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Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 40/2020/eJGL 
 
NÚM.:                   

 
40 

ÒRGAN:  Junta de Govern Local 

SESSIÓ:  Ordinària 

DATA:  1 de desembre de 2020 
HORA:  09:30 
DOCUMENT:  Acta 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, a la VIDEOCONFERÈNCIA MITJANÇANT 
SISTEMA TEAMS en: 1ª convocatòria. Presideix la Sessió la Sra. Olga 
Arnau Sanabra. 
 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sra. Adelaida Moya Taules   ERC
Sra. Marta Jofra Sora   CUP
Sra. Enric Garriga Ubia   CUP
Sra. M Blanca Alba Pujol   JxC 
Sr. Antoni Palacios Asensio   JxC 
Sr. Francesc Xavier Serra Albet   ERC
Sr. Jordi Medina Alsina   ERC
 
Sr. Isidre Martí Sardà                  Secretari General   
Sr. Cèsar Rodriguez Sola                     Interventor 
 
 
 
Assisteix a la mateixa reunió, el Sr. Adrià Guevara Figueras (Regidor ERC) 
i el Sr. Jaume Carnicer i Mas (Regidor JxC), d’acord amb l’art. 113 de ROF 
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ORDRE DEL DIA 

 
 
1. Secretaria General. Fe Pública i Cartipàs 
Número: 39/2020/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 39 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2020. 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 106/2018/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 235/2020, DE DATA 5 DE NOVEMBRE DE 2020 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 16 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT 175/2018 B2 INTERPOSAT PER SMP  
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 181/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000181/2020-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DEMESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 19/02/2020. 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 209/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000209/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 05/07/2019 
 
5. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 267/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS POSTALS DE 
L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS 
(Núm. exp. 041/2019-CONT) 
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6. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 269/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE 
GESTIÓ DEL PROJECTE AGENDA 21 DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
 
7. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 277/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT LLOGUER, D’UN SISTEMA 
D’EMMAGATZEMATGE SAN/NAS, XARXA, SERVIDORS I BACKUP, INCLÒS EL SEU 
MANTENIMENT, PER A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ (NÚM. EXP. 
04/2015-CONT) 
 
8. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 319/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE 
SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC I SERVEIS COMPLEMENTARIS A L’ORGANISME 
AUTÒNOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER (NÚM. EXP. 010/2016-CONT) 
 
9. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 323/2020/eCONT. 
 
CONTRACTAR LA TRANSFORMACIÓ A VEHICLE POLICIAL D’UN FURGÓ NISSAN e-
NV200 Combi 5 40 kWh PROFESSIONAL, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN 
L’ACORD MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE, AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS 
LOCALS DE CATALUNYA (EXPEDIENT 2016.02) 
 
10.Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 327/2020/eCONT. 
 
MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES SENSE 
LLAR DEL MUNICIPI DE VIANOVA I LA GELTRÚ 
 
11. Intervenció. 
Número: 116/2020/eINT. 
 
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU DE LA RELACIÓ DE FACTURES PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
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12. Acció Social. 
Número: 609/2020/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I L’EMPRESA GESTULED, S.L. PER A LA REALITZACIÓ DE 
REPARACIONS A LLARS DE PERSONES DERIVADES PER LA REGIDORIA D’ACCIÓ 
SOCIAL I DEPENDÈNCIA 
 
 
13. Cultura. 
Número: 503/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L'ANY 2020 A L'ENTITAT "CÍRCOL CATÒLIC DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ" 
 
14. Cultura. 
Número: 593/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L'ANY 2020 A L'ENTITAT "ASSOCIACIÓ CERCAVILA DE 
L'IMAGINARI DE VILANOVA I LA GELTRÚ" 
 
15. Cultura. 
Número: 607/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L’ANY 2020 A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ PESSEBRISTA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
16. Cultura. 
Número: 1003/2020/eSUB. 
 
APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR EL PAGAMENT A L’ENTITAT PENYA 
FILATÉLICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA 
PREVISTA A LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020 
 
 
17. Cultura. 
Número: 1004/2020/eSUB. 
 
APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR EL PAGAMENT A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ 
SOCIETAT SARDANISTA DANSAIRES VILANOVINS DE LA SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA PREVISTA A LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020 
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18. Cultura. 
Número: 1005/2020/eSUB. 
 
APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR EL PAGAMENT A L’ENTITAT CASA CASTILLA 
Y LEON COMARCA DEL GARRAF DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA A 
LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020 
 
19. Cultura. 
Número: 1006/2020/eSUB. 
 
APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR EL PAGAMENT A L’ENTITAT AGRUPACIÓ 
EXCURSIONISTA LA TALAIA DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA A LES 
BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020 
 
20. Cultura. 
Número: 1007/2020/eSUB. 
 
APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR EL PAGAMENT A L’ENTITAT FUNDACIO 
PRIVADA FOMENT VILANOVI DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA A LES 
BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020 
 
21. Cultura. 
Número: 1008/2020/eSUB. 
 
APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR EL PAGAMENT A L’ENTITAT LA UNIÓ 
VILANOVINA DE L’ACORD I EL CORO DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA 
A LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020 
 
22. Cultura. 
Número: 1009/2020/eSUB. 
 
APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR EL PAGAMENT A L’ENTITAT S.E.P.C. LA 
GAVINA DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA A LES BASES D’EXECUCIÓ 
DEL PRESSUPOST 2020 
 
23. Cultura. 
Número: 1010/2020/eSUB. 
APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR EL PAGAMENT A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ 
CULTURAL BALL DE DIABLES DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE LA SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA PREVISTA A LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020 
 
24. Cultura. 
Número: 1038/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L'ANY 2020 A L'ENTITAT "DANSAIRES VILANOVINS" PER 
L'ACTIVITAT DE LA COORDINADORA SARDANISTA 
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25. Educació IMET. 
Número: 000034/2020-EDT. 
 
