA    ERC 

M BLANCA ALBA PUJOL    JXC 

FRANCESC XAVIER SERRA ALBET ERC 

MARIA MERCE MATEO OLIVARES ERC 

ENRIC GARRIGA UBIA    CUP 

ANTONI PALACIOS ASENSIO   JXC 

JORDI MEDINA ALSINA    ERC 
   
 

Secretari General 

SR. ISIDRE MARTI SARDA       

 

Interventor Municipal 

SR. CESAR RODRIGUEZ SOLA    

     

Per efectuar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local en primera 
convocatòria. 
 
Excusa la seva assistència la Sra. Marta Jofra Sora  
 
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteix també a la sessió Sr. Jaume Aliaga Huguet 
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ORDRE DEL DIA 

 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 40/2021/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 40 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 09 DE NOVEMBRE DE 2021. 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 103/2020/eSEC. 
 
APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA REGULARITZACIÓ 
D’ORDENANCES I REGLAMENTS NO FISCALS MUNICIPALS I LA CREACIÓ DE 
LES COMISSIONS PER A LA REDACCIÓ I APROVACIÓ DEL PLA ANUAL 
NORMATIU DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 72/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 2288 JPL, PER 
INCENDI D’UNS CONTENIDORS AL CARRER AIGUA, 146, EL DIA 3 D’OCTUBRE 
DE 2020 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 61/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 61/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
LES DATES 20/01/2021 i 03/02/2021. 
  
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 161/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 161/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA 
A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 22/01/2021. 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 239/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 239/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 05/04/2021. 
  
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 267/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR REF. 
267/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA 
TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, EN DATA 15/05/2021.  
 
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 273/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 273/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 12/05/2021. 
  
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 276/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 276/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA 
DE L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MOBILIARI D'ESTABLIMENTS 
COMERCIALS I DE RESTAURACIÓ, EN DATA 17/07/2020. 
  
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 315/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 315/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 12/03/2021. 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
 
    
 

4 
 

11. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 339/2020/eCONT. 
 
IMPOSAR PENALITATS PER INCOMPLIMENT D’OBLIGACIONS CONTRACTUALS A 
LA CONTRACTISTA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MEDIACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ (NÚM. EXP. 30/2016/CONT) 
  
12. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 443/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TRASLLAT DEL 
SENYAL DE VIDEO I MANTENIMENT DE FIBRA ÒPTICA PER DONAR 
FUNCIONAMENT A UNA CÀMERA DE TV3 (Núm. Exp. 010/2017-CONT) 
  
13. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 453/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE CONSERGERIA 
DE CAP DE SETMANA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
14. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 454/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER AL CONTROL I 
VIGILÀNCIA DE LES AUS URBANES I FOMENT DE LA BIODIVERSITAT 
  
15. Intervenció.  
Número: 101/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
16. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1409/2021/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, DE DUES PLACES DE FUNCIONARI/ÀRIA DE 
CARRERA, TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (SECRETARIA), GRUP A1, 
ESCALA DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SOTSESCALA TÈCNICA SUPERIOR. 
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ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
17. Empresa.  
Número: 1175/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA RESOLUCIÓ DEL RECURS PRESENTAT EN L'EXPEDIENT 
116/2021/eSUB D'ATORGAMENT PROVISIONAL DEL PRIMER BLOC DE LA 
SEGONA LÍNIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A EMPRESES DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ AFECTADES PER LA COVID-19 
  
18. Empresa.  
Número: 826/2021/eAJT. 
 
APROVAR L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE 
CARÀCTER MATERIAL I TÈCNIC A L'ENS E.P.E.L. NEÀPOLIS 
  
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
19. Cultura.  
Número: 593/2020/eSUB. 
 
REVOCAR I ARXIVAR L’EXPEDIENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA ATORGADA A 
L’ENTITAT ASSOCIACIÓ CERCAVILA DE L’IMAGINARI DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
PER L’ANY 2020 
  
20. Cultura.  
Número: 1425/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L'ANY 2021 A L'ENTITAT COLLA DE FALCONS DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ 
  
21. Escoles Municipals.  
Número: 638/2021/eAJT. 
 
APROVAR L'ACCEPTACIÓ DE DUES SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT 
D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL FINANÇAMENT DE 
CICLES DE FORMACIÓ ESPECÍFICA DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR D'ARTS 
PLÀSTIQUES I DISSENY IMPARTITS A L'ESCOLA MUNICIPAL D'ART I DISSENY DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, UNA PER AL CURS 2018-2019 I UNA ALTRA PER AL 
CURS 2019-2020 
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22. Esports.  
Número: 795/2021/eAJT. 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L'OPERACIÓ COMPTABLE AD-220209/99 
RELACIONADA AMB EL SERVEI DE CONSERGERIA, RECEPCIÓ I ATENCIÓ 
TELEFÒNICA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (Núm.exp. 173/2020/ECONT) 
  
23. Acció Social i Dependència.  
Número: 713/2021/eAJT. 
 
APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS 
D’HABITATGE I EXCLUSIÓ RESIDENCIAL DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL 
  
24. Acció Social i Dependència.  
Número: 874/2021/eAJT. 
 
APROVAR L’OPERACIÓ DE PAGAMENT A JUSTIFICAR DE 25.000€ DE 
L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D’AJUTS D’HABITATGE I EXCLUSIÓ 
RESIDENCIAL DEL PRESSUPOST 2021 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
25. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 412/2021/eAJT. 
 
RATIFICAR EL DECRET DE L’ALCADESSA NÚMERO 5455, D’ACCEPTACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ ATORGADA PER L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER A LA 
“MILLORA DEL SISTEMA DE REUTILITZACIÓ D'AIGUA REGENERADA A LA 
RAMBLA DELS PAÏSOS CATALANS” I PER A LA “REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR 
PER A LA REUTILITZACIÓ D'AIGUA REGENERADA A VILANOVA I LA GELTRÚ” 
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PROPOSICIONS URGENTS 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 
26. Servei de Projectes i Obres 
Número: 397/20212/eCONT 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE 
CARRIL BICI A LA RAMBLA SALVADOR SAMÀ ENTRE EL CARRER TEATRE I 
L'AVINGUDA JAUME BALMES I REORDENACIÓ DEL CARRER HAVANA 
 
 
 
27. Habitatge 
Número: 878/20212/eAJT 
 
APROVAR LA SUBSCRIPCIÓ A L'ACORD MARC PER A L’ADHESIÓ AL PROGRAMA 
D’AJUTS A LES ENTITATS QUE INTEGREN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE 
CATALUNYA QUE GESTIONEN HABITATGES QUE FORMEN PART DEL FONS 
D’HABITATGE DE LLOGUER DESTINAT A POLÍTIQUES SOCIALS  (ref. BDNS 
592163) 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió a les 9.30 h seguint  
l’ordre del dia. 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 40/2021/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 40 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 09 DE NOVEMBRE DE 2021. 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 103/2020/eSEC. 
 
APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA 
REGULARITZACIÓ D’ORDENANCES I REGLAMENTS NO FISCALS MUNICIPALS I 
LA CREACIÓ DE LES COMISSIONS PER A LA REDACCIÓ I APROVACIÓ DEL PLA 
ANUAL NORMATIU DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR l’actualització de la relació d’ordenances i reglaments establerts 
en l’annex I d’aquesta resolució.  
 