ENCARREGAR A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A 
L’IMET, PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE PATI OBERT 
 
 
Proposicions entrades per urgència 
 
26. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 337/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’ALLOTJAMENT, 
MITJANÇANT ESTABLIMENT, PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACOLLIMENT 
RESIDENCIAL 
 
27. Intervenció. 
Número: 123/2020/eINT. 
 
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU DE FACTURES PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 
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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 dels punts de l’ordre del dia 
 
1. Secretaria General. Fe Pública i Cartipàs 
Número: 39/2020/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 39 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2020. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària 39 de la Junta de Govern Local del dia 24 de 
novembre de 2020. 
 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 106/2018/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 235/2020, DE DATA 5 DE NOVEMBRE DE 2020  
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 16 DE BARCELONA EN 
EL PROCEDIMENT 175/2018 B2 INTERPOSAT PER SANTIAGO MARTÍNEZ PLACED  
 
Es dona per assabentada la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el 
següent procediment:  
 

Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº16 DE 
BARCELONA 

Núm. procediment  :   Abreujat 175/2018 B2 

Núm. i data sentència: 235/2020/ de 5 de novembre de 2020 

Part actora  :   SANTIAGO MARTÍNEZ PLACED  

Part demandada  :   Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Lletrat:    Matías Acebes Fernández 

 

Objecte del procediment :      Desestimació presumpta per part de l’Ajuntament de 
Vilanova i  la Geltrú de sol·licitud de devolució i rectificació 
d’ingressos indeguts davant la liquidació de l’impost 
IIVTNU, d’import 2425.84 €. 

 

Decisió  :    DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT el recurs.  

No condemna a costes a cap de les parts. 
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Fermesa :  Contra aquesta resolució  no s’hi pot interposar cap recurs 
ordinari. 

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

conforme. 

   
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 181/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000181/2020-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DEMESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 19/02/2020. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 48180293-P la sanció de multa de cent 
cinquanta (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 48180293-P, 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. 
 
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 
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de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, i aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 209/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000209/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 05/07/2019 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del NIE 
X3282533L, per haver aportat la documentació pertinent que acredita el correcte de la 
tarjeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. 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 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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5. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 267/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS POSTALS DE 
L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I ELS SEUS ORGANISMES 
AUTÒNOMS (Núm. exp. 041/2019-CONT) 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. PRORROGAR el contracte de serveis postals de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i els seus Organismes Autònoms amb  SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELÉGRAFOS S.A., S.M.E., amb NIF A83052407, per un període d’un (1) any més, i 
amb un import anual de 81.080,98€ (VUITANTA-UN MIL VUITANTA EUROS AMB 
NORANTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO), quantitat que inclou tots els impostos i les 
despeses necessàries amb els següents preus unitaris: 
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SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.9200.2220100 Despeses serveis postals,  del 
pressupost 2021 i a futures que s’habilitin per exercicis següents que afectin a la durada 
de la pròrroga del contracte. 
 
La despesa prevista per l’any 2021 serà de 74.324,24 euros.  
La despesa prevista per l’any 2022 serà de 6.756,74 euros. 
 
L’autorització i compromís de la resta de la despesa per als exercicis següents, se 
subordinarà al crèdit que pels esmentats exercicis es consigni en el pressupost 
corresponent. 
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TERCER. Notificar l’adjudicació a SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS 
S.A., S.M.E., i publicar-la al Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART. Aprovar la minuta de pròrroga del contracte que s’adjunta com a Annex. 
 
CINQUÈ. Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
SISÈ. Contra aquest acte podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15 
dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  de la Llei 9/2017 
de contractes del sector públic  - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar 
del dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius  de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat amb els arts 
8 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent 
 
   
 
 
6. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 269/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE 
GESTIÓ DEL PROJECTE AGENDA 21 DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT  
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
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ACORD 
   
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert simplificat, i els plecs de prescripcions  tècniques i de 
clàusules administratives particulars, respectivament documents electrònics amb 
número de validació 13067432457171734534 i 13067432012370427101, per a la 
contractació dels serveis de gestió del projecte Agenda 21   de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú.  
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert simplificat  d’acord amb l’article 159  
de la LCSP,  per un període d’1 any, prorrogable 2 anys més per períodes anuals, amb 
un pressupost base  de licitació anual de 30.805,63 euros més 6.469,18 € corresponents 
al 21% d’IVA, que fan un total de 37.274,81 € (TRENTA-SET MIL DOSCENTS 
SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS D’EURO). 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest subministrament es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació 42.1722.2279900 Acció de Medi Ambient del 
pressupost 2021, i, a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis 
econòmics que afectin a la durada del contracte.  
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
QUART. Publicar l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 
 
CINQUÈ. 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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7. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 277/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT,MITJANÇANT LLOGUER, D’UN SISTEMA 
D’EMMAGATZEMATGE SAN/NAS, XARXA, SERVIDORS I BACKUP, INCLÒS EL SEU 
MANTENIMENT, PER A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ (NÚM. EXP. 
04/2015-CONT) 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva a nom de IMPALA NETWORK 
SOLUTIONS, SL, amb CIF B60696721, per import de 967,26 € (NOU-CENTS 
SEIXANTA–SET EUROS AMB VINT-I-SIS EUROS), referent a la contractació del 
subministrament, mitjançant lloguer, d'un sistema d'emmagatzematge san/nas, xarxa, 
servidors i backup, inclòs el seu manteniment, per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,  
expedient núm. 04/2015-CONT. 
 
SEGON. Notificar a IMPALA NETWORK SOLUTIONS, SL la present resolució. 
 
TERCER.  Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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8. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 319/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE 
SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC I SERVEIS COMPLEMENTARIS A L’ORGANISME 
AUTÒNOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER (NÚM. EXP. 010/2016-CONT) 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 

ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva a nom d’ARC GESTIÓ 
CULTURAL, SL, amb CIF B66069014, per import de 2.717,60 € (DOS MIL SET-CENTS 
DISET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS D’EURO), referent a la contractació del 
servei d’atenció al públic i servei complementaris a l’Organisme Autònom de patrimoni 
Víctor Balaguer,  expedient núm. 010/2016-CONT. 
 
SEGON. Notificar a ARC GESTIÓ CULTURAL, SL la present resolució. 
 
TERCER.  Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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9. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 323/2020/eCONT. 
 
CONTRACTAR LA TRANSFORMACIÓ A VEHICLE POLICIAL D’UN FURGÓ NISSAN 
e-NV200 Combi 5 40 kWh PROFESSIONAL, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN 
L’ACORD MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE, AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS 
LOCALS DE CATALUNYA (EXPEDIENT 2016.02) 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
 

PRIMER. Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’Acord Marc de 
mobilitat sostenible, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 
2016.02). 
 
SEGON. Contractar a l’empresa  ISAE Electrònica SL, amb NIF B59885681, la 
transformació d’un furgó elèctric, model Nissan ENV-2000 COMBI 5 postes i 5 places, 
en vehicle policial, d’acord amb allò relacionat en la seva oferta tècnica integrada a tots 
els efectes en el contracte. 
 
TERCER. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 05.1320.2040000 Flota vehicles policials del pressupost vigent de 2020, 
per un total de 10.626,92€ (DEU MIL SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-
DOS CÈNTIMS D’EURO), IVA inclòs. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
QUART. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques que l’Acord Marc de 
mobilitat sostenible, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 
2016.02) i l’oferta del contractista. 
 
CINQUÈ. El termini del subministrament serà l’establert en la clàusula 63 de l’Acord Marc 
de mobilitat sostenible, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 
2016.02). Així, l’adjudicatari haurà de lliurar el furgó transformat en el termini màxim de 
trenta (30) dies, a comptar des de la data de posada a disposició del vehicle a les seves 
instal·lacions. 
 
SISÈ. La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació per 
part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
SETÈ. El responsable del contracte serà el Cap de Servei de Seguretat i Protecció 
Ciutadana 
 



 

 

Secretaria General 

VUITÈ. Notificar aquesta resolució  a l’empresa adjudicatària del contracte basat en  
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL 
(preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o per 
correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes 
de publicitat que siguin preceptius.  
 
NOVÈ. Publicar al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya i al Perfil 
del Contractant. 
 
DESÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
 
 
10. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 327/2020/eCONT. 
 
MODIFICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES SENSE  
LLAR DEL MUNICIPI DE VIANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER.- Modificar el contracte dels serveis d’atenció a les persones sense llar amb 
l’empresa ATRA ASSOCIACIÓ, NIF G58219874, en el sentit de modificar el tipus de 
prestacions tot ampliant-les en: 
 

• Major presència en el treball de carrer dels professionals referents del projecte 
• Servei de dutxes socials 
• Menjador social  
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Aquesta modificació del contracte suposa un augment de preu del 50,00% de l’inicial del 
contracte, que queda fixat en 110.205,30€. (CENT DEU MIL DOS-CENTS CINC EUROS 
AMB TRENTA CÈNTIMS D’EURO) anuals, quantitat que inclou totes les despeses 
necessàries i impostos.  
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària  
35.2313.2269900 Accions socials del pressupost vigent, i a les futures que s’habilitin per 
exercicis següents i les quantitats indicades a continuació: 
 
 

 2020 2021 

Preu adjudicat 6.122,52€ 12.245,04€ 

Ampliació 3.061,26€ 6.122,52€ 

Total 9.173,78€ 18.367,56€ 
 
 
TERCER.- Aprovar la minuta que consta com a annex del present acord. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa ATRA ASSOCIACIÓ.  
 
CINQUÈ.-  La formalització de la modificació del contracte es produirà d’acord amb allò 
establert en l’article 153 de la LCSP. 
 
SETÈ.- Publicar el present acord amb allò previst en l’article 63 i 207 de la LCSP. 
 
VUITÈ.- Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
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11. Intervenció.  
Número: 116/2020/eINT. 
 
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU DE LA RELACIÓ DE FACTURES PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
 
PRIMER: Aprovar la relació de factures número F/2020/30. 
 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
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02 F/2020/5912 04/11/2020 7110393990 12,68 A79206223 LYRECO ESPAÑA,  
S.A. 