SEGON.- ORDENAR als caps de servei conjuntament amb el lletrat/da assessor de 
cada àrea, d’acord amb l’annex II adjunt al present acord, l’emissió dels corresponents 
informes tècnic-jurídic amb mitjans interns o externs en relació a l’adequació material 
de les ordenances vigents a la normativa aplicable, d’acord amb els objectius 
establerts en els principis de bona regulació. L’anàlisi, reflexió i avaluació de les 
normes municipals revisades haurà de marcar-se com objectius els següents: 
 

-  Justificació de l’existència de la norma per una raó d'interès general, amb 
una identificació clara dels fins perseguits i que es tracta de l'instrument més 
adequat per garantir-ne la consecució dels fins perseguits. 

 
-  Que la iniciativa normativa s’ha exercit de manera coherent amb la resta de 

l'ordenament jurídic, nacional i de la Unió Europea, per generar un marc 
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normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa. Principi de seguretat 
jurídica. 

 
-  Valoració del cost que implica la seva aplicació per aquest Ajuntament, els 

beneficis i les càrregues administratives que la ciutadania ha de suportar. 
(principi de proporcionalitat) 

 
-  Millorar la eficàcia i eficiència de la norma, des del punt de vista dels 

principis administratius de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat 
jurídica, transparència, i eficiència. 

 
-  Millorar la simplicitat administrativa. Introduir les actuacions administratives 

automatitzades. 
 
-  Avaluar l’impacte de l’aplicació de la norma tant a nivell intern (impacte 

pressupostari i sostenibilitat financera), com a nivell extern (social, 
econòmic, de gènere, mediambiental), atenent a la norma concreta objecte 
d’avaluació. 

 
- Adequació i modernització de la norma a l’administració digital. 
 
-  Avaluar la participació ciutadana durant el procés de treball de redacció, 

tramitació i aprovació de la norma. 
 
-  Millora de la transparència de les normes municipals, en aplicació del 

principi de transparència, les administracions públiques possibilitaran l’accés 
senzill, universal i actualitzat a la normativa en vigor i els documents propis 
durant el procés d’elaboració de la norma. 

 
TERCER.- ELABORAR el procediment administratiu electrònic de tramitació i 
aprovació de les disposicions normatives reglamentaries, amb les seves plantilles i 
informes corresponents. 
 
QUART.- DONAR COMPTE del referit acord, en la propera sessió ordinària del Ple 
Municipal. 
 
CINQUE.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 72/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 2288 JPL, PER 
INCENDI D’UNS CONTENIDORS AL CARRER AIGUA, 146, EL DIA 3 D’OCTUBRE 
DE 2020 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor amb DNI 49767578 V contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
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termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
   
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 61/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 61/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
LES DATES 20/01/2021 i 03/02/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES052426360E la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 73.2 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES052426360E, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
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QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
  
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 161/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 161/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA 
A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 22/01/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per la persona titular del DNI 
52425465R per no ser el moment processal oportú per a sol·licitud d’acolliment a les 
mesures esmentades. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
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TERCER. PEU DE RECURSOS 
 
L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació corresponent. 
 
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
 
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 239/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 239/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 05/04/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES077281203F la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 23.3h) de l’Ordenança de 
Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons 
consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES077281203F, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 267/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
REF. 267/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA 
TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, EN DATA 15/05/2021.  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI ES039925037G. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 273/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 273/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 12/05/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES047774656E la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 73 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI ES047774656E, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
   
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 276/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 276/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA 
DE L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MOBILIARI D'ESTABLIMENTS 
COMERCIALS I DE RESTAURACIÓ, EN DATA 17/07/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE ESX2085883J la sanció de multa de 
vuit-cents un euros (801 €) per infracció de l’article 22 de l’Ordenança reguladora de 
l’ocupació de la via pública amb mobiliari d’establiments comercials i de restauració, 
segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. REQUERIR la persona titular del NIE ESX2085883J , perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
   
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 315/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 315/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 12/03/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI ES038085567M. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI ES038085567M la sanció de multa de 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
TERCER. REQUERIR la persona titular del DNI ES038085567M, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
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QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
11. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 339/2020/eCONT. 
 
IMPOSAR PENALITATS PER INCOMPLIMENT D’OBLIGACIONS CONTRACTUALS  
A LA CONTRACTISTA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MEDIACIÓ DE  
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ (NÚM. EXP. 30/2016/CONT) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. IMPOSAR una penalitat a MARTA UXO DE LA YGLESIA, amb NIF 
046130326P, per import de 857,54€ (VUIT CENTS CINQUANTA-SET MIL EUROS 
AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS D’EURO), per la comissió d’una infracció lleu.  
La sanció correspon al 2% del cost anual dels honoraris en gestió del servei de 
mediació, que són 42.877€ segons estipula el contracte. 
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El pagament es pot efectuar al Servei Municipal de Recaptació de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en el seu horari d’atenció, d’acord amb allò establert en l’article 62 
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Així, si la notificació té lloc 
entre els dies 1 i 15 del mes el termini de pagament serà fins al dia 20 del mes 
següent, o l’immediat hàbil posterior; en cas que la notificació s’efectuï entre els dies 
16 i l’últim del mes, el termini serà fins al dia 5 del segon mes posterior a la data de 
recepció, o l’immediat hàbil posterior. 
 
SEGON. NOTIFICAR la present resolució a la contractista. 
 
TERCER. PUBLICAR la present resolució al Perfil del Contractant. 
 
QUART.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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12. Secretaria General. Contractació i Patrimoni  
Número: 443/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA  DEL  CONTRACTE DEL SERVEI DE TRASLLAT DEL 
SENYAL DE VIDEO I MANTENIMENT DE FIBRA ÒPTICA PER DONAR 
FUNCIONAMENT A UNA CÀMERA DE TV3 (Núm. Exp. 010/2017-CONT) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. PRORROGAR per mutu acord de les parts amb l’empresa ANXANET 
OPERADORS DE XARXES, S.L.  amb CIF  B-65328932, el contracte del servei  de 
trasllat del senyal de vídeo i manteniment de fibra òptica entre l’edifici La Daurada 
Beach Club, a la plaça Trajo de Garbí fins a l’Edifici Neàpolis del municipi de Vilanova i 
la Geltrú per donar funcionament a una càmera de TV3,  per un any més, per import 
de 1.800 € de base imposable més 378 € corresponent a un 21% d’IVA que fan un 
total de DOS MIL CENT SETANTA-VUIT EUROS (2.178 €) anuals. 
 
SEGON L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 10.4320.2260201 Foment i accions promoció 
ciutat del pressupost 2022 i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers 
exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
TERCER. NOTIFICAR l’acord de pròrroga a ANXANET OPERADORS DE XARXES, 
SL. 
 
QUART. PUBLICAR la contracte al Perfil del Contractant, i, al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ. APROVAR la minuta de pròrroga del corresponent contracte que s’adjunta 
com a Annex 1. 
 
SISÈ. FACULTAR a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
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13. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 453/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE CONSERGERIA 
DE CAP DE SETMANA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE 
L’AJUNTAMENT  DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert  i els plecs de prescripcions  tècniques i de 
clàusules administratives particulars, respectivament Annex I i II de la present 
resolució, per a la contractació de serveis de consergeria de cap de setmana de les 
instal·lacions esportives de l’Ajuntament de  Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert, d’acord amb els articles 145, 
146, 156 a 158 i concordants la LCSP,  per un període d’1 any, prorrogable 1 any més, 
amb un pressupost base de licitació anual de 73.823,40 €, més 15.502,91 €,   que 
correspon al 21% d’IVA, que fan un total  de 89.326,31 € (VUITANTA-NOU MIL TRES-
CENTS VINT-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS D’EURO). 
 