02 F/2020/5959 05/11/2020 CI0916940821 14,52 A80907397 VODAFONE ESPAÑA,  
S.A. 

02 F/2020/5762 29/10/2020 4010753 29,89 A79206223 LYRECO ESPAÑA,  
S.A. 

02 F/2020/6131 13/11/2020 20314 34,01 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA,  
SLU - SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/5913 04/11/2020 7110393991 36,30 A79206223 LYRECO ESPAÑA,  
S.A. 

02 F/2020/6057 30/10/2020 020/14162 42,97 B62553078 SUMINISTROS LARI, S.L. -  
BIGMAT 

02 F/2020/5761 29/10/2020 4010754 44,83 A79206223 LYRECO ESPAÑA,  
S.A. 

02 F/2020/5766 29/10/2020 4010755 44,83 A79206223 LYRECO ESPAÑA,  
S.A. 

02 F/2020/5757 29/10/2020 4010756 50,76 A79206223 LYRECO ESPAÑA,  
S.A. 

02 F/2020/5845 02/11/2020 20074596 51,65 B62724562 SISTEMAS  
DIGITALES  
CORPORATE, S.L. 

02 F/2020/5752 29/10/2020 4010757 59,77 A79206223 LYRECO ESPAÑA,  
S.A. 

02 F/2020/5755 29/10/2020 4010758 59,77 A79206223 LYRECO ESPAÑA,  
S.A. 

02 F/2020/6119 13/11/2020 20302 61,15 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA,  
SLU - SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/5667 22/10/2020 Reb- 1001135433f 66,70 B58265240 FERRER OJEDA  
CORREDURIA DE SEGUROS, 
S.L. 

02 F/2020/5765 29/10/2020 4010759 74,72 A79206223 LYRECO ESPAÑA,  
S.A. 

02 F/2020/5832 02/11/2020 200482 113,74 B66071143 TECHNOLOGY 2050,  
S.L. 

02 F/2020/4743 10/09/2020 4003387 143,06 A79206223 LYRECO ESPAÑA,  
S.A. 

02 F/2020/5763 29/10/2020 4010588 149,44 A79206223 LYRECO ESPAÑA,  
S.A. 

02 F/2020/5565 20/10/2020 Reb- 1001135439 177,62 B58265240 FERRER OJEDA  
CORREDURIA DE SEGUROS, 
S.L. 

02 F/2020/5914 04/11/2020 7110393992 262,58 A79206223 LYRECO ESPAÑA,  
S.A. 

02 F/2020/5794 30/10/2020 BC20/1232 350,90 B43120534 AMBIENT, SERVEI DE  
CONTROL DE  
PLAGUES 

02 F/2020/6089 02/11/2020 FV2010/00771 424,44 A58673849 ENDUTEX BARCELONA 

02 F/2020/6091 11/11/2020 13093 626,48 B61269411 ARISTA SISTEMAS GRAFICOS 
SL 
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02 F/2020/5918 04/11/2020 1400017402 1.048,62 A28791069 KONE ELEVADORES,  
S.A. 

02 F/2020/5795 30/10/2020 211466 1.279,33 B59561977 OLIVE-RUEDA, S.L. 

02 F/2020/5793 30/10/2020 BC20/1231 1.359,23 B43120534 AMBIENT, SERVEI DE  
CONTROL DE  
PLAGUES 

02 F/2020/5902 03/11/2020 A 2020/A 63583 1.420,85 B62117783 AQUA DIRECT BLUE PLANET, 
SL 

02 F/2020/5716 27/10/2020 22028744 1.649,00 B58507575 EXTINTORES SANT ADRIA, S.L. 

02 F/2020/5785 30/10/2020 2000763 3.902,56 P0800354C MANCOMUNITAT  
TEGAR DEL GARRAF 

02 F/2020/5717 27/10/2020 22028745 4.488,31 B58507575 EXTINTORES SANT ADRIA, 
S.L. 

02 F/2020/6049 09/11/2020 3493323 6.725,30 A28517308 EULEN, S.A. 

02 02 02 02 
TotalTotalTotalTotal 

   24.859,34   

03 F/2020/5807 01/11/2020 USRT2011000002 213,96 U88001284 TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
MOVILES ESPAÑA,  
SAU, UTE DCXV 

03 F/2020/5928 04/11/2020 55 665,50 52427776N ANTONI AYENSA FORGAS 

03 F/2020/5860 02/11/2020 20-0408 1.125,30 B64053770 GARRAF NEWS  
MEDIA, S.L. 

03 F/2020/6148 15/11/2020 20-0427 1.125,30 B64053770 GARRAF NEWS  
MEDIA, S.L. 

03 F/2020/6043 09/11/2020 1 3.999,05 B62643101 SOCIS VILANOVA,  
S.L. 

03 03 03 03 
TotalTotalTotalTotal 

   7.129,11   

05 F/2020/6123 13/11/2020 20306 7,20 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA,  
SLU - SISTEMAS DIGITALES 
DE  
CATALUNYA, S.L. 

05 F/2020/6125 13/11/2020 20308 22,88 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA,  
SLU - SISTEMAS DIGITALES 
DE  
CATALUNYA, S.L. 