L’import de sortida està calculat en base a les hores estimades de servei: 
 

 
 
Aquesta previsió constitueix una estimació global del contracte i en cap cas representa 
una obligació contractual. És a dir, l’Ajuntament no està obligat a arribar aquest màxim 
anual, sinó que és un topall màxim. 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació 33.3420.2279900 Gestió instal·lacions esportives 
del pressupost vigent, i, a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers 
exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte.  
 
La previsió de despesa per l’any 2021 serà de 7.443,85 € (IVA inclòs). 
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La previsió de despesa per l’any 2022 serà de 81.882,46 € (IVA inclòs). 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
QUART. Publicar l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
 
14. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 454/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER AL CONTROL I 
VIGILÀNCIA DE LES AUS URBANES I FOMENT DE LA BIODIVERSITAT 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert simplificat i els plecs de prescripcions  
tècniques i de clàusules administratives particulars, respectivament Annex I i II de la 
present resolució, de serveis per al control i vigilància de les aus urbanes i foment de 
la biodiversitat 
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SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert simplificat, d’acord amb l’article 
159.1 LCSP,  per un període d’1 any, prorrogable tres (3) anys més per períodes 
anuals, amb un pressupost base de licitació anual de 15.000,00€, més 3.150,00€,   
que correspon al 21% d’IVA, que fan un total  de 18.150,00€ (DIVUIT MIL CENT 
CINQUANTA EUROS). 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació continuadora en el pressupost de 2022 de l’aplicació 
42.1724.2279901 del pressupost vigent, i, a les diferents aplicacions que s’habilitin en 
els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte.  
 
Es preveu que el contracte comenci l’1 de gener de 2022 i, en aquest sentit, la previsió 
de despesa per a l’any 2022 serà de 18.150,00€ (IVA inclòs). 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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15. Intervenció.  
Número: 101/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. Aprovar la relació de factures número F/2021/29.  
 
Factures inferiors a 10.000€ 
 

 



 
 
 
 

  
 
    
 

25 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

 

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

  
 
 
Resum Facturació 
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SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2021/29.  
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
 
 
16. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1409/2021/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, DE DUES PLACES DE FUNCIONARI/ÀRIA DE 
CARRERA, TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (SECRETARIA), GRUP A1, 
ESCALA DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SOTSESCALA TÈCNICA SUPERIOR.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria i les bases reguladores especifiques del concurs 
oposició lliure, de dues places de funcionari/ària de carrera, en el càrrec de Tècnic/a 
Superior d’Administració General, Grup A1, Escala de l’administració general, 
sotsescala Tècnica Superior. 
 



 
 
 
 

  
 
    
 

31 
 

SEGON.- PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB, al 
web municipal i al BOE,  a efectes de presentació d’instàncies. 
 
TERCER.- Viabilitat pressupostària: les despeses de sou i seguretat social de les dues 
places de Tècnic/a Superior d’Administració General, estan consignades en les 
partides de Capítol I del Servei de Secretaria com a places vacants (07.9203.12000 i 
07.9203.16000).  
 
QUART.- PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
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. 
 
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. 
 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
  
  
17. Empresa.  
Número: 1175/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA RESOLUCIÓ DEL RECURS PRESENTAT EN L'EXPEDIENT 
116/2021/eSUB D'ATORGAMENT PROVISIONAL DEL PRIMER BLOC DE LA 
SEGONA LÍNIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A EMPRESES DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ AFECTADES PER LA COVID-19 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 
 
 
PRIMER. ESTIMAR parcialment el recurs de reposició presentat a l’expedient 
116/2021/eSUB, determinant que amb la nova documentació aportada i segons els 
barems establerts, li correspon percebre 400 euros. 
 
SEGON. MODIFICAR l’acord de Junta de 22 de juny de 2021 en la part relativa a 
l’expedient 116/2021/eSUB i ATORGAR una subvenció de 400€ al NIF Y5662382A. 
 
TERCER. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 400 €, (QUATRE-CENTS 
EUROS) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.4320.48300 (Fons de Recuperació 
Econòmica) i RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ de pagament. 
 
QUART. NOTIFICAR aquest acord a l’interessat mitjançant els mitjans electrònics 
pertinents. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent 
al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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18. Empresa.  
Número: 826/2021/eAJT. 
 
APROVAR L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE 
CARÀCTER MATERIAL I TÈCNIC A L'ENS E.P.E.L. NEÀPOLIS 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. APROVAR L’ENCÀRREC DE GESTIÓ per la realització d’activitats de 
caràcter material i tècnic entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’ens E.P.E.L 
Neàpolis, per a la gestió i execució d’actuacions corresponents a les aplicacions 
pressupostàries  11.4910.2220000 Smart Cities i Pla Director Fibra Òptica pol. 
(5.000,00€), 11.4910.2260200 Transició digital (5.208,00€),  11.4910.2260201 
Projecció internacional (5.000,00€) i 11.4920.2500000 Campus universitari (3.000,00€) 
del pressupost de despeses 2021 de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
L’encàrrec a complir per part de Neàpolis, s’efectua en els següents termes: 
 

1er.- Objecte de l’encàrrec 
 
1.1.  L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú demana a l’ens E.P.E.L. Neàpolis 

l’execució de les actuacions corresponents a les partides 
11.4910.2220000 Smart Cities i Pla Director Fibra Òptica pol. (5.000,00€), 
11.4910.2260200 Transició digital (30.000,00€),  11.4910.2260201 
Projecció internacional (5.000,00€) i 11.4920.2500000 Campus 
universitari (3.000,00€) del pressupost de despeses 2021 de l'Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú.  

 
1.2.  Aquest acord no comporta cessió de titularitat de la competència ni dels 

elements substantius del seu exercici, i és responsabilitat de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú dictar els actes o les resolucions de caràcter jurídic 
necessaris en l’activitat material objecte d’aquest acord. 

 
 
2n.-  Execució de les actuacions 
 

Aquest programa té per objecte la prestació de cooperació econòmica per 
tal que els ens destinataris duguin a terme actuacions de l'àmbit de les 
Smart Cities i Pla Director Fibra Òptica, de la Transició digital de la 
Projecció internacional i del Campus universitari.  L’objectiu és promoure 
la innovació a l'Ajuntament, la ciutadania i els emprenedors locals.  
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L’ens que farà l’execució restarà obligat a realitzar les actuacions 
derivades de l’acord dins les anteriors línies d’actuació, i d’acord amb el 
Pla d’Acció presentat i el que s’estableix a l’article 12 del règim aprovat. 

 
3er.- Obligacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
3.1.  Supervisar l’activitat per tal que les actuacions realitzades per Neapolis es 

desenvolupin en el marc competencial i normatiu vigent. 
 
3.2.  Facilitar la difusió de la informació necessària per a donar a conèixer 

aquest acord a la seva ciutadania i a les empreses. 
 
4rt.-  Obligacions de l’ens E.P.E.L. Neàpolis 
 
4.1.  L’ens E.P.E.L. Neàpolis es compromet a executar les actuacions objecte 

del present encàrrec d’acord amb el règim regulador de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 

 
4.2.  Durant la realització de l’encàrrec, l’ens E.P.E.L. Neàpolis es compromet 

a desenvolupar els tràmits necessaris per a la correcta gestió de les 
partides en qüestió.  

 
4.3. L’ens E.P.E.L. Neàpolis es compromet a conservar els documents 

justificatius per un període no inferior als sis anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de les justificacions. 

 
5é.-  Entrada en vigor i vigència 
 

El present acord d’acord entrarà en vigor a partir de la seva signatura i serà 
vigent fins al 31/12/2021, data de finalització de l’execució del pressupost 
de despeses 2021 de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

 
6é.-  Financiació de l’encàrrec 
 

Pel compliment dels objectius establerts en el present acord, l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú es compromet a transferir a l’ens E.P.E.L. 
Neàpolis, l’import màxim de 43.000,00 € corresponent a l’import destinat 
en el del pressupost de despeses 2021 de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú a la innovació.  

 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú satisfarà a l’ens E.P.E.L. Neàpolis la 

quantitat màxima de 43.000,00 € corresponent a les partides 
11.4910.2220000 Smart Cities i Pla Director Fibra Òptica pol. (5.000,00€), 
11.4910.2260200 Transició digital (30.000,00€),  11.4910.2260201 
Projecció internacional (5.000,00€) i 11.4920.2500000 Campus 
universitari (3.000,00€) del pressupost de despeses 2021 de l'Ajuntament 
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de Vilanova i la Geltrú, sent l’import a ingressar depenent de la justificació 
de l'execució de les tasques en qüestió, i d'acord amb les necessitats de 
tresoreria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
7é.-  Comissió de seguiment i avaluació 
 

En el termini d’un mes des del moment de l’aprovació de l’acord, si escau, 
es crearà una Comissió de seguiment per a la interpretació i resolució 
dels problemes o incidències que puguin plantejar-se durant l’execució de 
les actuacions. Aquesta Comissió estarà formada per un representant de 
cada entitat signatària. 

 
8é.-  Marc jurídic 
 
8.1.  La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 

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

 
8.2.  Les actuacions derivades de l’acord s’han d’adequar al previst en el 

pressupost de despeses 2021 de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, així 
com també als acords que es puguin adoptar de conformitat amb el 
previst a la clàusula segona. 

 
8.3.  El present marc jurídic es completa de forma subsidiària amb el previst a 

la normativa de règim local i en concret, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (arts. 28, 57) i pel 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. 

 
9é.-  Protecció de dades de caràcter personal 
 

Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i 
s’obliguen a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, 
general de protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets 
digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les que per 
l’acompliment de l’objecte del present conveni es tractin dades personals, 
seran informades del tractament de les seves dades per tots els 
responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar les 
obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del 
RGPD. 

 
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones 
Delegades de Protecció de Dades de les parts en seran les 
interlocutores. 
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10é.-  Extinció i Causes d’extinció 
 

L’encàrrec s’extingirà pel compliment total i finalització de les actuacions 
objecte de l’acord. 

 
A més, podran ser causes d'extinció del present acord: 

 

a)  Mutu acord de les parts. 

b)  Impossibilitat manifesta, legal o material, de complir els pactes. 

c)  Incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts 
interessades. 

d)  Denúncia de qualsevol de les parts, amb comunicació escrita a l’altra, 
amb 1 mes d’anticipació a la data prevista per deixar sense efecte el 
present acord. 

 
11é.- Titularitat de la documentació generada durant la vigència de l’acord 
 

Correspon a ambdues entitats l’explotació de la documentació derivada 
del present encàrrec o la que resulti de l’elaboració d’informes, estudis o 
qualsevol altre tipus de contingut que es pugui elaborar dins del seu àmbit 
territorial. 

 
12é.- Difusió de les activitats acordades 
 

Ambdues parts acorden la possibilitat de donar informació pública de la 
formalització d’aquest acord d’acord en la que hi podran incloure: títol, 
contingut i termini de realització. Es permet al lider del projecte fer ús 
d’aquesta possibilitat d’informació i difusió pública. 

 
Quan una de les parts faci ús de la imatge corporativa de l’altre, es 
seguiran les instruccions sobre imatge corporativa que puguin establir-se 
al respecte per cadascuna de les parts. 

 
13é.- Jurisdicció, resolució de controvèrsies i responsabilitats  
 

Aquest acord té naturalesa administrativa, quedant fora de l'àmbit 
d'aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic, regint-se per a la 
seva interpretació i desenvolupament, per les seves pròpies clàusules i, 
supletòriament, per l'ordenament jurídic administratiu. 
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la 
interpretació i execució d’aquest acord, hauran de solucionar-se per mutu 
acord de les parts expressat en el si de la Comissió de seguiment i 
avaluació. 
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Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest acord que 
no poguessin ser resoltes per la Comissió de seguiment i avaluació, 
restaran sotmeses a la jurisdicció contenciós administrativa. 

 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència 
de les actuacions derivades del desplegament d’aquest acord correspon 
a l’ens executor material de les actuacions. 
 

 
SEGON. TRANSFERIR a l’ens E.P.E.L. Neàpolis una quantitat de 18.208,00 € per 
poder dur a terme les actuacions objecte d’aquest encàrrec de gestió. 
 
El pagament  s’imputarà a les següents aplicacions pressupostàries del pressupost de 
despeses 2021 de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú:  
 

- 5.208,00 € de l’aplicació pressupostària 11.4910.2260200 Transició digital  

- 5.000,00 €, de l’aplicació pressupostària 11.4910.2220000 Smart Cities i 
Pla Director Fibra Òptica pol.  

- 5.000,00 €, de l’aplicació pressupostària 11.4910.2260201 Projecció 
internacional i  

- 3.000,00 €, de l’aplicació pressupostària 11.4920.2500000 Campus 
universitari  

 
TERCER. NOTIFICAR la present resolució a l’E.P.E.L. Neàpolis. 
 
QUART. FORMALITZAR l’encàrrec i PUBLICAR aquest acord al web municipal, al 
Registre de Convenis de Cooperació i Col·laboració de la Generalitat, al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i al Portal de Transparència. 
 
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 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. 
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ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
  
19. Cultura.  
Número: 593/2020/eSUB. 
 
REVOCAR I ARXIVAR L’EXPEDIENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA ATORGADA A 
L’ENTITAT ASSOCIACIÓ CERCAVILA DE L’IMAGINARI DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ PER L’ANY 2020 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER.- REVOCAR la subvenció concedida l’any 2020 a l’entitat ASSOCIACIÓ 
CERCAVILA DE L’IMAGINARI DE VILANOVA I LA GELTRÚ, amb CIF G6240800-O. 
 
SEGON.- ARXIVAR l’expedient de reintegrament de la subvenció concedida l’any 
2020 per haver realitzat, l’entitat ASSOCIACIÓ CERCAVILA DE L’IMAGINARI DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, la devolució dinerària dels diners cobrats com a bestreta. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. 
 
QUART.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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20. Cultura.  
Número: 1425/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L'ANY 2021 A L'ENTITAT COLLA DE FALCONS DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- CONCEDIR una subvenció nominativa per import de 8.464,00 euros a 
l’entitat Colla de Falcons de Vilanova i la Geltrú amb NIF V61987327, per col·laborar 
en el finançament de les despeses derivades de l’activitat presentada per l’entitat l'any 
2021. 
 
SEGON.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 8.464,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.3380.48906 (Subvenció Colla Falcons de Vilanova i la 
Geltrú). 
 
El pagament es realitzarà de la següent manera: una bestreta del 50% en el moment 
de l’aprovació del present acord i el restant 50% tan bon punt s’hagi justificat 
favorablement l’import total de la subvenció (d’acord amb  les condicions establertes al 
punt TERCER). 
 