05 F/2020/6141 13/11/2020 165509 23,06 B17944497 SALTOKI REUS, SLU 

05 F/2020/6165 16/11/2020 2020-11669 23,69 B17580804 GIROCOPI, SL 

05 F/2020/6167 16/11/2020 2020-11670 23,69 B17580804 GIROCOPI, SL 

05 F/2020/5951 05/11/2020 FE20321341213389 47,01 A08431090 GAS NATURAL  
SERVICIOS SDG, S.A. 

05 F/2020/5881 03/11/2020 S 2020/S/2048 73,81 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. -  
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, S.A. 



 

 

Secretaria General 

05 F/2020/5829 02/11/2020 200481 113,74 B66071143 TECHNOLOGY 2050,  
S.L. 

05 F/2020/6069 10/11/2020 22020/17691  
2011530 

334,66 A08187478 PAPEL AUTOMATIC, S.A. 

05 F/2020/5825 01/11/2020 USRT2011000029 745,97 U88001284 TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
MOVILES ESPAÑA,  
SAU, UTE DCXV 

05 F/2020/6188 17/11/2020 F20E-00505 754,98 A80015506 TRADESEGUR,  S.A. 

05 F/2020/5984 05/11/2020 02000351008 5.170,86 A91001438 ALPHABET ESPAÑA  
FLEET  
MANAGEMENT, S.A. 

05 05 05 05 
TotalTotalTotalTotal 

   7.341,55   

06 F/2020/1252 04/03/2020 248612 10,01 A12268918 SISTEMES D'OFICINA 
TECNOCAT, S.A. 

06 F/2020/953 18/02/2020 248406 10,36 A12268918 SISTEMES D'OFICINA 
TECNOCAT, S.A. 

06 F/2020/5950 05/11/2020 FE20321341213388 11,42 A08431090 GAS NATURAL  
SERVICIOS SDG, S.A. 

06 F/2020/6133 13/11/2020 20316 13,54 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA,  
SLU - SISTEMAS DIGITALES 
DE  
CATALUNYA, S.L. 

06 F/2020/5974 05/11/2020 086163937414  
0291  
00Z006N0019107 

17,25 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U. 

06 F/2020/5954 05/11/2020 CI0916940830 19,21 A80907397 VODAFONE ESPAÑA,  
S.A. 

06 F/2020/5960 05/11/2020 FE20321340747854 21,59 A08431090 GAS NATURAL  
SERVICIOS SDG, S.A. 

06 F/2020/5947 05/11/2020 6-2020F-12972 108,72 A82009812 ORANGE ESPAGNE,  
S.A.U. 

06 F/2020/6010 04/11/2020 A20 190 143,72 B62108261 FERRETERIA ALMIRALL, 
S.L. 

06 F/2020/5966 04/11/2020 A20 135 176,09 B62108261 FERRETERIA ALMIRALL, 
S.L. 

06 F/2020/5811 01/11/2020 USRT2011000008 195,81 U88001284 TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
MOVILES ESPAÑA,  
SAU, UTE DCXV 

06 F/2020/5819 01/11/2020 USRT2011000023 217,01 U88001284 TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
MOVILES ESPAÑA,  
SAU, UTE DCXV 

06 F/2020/6009 04/11/2020 A20 184 512,12 B62108261 FERRETERIA ALMIRALL, 
S.L. 
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06 F/2020/6011 04/11/2020 A20 216 1.224,53 B62108261 FERRETERIA ALMIRALL, 
S.L. 

06 F/2020/5885 03/11/2020 F220293 1.255,17 G08169807 FUNDACIO ESPECIAL 
PINNAE 

06 F/2020/6041 09/11/2020 20200021 2.016,66 46625647R JAUME FARGAS COLL 

06 06 06 06 
TotalTotalTotalTotal 

   5.953,21   

07 F/2020/5844 02/11/2020 20074595 51,65 B62724562 SISTEMAS  
DIGITALES  
CORPORATE, S.L. 

07 F/2020/5805 01/11/2020 USRT2011000006 110,78 U88001284 TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
MOVILES ESPAÑA,  
SAU, UTE DCXV 

07 F/2020/5992 06/11/2020 20 012316 858,34 A25027145 SERVICIOS  
MICROINFORMATICA, 
S.A. 

07 F/2020/879 13/02/2020 20/20 1.815,00 B64846090 MILA ADVOCATS,  
S.L.P. 

07 F/2020/880 13/02/2020 21/20 1.815,00 B64846090 MILA ADVOCATS,  
S.L.P. 

07 F/2020/2797 28/05/2020 001/20 2.420,00 B64846090 MILA ADVOCATS,  
S.L.P. 

07 F/2020/5743 29/10/2020 1/2020336 2.964,50 B63039531 ARC DESPATX D´ 
ADVOCATS I  
CONSULTORS, SLP. 

07 07 07 07 
TotalTotalTotalTotal 

   10.035,27   

08 F/2020/5816 01/11/2020 USRT2011000015 118,62 U88001284 TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
MOVILES ESPAÑA,  
SAU, UTE DCXV 

08 08 08 08 
TotalTotalTotalTotal 

   118,62   

09 F/2020/5953 05/11/2020 CI0916940828 3,63 A80907397 VODAFONE ESPAÑA,  
S.A. 

09 F/2020/6118 13/11/2020 20301 27,70 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA,  
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE  
CATALUNYA, S.L. 