TERCER.- APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 
 
L'ENTITAT COLLA DE FALCONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ es compromet a: 
 

1. Iniciar diverses accions en motiu del seu 50é aniversari, que tindrà lloc al 
2022. 

2. Organitzar activitats per promoure la cultura popular i tradicional de la ciutat.  
A més a més de tots els actes complementaris que consten en el projecte 
presentat, tot promovent el món casteller, tant a Vilanova i la Geltrú i 
comarques, com a fora d’elles. 

3. Continuar mantenint Vilanova i la Geltrú com una plaça castellera important i 
millorar la qualitat castellera, de forma que augmenti l’interès tant dels 
vilanovins i vilanovines com dels afeccionats en general per veure i participar 
dels castells. 

4. Disposar dels corresponents permisos municipals. 

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

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

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

9. Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. Tenir 
arxivats i a disposició de l’Ajuntament, tots els documents originals justificatius 
de les obligacions referides. 

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

11. Fer constar de forma específica, en tota la seva difusió, la col·laboració de 
l’Ajuntament, amb el text següent: “amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú” conjuntament amb el seu logotip, seguint el llibre d’estil. 

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

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

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

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

16. L’entitat té seu pròpia, la qual és indispensable per a poder mantenir la seva 
activitat castellera i en la qual també hi desenvolupen projectes adreçats a la 
població vilanovina en el marc d’un compromís mutu de treball vers la millora 
de la qualitat de vida i pel bé comú.  La posaran a disposició dels col·lectius, 
entitats o persones que ho necessitin, sempre i quan ambdues parts arribin a 
acords d’utilització.  Així mateix, posaran el local social de l’entitat a disposició 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per desenvolupar actes culturals, 
sempre sota acord previ i previst amb suficient antelació.  

 

Sens perjudici de les obligacions anteriorment mencionades, el beneficiari també 
haurà de complir les condicions establertes en la Llei 38/2003, General de 
Subvencions, així com en l’Ordenança General Reguladora de la concessió de 
subvencions d’aquest Ajuntament. 
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La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 
 
• 50% del total de la subvenció concedida: un cop redactada la resolució i 

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

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

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

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

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

 
Aquests documents hauran de tenir les característiques següents: 
 

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

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

- Hauran d’estar efectivament pagades. 
 
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini de 15 
dies per a la seva esmena.  L’incompliment en termini de l’obligació de justificació o la 
justificació insuficient comportarà el desistiment per part del beneficiari de la subvenció 
concedida o el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda.  
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Aquesta subvenció serà incompatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions, ens públics o privats.  Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions 
conjuntament amb els ingressos que s’obtinguin i el dels recursos propis que es 
destinaran a l’activitat, no podrà superar el cost total de l’activitat que es desenvolupi.  
Si se supera aquest cost, s’exigirà la devolució de l’excés en la part proporcional. 
 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació de la subvenció atorgada. 
 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat COLLA DE FALCONS DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ, informant-los que s’entendrà acceptada la subvenció si el beneficiari no 
ha manifestat expressament les seves objeccions en el termini de 10 dies des de la 
data de la notificació de la present resolució. 
 
CINQUÈ.-  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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21. Escoles Municipals.  
Número: 638/2021/eAJT. 
 
APROVAR L'ACCEPTACIÓ DE DUES SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT 
D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL FINANÇAMENT DE 
CICLES DE FORMACIÓ ESPECÍFICA DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR D'ARTS 
PLÀSTIQUES I DISSENY IMPARTITS A L'ESCOLA MUNICIPAL D'ART I DISSENY 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ, UNA PER AL CURS 2018-2019 I UNA ALTRA PER AL 
CURS 2019-2020 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 
PRIMER.  ACCEPTAR l’atorgament de la SUBVENCIÓ de DOS-CENTS VUITANTA-
NOU MIL CENT VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (289.120,99 €) del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per al finançament de cicles 
de formació específica de grau mitjà i superior d’arts plàstiques i disseny impartits a 
l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú, curs 2018-2019. 
 
SEGON. ACCEPTAR l’atorgament de la SUBVENCIÓ de DOS-CENTS SETANTA-
NOU MIL OU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS 
(279.924,23 €) del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per al 
finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i superior d’arts plàstiques i 
disseny impartits a l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú, curs 2019-
2020. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
QUART.  PEU DE RECURS. 
  
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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22. Esports.  
Número: 795/2021/eAJT. 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L'OPERACIÓ COMPTABLE AD-220209/99 
RELACIONADA AMB EL SERVEI DE CONSERGERIA, RECEPCIÓ I ATENCIÓ 
TELEFÒNICA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (Núm.exp. 
173/2020/ECONT) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- MODIFICAR l’operació comptable AD-220209/99. L’import que ha de 
quedar barrat és el saldo que ara figura com romanent i que ascendeixen a VUIT-MIL 
CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (8.572,90 €). 
Aquest import restarà disponible a l’aplicació pressupostària 33.3420.2279900 
GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES del pressupost de despeses vigent. 
 
SEGON.- PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l'acte, dins el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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23. Acció Social i Dependència.  
Número: 713/2021/eAJT. 
 
APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS 
D’HABITATGE I EXCLUSIÓ RESIDENCIAL DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la justificació del pagament a justificar de la regidoria d’ACCIÓ 
SOCIAL I DEPENDÈNCIA per un import de 24.924,60 € (import gastat) a nom de 
l’habilitada municipal de la Regidoria d’Acció social i dependència amb número de NIF 
44185320C. 
 
SEGON.- APROVAR el compte justificatiu 220210022927 del pagament a justificar de 
la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL I DEPENDÈNCIA. 
 
TERCER.- APROVAR la devolució de l’import 75,40 € no justificat del pagament a 
justificar de la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL I DEPENDÈNCIA mitjançant transferència 
bancària al compte corrent ES3700810050170001267035.  
 
QUART.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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24. Acció Social i Dependència.  
Número: 874/2021/eAJT. 
 
APROVAR L’OPERACIÓ DE PAGAMENT A JUSTIFICAR DE 25.000€ DE 
L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D’AJUTS D’HABITATGE I EXCLUSIÓ 
RESIDENCIAL DEL PRESSUPOST 2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l'atorgament d'un pagament a justificar a nom de l’habilitada 
municipal per la Regidoria d’Acció social i dependència amb número de NIF 
44185320C, per import de 25.000 €, en concepte de despeses a justificar referents a 
AJUTS D’HABITATGE I EXCLUSIÓ RESIDENCIAL 
 
SEGON. AUTORITZAR el càrrec de l'import de l'esmentat pagament a l'aplicació de 
despeses 35.2313.48005 Ajuts d’Habitatge i exclusió residencial. 
 
L'habilitat del pagament a justificar s'obliga a justificar aquest en el termini màxim de 
tres mesos des de la data del seu atorgament. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
   
 
25. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 412/2021/eAJT. 
 
RATIFICAR EL DECRET DE L’ALCADESSA NÚMERO 5455, D’ACCEPTACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ ATORGADA PER L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER A LA 
“MILLORA  DEL SISTEMA DE REUTILITZACIÓ D'AIGUA REGENERADA A LA 
RAMBLA DELS PAÏSOS CATALANS” I PER A LA “REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR 
PER A LA REUTILITZACIÓ D'AIGUA REGENERADA A VILANOVA I LA GELTRÚ” 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. RATIFICAR el Decret de l’alcaldessa número 5455, de data 5 d’octubre de 
2021, que textualment diu el següent: 

 
«DECRET 
 
Òrgan que el dicta: Alcaldessa 
Identificació de l'expedient: Núm. exp. 412/2021/eAJT 
 
ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER L’AGÈNCIA CATALANA DE 
L’AIGUA PER A LA “MILLORA  DEL SISTEMA DE REUTILITZACIÓ D'AIGUA 
REGENERADA A LA RAMBLA DELS PAÏSOS CATALANS” I PER A LA 
“REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR PER A LA REUTILITZACIÓ D'AIGUA 
REGENERADA A VILANOVA I LA GELTRÚ”  
 
Relació de Fets  
 
I. El Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua, reunit en data 16 de 
novembre de 2020, va aprovar les bases d’una línia de subvencions adreçades als 
ens locals per a l’execució d’actuacions de reutilització d’aigua regenerada, 
publicades al DOGC núm. 8275 de 19 de novembre en la Resolució TES/2921/2020 
de 17 de novembre. 
 
II. El 10 de maig del 2021 l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través del Servei de 
Coordinació i Seguiment Integral, va presentar a l’Agència Catalana de l’Aigua una 
sol·licitud en el marc d’aquesta subvenció per a l’actuació: “Millora del sistema de 
reutilització d’aigua regenerada de la rambla dels Països Catalans”.  
 
III. L’11 de maig del 2021 l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través del Servei de 
Coordinació i Seguiment Integral, va presentar a l’Agència Catalana de l’Aigua una 
segona sol·licitud en el marc d’aquesta subvenció per a l’actuació:  “Redacció del 
pla director per a la reutilització d'aigua regenerada a Vilanova i la Geltrú. 
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IV. El 21 de setembre del 2021 l’Agència Catalana de l’Aigua va publicar al tauler 
electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya la “Proposta de resolució 
provisional d’atorgament de les subvencions de la de convocatòria per a la 
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens 
locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions de reutilització 
d’aigua regenerada, feta pública per Resolució TES/642/2021, de 4 de març (ref. 
BDNS 552136) (DOGC núm. 8362 d’11 de març de 2021)”, per la qual atorga les 
següents subvencions a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 
 

 
 
V. D’acord amb la mateixa proposta de resolució provisional d’atorgament de les 
subvencions, és tràmit obligatori per a poder rebre els ajuts concedits, presentar la 
seva acceptació de forma telemàtica en el termini màxim de deu dies hàbils, a 
comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta proposta al tauler electrònic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
Fonaments de Dret  
 
I. La normativa aplicable és la Resolució TES/2921/2020, de 17 de novembre 
(DOGC núm. 8275, de 19 de novembre de 2020) on es publica l’acord del Consell 
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua pel qual s’aproven les bases d’una 
línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a 
l’execució d’actuacions de reutilització d’aigua regenerada. 
 
II. Llei Reguladora de les Bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril. 
 
III. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de regim local de Catalunya. 
 
IV. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
V. Llei 26/2010 de 3 d’agost , de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques catalanes. 
 
VI. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
VII. D’acord amb les competències que atorga a l’alcalde l’article 53 del Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril) i el Decret de l’Alcaldia de delegació de competències a la Junta de Govern 
Local de data 25 de juny de 2019, publicat al BOP de data 3 de juliol de 2019.  
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VIII. Atès l’article desè de la llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, Règim Jurídic del Sector Públic, sobre l’avocació de competències. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
Primer. Avocar la competència delegada de la Junta de Govern Local, en concret i 
exclusivament per a aquest acte, per tal de poder presentar l’acceptació de la 
subvenció en termini. 
 
Segon. Acceptar la subvenció atorgada provisionalment per l’Agència Catalana de 
l’Aigua en el marc de la subvenció per a l’execució d’actuacions de reutilització 
d’aigua regenerada, per a l’actuació següent: “Millores del sistema de reutilització 
d’aigua regenerada de la rambla dels Països Catalans” per import de 120.063,23 €  
 
Tercer: Acceptar la subvenció atorgada provisionalment per l’Agència Catalana de 
l’Aigua en el marc de la subvenció per a l’execució d’actuacions de reutilització 
d’aigua regenerada, per a l’actuació següent: “Redacció del pla director per a la 
reutilització d'aigua regenerada a Vilanova i la Geltrú” per import de 12.000,00 €. 
 
Tercer. Donar compte en la propera Junta de Govern Local. 
 
Quart. Presentar l’acceptació de forma telemàtica tal com s’indica en el quart punt 
de la Proposta de resolució provisional d’atorgament de les subvencions abans 
esmentada. 
 
Cinquè. PEU DE RECURS 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”» 

 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a l’Agència Catalana de l’Aigua.  
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TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap 
tipus de recurs. 
   
 

Proposicions urgents 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes 
 
 
El secretari fa constar, en relació amb aquest punt, que no ha pogut ser objecte 
d’estudi pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb el RD 128/2018, de 16 de març, i a l’efecte del que disposa l’article 
92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat dels casos en què porti incorporat 
l’informe jurídic. 
 
 
26. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 397/2021/eCONT. 
 
APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE 
CARRIL BICI A LA RAMBLA SALVADOR SAMÀ ENTRE EL CARRER TEATRE I 
L'AVINGUDA JAUME BALMES I REORDENACIÓ DEL CARRER HAVANA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
  
PRIMER.- APROVAR l’adjudicació del contracte d’obres “Construcció carril bici a la 
rambla Salvador Samà entre el carrer Teatre i l’avinguda Jaume Balmes i reordenació 
del  carrer Havana” de Vilanova i la Geltrú  a l’empresa  ASFALTOS BARCINO,S.L., 
amb  NIF B66533456 i domicili al carrer Colom, 408 planta 2 oficina 3-4 08227 
Terrassa (Barcelona), d’acord amb l’oferta presentada per l’import de cent vuit mil cinc-
cents trenta-set euros 108.537€ (89.700€ més   18.837€ del 21 per cent de l’IVA).  
 
Aquest contracte es regirà pel projecte i el plec de clàusules administratives particulars 
aprovades per a la licitació.  
 
SEGON.- Aquest import es farà efectiu  amb càrrec  a la partida 50.1530.63900 
(Millora espai urbà) del vigent pressupost de 2021. La diferència de l’import de licitació 
amb l’import d’adjudicació que puja 14.027,51€ es retorni a aquesta aplicació 
pressupostària. 
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TERCER.- DESIGNAR als tècnics següents en fase d’execució de les obres de  
“Construcció carril bici a la rambla Salvador Samà entre el carrer Teatre i l’avinguda 
Jaume Balmes i reordenació del carrer Havana”  
 

-  Director d’obra, l’ arquitecte  municipal senyor Juan Pablo Naya   
 
-  Director d’execució  i Coordinador de Seguretat i Salut a l’arquitecte tècnic 

municipal senyor Ton Roure Ripoll 
           

QUART.- APROVAR la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a 
Annex1. 
 
CINQUÈ .-NOTIFICAR l’adjudicació a totes les empreses licitadores 
 
SISÈ.- PUBLICAR l’adjudicació al Perfil del contractant i al Registre Públic de 
Contractes de la generalitat de Catalunya. 
 
SETÈ.- PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte , des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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27. Habitatge.  
Número: 878/2021/eAJT. 
 
APROVAR LA SUBSCRIPCIÓ A L'ACORD MARC PER A L’ADHESIÓ AL 
PROGRAMA D’AJUTS A LES ENTITATS QUE INTEGREN L’ADMINISTRACIÓ 
LOCAL DE CATALUNYA QUE GESTIONEN HABITATGES QUE FORMEN PART 
DEL FONS D’HABITATGE DE LLOGUER DESTINAT A POLÍTIQUES SOCIALS (ref. 
BDNS 592163) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’adhesió a l’Acord marc per a l’adhesió al programa d’ajuts a les 
entitats que integren l’administració local de Catalunya que gestionen habitatges que 
formen part del fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials (ref. BDNS 
592163) que es transcriu a continuació. 
 