09 F/2020/6006 07/11/2020 FC20 FC2001826 35,37 B59840090 FERRETERIA OLIVELLA, 
S.L. 

09 F/2020/6027 04/11/2020 A20 181 42,60 B62108261 FERRETERIA  
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      ALMIRALL, S.L. 

09 F/2020/6145 15/11/2020 FC20 FC2001842 147,68 B59840090 FERRETERIA OLIVELLA, 
S.L. 

09 F/2020/5817 01/11/2020 USRT2011000014 188,45 U88001284 TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
MOVILES ESPAÑA,  
SAU, UTE DCXV 

09 09 09 09 
TotalTotalTotalTotal 

   445,43   

10 F/2020/6142 13/11/2020 165510 3,29 B17944497 SALTOKI REUS, SLU 

10 F/2020/5956 05/11/2020 CI0916940829 3,63 A80907397 VODAFONE ESPAÑA,  
S.A. 

10 F/2020/6032 05/11/2020 A20 195 6,64 B62108261 FERRETERIA 
ALMIRALL, S.L. 

10 F/2020/6143 15/11/2020 FC20 FC2001840 7,99 B59840090 FERRETERIA OLIVELLA, 
S.L. 

10 F/2020/6111 13/11/2020 20294 8,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA,  
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE  
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2020/6162 16/11/2020 2020-11666 16,11 B17580804 GIROCOPI, SL 

10 F/2020/6132 13/11/2020 20315 19,32 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA,  
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE  
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2020/5994 06/11/2020 2020-11539 32,21 B17580804 GIROCOPI, SL 

10 F/2020/5969 05/11/2020 F2020-76 42,35 77119737R JOAN MATEU SALINAS 

10 F/2020/5780 30/10/2020 20SM1807/1000714 59,87 A08350621 SERVICIOS ESPECIALES 
DE LIMPIEZA, S.A. 

10 F/2020/5822 01/11/2020 USRT2011000032 96,36 U88001284 TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
MOVILES ESPAÑA,  
SAU, UTE DCXV 

10 F/2020/5255 06/10/2020 2009V203892 145,20 B61443628 BARNA PORTERS,  
S.L. 

10 F/2020/6050 09/11/2020 FAC20/ 00334 151,49 B66230871 FRED.CAT2012, S.L. 

10 F/2020/6101 09/11/2020 FRA-42195/2020 223,08 Q0867012G AUTORITAT  
PORTUARIA DE  
BARCELONA 

10 F/2020/5961 05/11/2020 FE20321341005203 238,67 A08431090 GAS NATURAL  
SERVICIOS SDG, S.A. 

10 F/2020/6053 09/11/2020 FC20 FC2001830 240,06 B59840090 FERRETERIA OLIVELLA, 
S.L. 
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10 F/2020/5922 04/11/2020 1471 263,78 46630690F ANTONI  COLOME  
POCH 

10 F/2020/6106 13/11/2020 2020 4009 266,20 B61469029 ALQUILERES  
ALEJANDRE, S.L. 

10 F/2020/6117 13/11/2020 20300 268,06 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA,  
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE  
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2020/6035 09/11/2020 024/18/028 314,60 77314629Z IMMACULADA 
OLIVELLA FONT 

10 F/2020/6200 17/11/2020 204GATS0169 363,00 B94180965 ART I SO 4 GATS SL 

10 F/2020/6204 17/11/2020 KF2000003 363,00 B66184227 EL CEP I LA NANSA 
EDICIONS 

10 F/2020/5857 02/11/2020 200145 480,13 B61304937 VIGILANCIA Y 
SISTEMAS, S.L. 

10 F/2020/6136 13/11/2020 200250 484,00 A62584792 INFORMACIO I  

      COMUNICACIO DE  
VILANOVA I LA  
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/6140 13/11/2020 165511 534,11 B17944497 SALTOKI REUS, SLU 

10 F/2020/6212 18/11/2020 050 538,45 35074056E ALBERTO DIAZ 
VALLLLOSERA 

10 F/2020/6177 16/11/2020 2020271 592,90 F58175522 CARTONATGES EL  
TIGRE, S.C.C.L. 

10 F/2020/6138 13/11/2020 200252 609,84 A62584792 INFORMACIO I  
COMUNICACIO DE  
VILANOVA I LA  
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/6099 12/11/2020 F201201 648,31 B60462637 GRAFIQUES FERPALA, 
S.L. 

10 F/2020/5712 27/10/2020 2020248 683,65 F58175522 CARTONATGES EL  
TIGRE, S.C.C.L. 

10 F/2020/5859 02/11/2020 200146 743,42 B61304937 VIGILANCIA Y 
SISTEMAS, S.L. 

10 F/2020/6065 24/09/2020 2020028_aju 1.064,80 46614546D LLUIS GARCIA RIBES 

10 F/2020/6036 09/11/2020 025/020/077 1.149,50 77314629Z IMMACULADA 
OLIVELLA FONT 

10 F/2020/6055 03/11/2020 201007 1.283,57 35001641B RAFAEL TIRADO 
RAMIREZ 

10 F/2020/6157 16/11/2020 20- 5868 1.393,01 46321482B JOAN RAICH JOVE 

10 F/2020/6150 16/11/2020 20020389 1.894,86 B66322421 WAKEFUL, S.L. 

10 F/2020/6152 16/11/2020 2020044 1.948,10 46818817V ORIOL ROIG  
BERTRAN 

10 F/2020/6067 29/09/2020 2020029_AJU 2.226,40 46614546D LLUIS GARCIA RIBES 

10 F/2020/6161 16/11/2020 2011V202273 2.507,12 B62735089 BARNA PORTERS 
SEGURETAT, S.L. 
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10 F/2020/6048 09/11/2020 FAC20/ 00333 2.964,50 B66230871 FRED.CAT2012, S.L. 

10 F/2020/6137 13/11/2020 200251 3.025,00 A62584792 INFORMACIO I  
COMUNICACIO DE  
VILANOVA I LA  
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/6179 16/11/2020 VXV 56 3.509,00 G78043700 FUNDACION DE LOS  
FERROCARRILES  
ESPAÑOLES 

10 F/2020/6203 17/11/2020 AJ 002 3.617,90 52217411M RAUL RAMOS ARENAS 

10 F/2020/6189 17/11/2020 20-16 3.630,00 52420442S TONI CABRERA  
CORCHOS 

10 F/2020/6151 16/11/2020 20020390 3.970,98 B66322421 WAKEFUL, S.L. 

10 F/2020/6008 09/11/2020 6 4.114,00 46583361N LUIS JENE RIBA 

10 F/2020/5838 02/11/2020 01 201496 4.350,10 A58635269 LA VOLA 1981,  S.A. 

10 F/2020/5110 01/10/2020 B 43 4.598,00 B64264641 EXPO GESTIO I 
SERVEIS DE FIRES, S.L. 

10 F/2020/6044 09/11/2020 2 5.626,50 B62643101 SOCIS VILANOVA,  
S.L. 

10 F/2020/6139 13/11/2020 200253 5.633,76 A62584792 INFORMACIO I  
COMUNICACIO DE  
VILANOVA I LA  
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/5967 05/11/2020 SPOTLIOA-70 6.050,00 B67281717 SPOTLIO SPAIN, S.L. 

10 10 10 10 
TotalTotalTotalTotal 

   73.005,41   

20 F/2020/5041 23/09/2020 20066293 1,36 B62724562 SISTEMAS  
DIGITALES  
CORPORATE, S.L. 

20 F/2020/5568 20/10/2020 19704 1,89 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA,  
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE  
CATALUNYA, S.L. 

20 F/2020/4939 18/09/2020 19142 2,26 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA,  
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE  
CATALUNYA, S.L. 

20 F/2020/5730 28/10/2020 20072842 8,93 B62724562 SISTEMAS  
DIGITALES  
CORPORATE, S.L. 

20 F/2020/4037 29/07/2020 20052148 9,35 B62724562 SISTEMAS  
DIGITALES  
CORPORATE, S.L. 

20 F/2020/4478 28/08/2020 20057855 17,09 B62724562 SISTEMAS  
DIGITALES  
CORPORATE, S.L. 

20 F/2020/5655 22/10/2020 2020-10735 18,04 B17580804 GIROCOPI, SL 
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20 F/2020/5023 22/09/2020 2020-09410 19,05 B17580804 GIROCOPI, SL 

20 F/2020/5515 15/10/2020 2020-10402 31,93 B17580804 GIROCOPI, SL 

20 F/2020/4881 15/09/2020 18978 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA,  
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE  
CATALUNYA, S.L. 

20 F/2020/4972 21/09/2020 19201 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA,  
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE  
CATALUNYA, S.L. 

20 F/2020/5611 21/10/2020 19764 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA,  
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE  
CATALUNYA, S.L. 

20 F/2020/5843 02/11/2020 20074594 51,65 B62724562 SISTEMAS  
DIGITALES  
CORPORATE, S.L. 

20 F/2020/5850 02/11/2020 20074601 51,65 B62724562 SISTEMAS  
DIGITALES  
CORPORATE, S.L. 

20 F/2020/5823 01/11/2020 USRT2011000018 197,00 U88001284 TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
MOVILES ESPAÑA,  
SAU, UTE DCXV 

20 F/2020/5980 05/11/2020 999402946469  
0691  
00Z006N0019173 

1.211,74 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

20 20 20 20 
TotalTotalTotalTotal 

   1.776,89   

21 F/2020/5948 05/11/2020 601-KF20-49447 64,23 A82009812 ORANGE ESPAGNE,  
S.A.U. 

21 F/2020/5812 01/11/2020 USRT2011000011 94,13 U88001284 TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
MOVILES ESPAÑA,  
SAU, UTE DCXV 

21 F/2020/5908 03/11/2020 20/1354 858,01 B60696721 IMPALA NETWORK 
SOLUTIONS 

21 F/2020/6090 11/11/2020 843180995 4.036,56 B82080177 RICOH ESPAÑA, SLU 

21 F/2020/6085 11/11/2020 1094139730 5.526,68 B83029439 BECHTLE, S.L. 

21 F/2020/5858 02/11/2020 20/1309 5.872,54 B60696721 IMPALA NETWORK 
SOLUTIONS 

21 F/2020/5054 25/09/2020 90NJUT000028 9.410,63 U88001284 TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
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      MOVILES ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

21 21 21 21 
TotalTotalTotalTotal 

   25.862,78   

22 F/2020/6135 13/11/2020 20336 3,21 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA,  
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE  
CATALUNYA, S.L. 

22 F/2020/6015 04/11/2020 A20 180 7,24 B62108261 FERRETERIA ALMIRALL, 
S.L. 

22 F/2020/6120 13/11/2020 20304 7,51 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA,  
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE  
CATALUNYA, S.L. 