ACORD MARC PER A L’ADHESIÓ AL PROGRAMA D’AJUTS A LES ENTITATS QUE 
INTEGREN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE CATALUNYA QUE GESTIONEN 
HABITATGES QUE FORMEN PART DEL FONS D’HABITATGE DE LLOGUER 
DESTINAT A POLÍTIQUES SOCIALS (ref. BDNS 592163) 
 
I. D’acord amb el que disposa l’article 2 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (d’ara endavant, l’Agència), aquesta és una 
entitat de dret públic que té per finalitat executar i gestionar les polítiques 
d’habitatge que són competència de la Generalitat de Catalunya, les quals s’han 
de desenvolupar d’acord amb els principis de cooperació i col·laboració amb els 
ens locals, i en concertació, si escau, amb altres ens de caràcter públic o privat. 

 
L'article 3 de la Llei esmentada atribueix a l'Agència, entre d'altres, la funció de 
gestionar i executar programes socials relacionats amb l'habitatge per al foment 
del lloguer i d'evitar que cap persona resti exclosa d'un habitatge per motius 
econòmics, tot garantint l'estabilitat i la seguretat dels residents més vulnerables. 

 
Aquesta Llei defineix que són objectius de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són competència de la 
Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions públiques que en matèria 
d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les 
actuacions públiques de conformitat amb els principis de subsidiarietat, 
coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals. 

 
II. El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge, estableix ajuts 

per garantir que l'esforç per al pagament del lloguer de l'habitatge habitual sigui 
proporcionat als ingressos ponderats de la unitat de convivència, especialment si 
els membres que la integren es troben en situació d'emergència social o en risc 
d'exclusió residencial. 
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III. Mitjançant l'Acord de 12 de juny de 2015 es va constituir el Fons d'habitatge de 

lloguer destinat a polítiques socials. Aquest Fons es configura com un instrument 
destinat a posar a disposició de les persones i famílies en risc d'exclusió 
residencial els habitatges de titularitat pública o privada que integrin aquest Fons 
en règim de lloguer social. Dels habitatges que formen part d'aquest Fons, 
destaquen els que provenen dels parcs d'habitatges gestionats per ens locals. 

 
Aquest Acord disposa que els habitatges adscrits al Fons que estiguin gestionats 
per administracions públiques, hauran de ser llogats per un import inferior en un 
20% a la mitjana del lloguer de mercat de la zona, d’acord amb les estadístiques 
del registre de fiances de lloguer de la Generalitat de Catalunya. 

 
IV. D’acord amb l’article 140.1, apartats c) i d) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 

Règim Jurídic del Sector Públic, les administracions públiques actuen i es 
relacionen de conformitat amb el principi de col·laboració - entesa com el deure 
d’actuar amb la resta d’Administracions Públiques per assolir fins comuns - i amb 
el principi de cooperació - quan dos o més Administracions de forma voluntària i en 
exercici de les seves competències, assumeixen compromisos específics per dur a 
terme una acció comú-. 

 
L’article 143.2 de la mateixa Llei indica que la formalització de les relacions de 
cooperació requereix l’acceptació expressa de les parts, formulada en acords 
d’òrgans de cooperació. Així mateix l’article 144.1 preveu diferents tècniques de 
cooperació, entre les quals, l’apartat d) determina la prestació de mitjans materials, 
econòmics o personals a altres administracions públiques. L’apartat 2 del mateix 
article 144 precisa que en els acords en què es formalitzi la cooperació s’han de 
preveure les condicions i els compromisos que assumeixen les parts que els 
subscriuen. 

 
V. Així mateix, l’article 90.3.d) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 

qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, preveu 
que la concurrència en la concessió de subvencions no serà preceptiva si els 
beneficiaris són corporacions i entitats locals i l'objecte de la subvenció és inclòs 
en plans o en programes prèviament aprovats. 

 
Per tot això, i amb la finalitat de fixar els criteris i difondre el procediment per a l’adhesió 
al programa d’ajuts per a les entitats que integren l’Administració local de Catalunya 
que gestionen habitatges que formen part del fons d’Habitatge de lloguer destinat a 
polítiques socials, 
 
S’ACORDA 
 
Primer. Objecte 
 
Aquest Acord té per objecte oferir a les entitats que integren l’administració local de 
Catalunya que gestionen habitatges que formen part del fons d’Habitatge de lloguer 
destinat a polítiques socials, exclòs l’Ajuntament de Barcelona, la possibilitat d’adherir-
se al programada d’ajuts previst per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a 
contribuir al finançament dels ajuts que aquestes entitats apliquen en els lloguers o 
contraprestacions dels contractes de lloguer o cessió d’ús dels habitatges que formen 
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part dels Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, per tal de prevenir 
situacions de risc d’exclusió residencial. 
 
Segon. Obligacions dels ens local adherits 
 
Les entitats que s’adhereixin a aquest Acord es comprometen a: 
 

a) Estar adherides al Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques Socials, 
a data 15/10/2021. 

b) Comunicar a l'Agència qualsevol modificació en les condicions, règim jurídic 
o destinació i ús dels habitatges pels quals l’Agència realitza aportacions. 

c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte 
de les actuacions de gestió d’habitatges objecte d’aquest Acord, i sotmetre's 
a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la 
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de 
Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable. 

d) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos 
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control. 

 
Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya realitzarà una aportació econòmica per tal de 
cooperar al finançament dels ajuts que les entitats adherides apliquen en els lloguers o 
contraprestacions dels contractes de lloguer o cessió d’ús dels habitatges que formen 
part dels Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, segons els 
paràmetres i imports que s'estableixen en el pacte següent. 
Aquestes aportacions resten condicionades a l’existència de crèdit suficient i adequat 
per finançar les obligacions que se’n deriven. 
 
Quart. Aportació 
 
L'import de la dotació pressupostària d'aquestes aportacions es fa amb càrrec a la 
partida D/4690001 “A altres ens dependents de corporacions locals” del pressupost 
prorrogat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’exercici 2021, per un import 
de fins a 2.200.000 €, d’acord amb els termes que s’estableixen a continuació. 
 

- L’Agencia de l’habitatge realitzarà, anualment i durant la vigència d’aquest 
Acord, el pagament d’un import màxim per habitatge gestionat de fins a 150 
euros mensuals, per les mensualitats incloses entre el mes següent al de 
signatura del contracte i el mes de desembre d’aquella anualitat, inclòs. 
 
Aquest import es determinarà per la diferència entre la renda de lloguer 
ajustada (la fixada per l’entitat adherida en atenció a les circumstàncies 
personals de la unitat de convivència del llogater de l’habitatge) i la renda de 
lloguer objectiva (la que correspondria pagar d’acord amb els preus habituals i 
les característiques de l’habitatge), amb un import màxim mensual de 150 €. 

 
- En tot cas, l’aportació màxima serà de 1.800 euros per habitatge. 
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- Excepcionalment, per als casos d’habitatges adjudicats a proposta d’una mesa 

de valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials, l’aportació 
màxima per habitatge serà de fins a un import equivalent a 240 euros 
mensuals. 

 
Aquest import es determinarà per la diferència entre la renda de lloguer 
ajustada (la fixada per l’entitat adherida en atenció a les circumstàncies 
personals de la unitat de convivència de l’adjudicatari de l’habitatge per acord 
de la Mesa d’emergències) i la renda de lloguer objectiva (la que correspondria 
pagar d’acord amb els preus habituals i les característiques de l’habitatge), amb 
un import màxim mensual de 240 €. 

 
-  El pagament d’aquestes quantitats resta subjecte a l'import màxim de la dotació 

pressupostària i no genera dret de continuïtat en l'assignació de finançament 
als beneficiaris. 

 
- En el supòsit que el nombre de sol·licituds superi l'import màxim de la dotació 

pressupostària, es procedirà a prorratejar l’import global del pressupost entre 
els diferents habitatges gestionats per les entitats locals adherides. 

 
Cinquè. Sistema d’Adhesió a l’Acord 
 
Les entitats que integren l’Administració local de Catalunya que gestionen habitatges 
que formen part del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials poden 
adherir-se a aquest Acord mitjançant la presentació a l’Agència del document d’adhesió 
de l’Annex 1, al qual s’adjuntarà la documentació que consta a l’Annex 2, en el termini 
màxim de 15 dies naturals des de la data de recepció de la tramesa d’aquest Acord 
mitjançant l’EACAT. 
 
Sisè. Justificació 
 
Les aportacions a les entitats locals adherides es faran anualment, un cop justificades 
les actuacions objecte d’aquest Acord. 
 
La forma de justificació de la despesa s’haurà d’ajustar a les previsions contingudes al 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, i l’Ordre ECO/172/2015, reguladora de les 
diferents modalitats de justificació de subvencions, amb la presentació de la 
documentació relacionada a l’Annex 3, referida a cada habitatge gestionat, davant 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, abans del 31 de gener del 2022. 
 
Setè. Exclusió 
 
Queden exclosos d’aquest Acord els habitatges següents: 
 

- Habitatges que siguin titularitat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

- Els contractes dels habitatges als que s’hagi aplicat les mesures previstes al 
Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 i 
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concretament les previstes a l’article 4 relatiu a l’aplicació automàtica de la 
moratòria del deute arrendatari en cas de grans tenidors i empreses o entitats 
publiques d’habitatge. 

- Els habitatges els llogaters dels quals ja gaudeixin de les subvencions i les 
prestacions per al pagament del lloguer que l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya atorgui o, si és el cas, renovi, per al mateix any. 

- Els habitatges que hagin rebut els ajuts que es concedeixen a les entitats 
adherides a la Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social. 

 
 
Novè. Protecció de dades i transparència 
 
1. Els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal o qualsevol 

altre mitjà d’intercanvi d’informació que es dugui a terme o sigui gestionat per 
les parts vinculades a aquest Acord, estaran subjectes, a tots els efectes, al 
Reglament (UE) general de protecció de dades, a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i a 
la resta de normativa d’aplicació. 

2. Paral·lelament, les parts han de garantir el dret d’accés d’acord amb la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 

 
El president de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya 
 
 
Annex 1 
 
Adhesió a l’Acord Marc per a l’Adhesió de les entitats que integren l’Administració local 
de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d’habitatge de lloguer 
destinat a polítiques socials 
 
En Francesc Xavier Serra i Albet, Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Projectes i obres 
d’Urbanisme, en nom i representació de d’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, NIF 
P08308001, amb domicili a Plaça de la Vila, 8 de Vilanova i la Geltrú, actuant en virtut 
del decret de l’Alcaldessa de delegació i competències núm. 4520 publicat en el BOPB 
de 9 d’agost de 2019 
 
SOL·LICITA 
 
L’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’Acord Marc per a l’adhesió de les 
entitats que integren l’Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que 
formen part del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, amb expressa 
manifestació del compromís ineludible d’atendre i complir amb totes les obligacions 
derivades del referit Acord. 
 
Nom : Francesc Xavier Serra i Albet. 
Càrrec : Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Projectes i obres d’Urbanisme. 
Entitat: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
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Annex 2 
 
Documentació que cal adjuntar al document d’adhesió: 
 
- Certificat de la persona titular de la intervenció o secretaria-intervenció de l'ens 

local, del president/a de l'entitat pública o del òrgan de govern corresponent, 
d’acord amb el model facilitat per l’Agència, en què consti: 

 

o Les dades dels habitatges gestionats per l’ens local, pels quals sol·licita 
l’adhesió al present Acord. 

o Que disposen de la documentació següent, que els òrgans competents 
de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya podran sol·licitar per efectuar 
les comprovacions necessàries: 

 

 Els contractes d'arrendament o cessió d'ús. 

 Els rebuts de la renda del contracte d'arrendament o de la prestació 
del contracte de cessió d'ús de l'habitatge. 

 La documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de 
convivència 

o L'import de la renda o de la contraprestació que objectivament 
correspondria a aquell habitatge, sense ajustar-se als ingressos de la 
unitat de convivència. 

 
- Imprès normalitzat a nom de l'entitat sol·licitant amb les dades bancàries del 

compte en què s'ha de realitzar l’ingrés de les quantitats a abonar per l’Agència. 
 
 
Annex 3 
 
Documentació a aportar pels ens locals adherits, per tal de justificar les actuacions 
objecte d’aquest Acord: 
 
- Una declaració responsable de la persona titular de la intervenció o secretaria- 

intervenció de l'ens local, amb el contingut mínim següent: 
 

o Que l'import de la subvenció (identificació de l'actuació subvencionada) 
ha estat registrat en la comptabilitat. 

o Que la relació de despeses que s'adjunta a la declaració responsable (la 
renda o la contraprestació efectivament cobrada per l’ens local en relació 
a cadascun d’aquests habitatges pels quals s’ha adherit l’ens local) 
correspon a actuacions subvencionables, justificades mitjançant factures 
o altres documents comptables de valor probatori equivalent, i que han 
estat efectuades i pagades dins dels terminis establerts en la 
convocatòria de la subvenció i les bases reguladores. 
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o Que l'objecte subvencionat ha estat executat d'acord amb l’Acord Marc i 
la normativa aplicable. 

o Que el total de les fonts de finançament no supera el cost de l'actuació 
subvencionada. 

o Que la documentació original acreditativa de les despeses realitzades es 
troba a disposició de l'òrgan concedent, de la Intervenció General de la 
Generalitat i de la Sindicatura de Comptes. 

 
Documentació a aportar per les entitats públiques adherides, per tal de justificar les 
actuacions objecte d’aquest Acord: 
 
1. Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció, activitat o projecte 

subvencionat, en què s'indiquin les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 
 

2. Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, on consti: 
 

a) Una relació classificada de les despeses, en relació a cadascun dels 
habitatges, amb la identificació del llogater, l'import de la renda, i la data 
d’emissió i, si s’escau, de pagament dels rebuts. 
 

b) Una declaració responsable amb el contingut mínim següent: 
 
- Que el total de les fonts de finançament no supera el cost de 

l'actuació subvencionada. 
 
- Que es disposa d'un sistema de comptabilitat separada o que els 

justificants de despesa tenen assignat un codi comptable comú a les 
transaccions relacionades amb l'actuació subvencionada. 

 
c) Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat 

l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. 
Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a d'altres 
subvencions, s'ha d'indicar la quantia exacta o percentatge imputat a 
cadascuna, amb la identificació dels òrgans concedents. 

 
SEGON. DISPOSAR la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen els arts. 14 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern 
a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
TERCER. FACULTAR a l’Alcaldessa, assistida pel Secretari General, per a la 
signatura d’aquest conveni i quanta documentació se’n derivi d’aquest. 
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QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
 
 
PRECS I PREGUNTES  
 
Sense precs i Preguntes 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.42  hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