22 F/2020/6016 04/11/2020 A20 132 11,85 B62108261 FERRETERIA ALMIRALL, 
S.L. 

22 F/2020/6164 16/11/2020 2020-11668 23,69 B17580804 GIROCOPI, SL 

22 F/2020/6171 16/11/2020 2020-11674 23,69 B17580804 GIROCOPI, SL 

22 22 22 22 
TotalTotalTotalTotal 

   77,19   

31 F/2020/5957 05/11/2020 CI0916940825 15,97 A80907397 VODAFONE ESPAÑA,  
S.A. 

31 F/2020/5964 22/10/2020 91690 63,20 J59835553 PINTURES GARRAF, S.C.P. 

31 F/2020/5840 02/11/2020 22020/17256  
2011175 

70,24 A08187478 PAPEL AUTOMATIC, S.A. 

31 F/2020/5841 02/11/2020 22020/17256  
2011176 

70,24 A08187478 PAPEL AUTOMATIC, S.A. 

31 F/2020/5848 02/11/2020 20074599 76,12 B62724562 SISTEMAS  
DIGITALES  
CORPORATE, S.L. 

31 F/2020/5926 04/11/2020 FV 52 217,80 X8234232W CESAR EDUARDO 
TORRELLES LEON 

31 F/2020/6092 11/11/2020 Reb- 1001142181 260,93 B58265240 FERRER OJEDA  
CORREDURIA DE 
SEGUROS, S.L. 

31 F/2020/6005 06/11/2020 Reb- 1001139645 318,45 B58265240 FERRER OJEDA  
CORREDURIA DE 
SEGUROS, S.L. 

31 F/2020/5827 01/11/2020 USRT2011000031 454,04 U88001284 TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
MOVILES ESPAÑA,  
SAU, UTE DCXV 

31 F/2020/5970 05/11/2020 15 / 2020 556,60 52218405X ORIOL IBAÑEZ  
FAUQUER 

31 F/2020/5895 03/11/2020 17 798,60 47915752J JORDI SALA  
DELGADO 
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31 F/2020/2311 24/04/2020 20200068 798,82 A60942851 TEATRE NACIONAL DE 
CATALUNYA 

31 F/2020/5831 02/11/2020 A-891 847,00 B55075022 KOOBINEVENT, S.L. 

31 F/2020/5802 01/11/2020 45653 1.016,40 B62201421 UNMON, S.L.  
SERVEIS EDUCATIUS  
I DE LLEURE 

31 F/2020/6038 09/11/2020 28/2020 1.089,00 47839379T ANNA BOIX ALVAREZ 

31 F/2020/5930 04/11/2020 1784 1.270,50 B08917015 CODINA Y  
MARTINEZ, S.L. 

31 F/2020/6083 11/11/2020 018/20 1.730,30 47104051M JORDI DOMENECH 
RONQUILLO 

31 F/2020/5861 02/11/2020 13 2020 1.815,00 J55620710 GRIEGC, SCP 

31 F/2020/6078 11/11/2020 2020261 2.090,88 F58175522 CARTONATGES EL  
TIGRE, S.C.C.L. 

31 F/2020/5978 05/11/2020 999419790197  
0711  

9.723,28 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U. 

   00Z006N0019201    

31 31 31 31 
TotalTotalTotalTotal 

   23.283,37   

32 F/2020/5952 05/11/2020 CI0916940826 2,70 A80907397 VODAFONE ESPAÑA,  
S.A. 

32 F/2020/6168 16/11/2020 2020-11671 16,11 B17580804 GIROCOPI, SL 

32 F/2020/6169 16/11/2020 2020-11672 16,11 B17580804 GIROCOPI, SL 

32 F/2020/6130 13/11/2020 20313 36,98 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA,  
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE  
CATALUNYA, S.L. 

32 F/2020/5872 03/11/2020 S 2020/S/2049 42,48 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. -  
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, S.A. 

32 F/2020/5808 01/11/2020 USRT2011000013 70,45 U88001284 TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
MOVILES ESPAÑA,  
SAU, UTE DCXV 

32 F/2020/6116 13/11/2020 20299 87,24 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA,  
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE  
CATALUNYA, S.L. 

32 F/2020/5834 02/11/2020 2020 100142 1.270,45 B66629494 HERMEX IBERICA SL 

32 F/2020/5979 05/11/2020 999402939565  
0691  
00Z006N0019123 

2.372,41 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U. 

32 32 32 32 
TotalTotalTotalTotal 

   3.914,93   
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33 F/2020/6124 13/11/2020 20307 9,33 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA,  
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE  
CATALUNYA, S.L. 

33 F/2020/5955 05/11/2020 CI0916940827 18,17 A80907397 VODAFONE ESPAÑA,  
S.A. 

33 F/2020/4547 01/09/2020 USRT2009000030 100,05 U88001284 TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
MOVILES ESPAÑA,  
SAU, UTE DCXV 

33 F/2020/5806 01/11/2020 USRT2011000009 120,08 U88001284 TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
MOVILES ESPAÑA,  
SAU, UTE DCXV 

33 F/2020/5800 31/10/2020 0002 0000200914 121,00 B66164930 CARDIOSOS GLOBAL 
PROTECTION, S.L. 

33 F/2020/5988 06/11/2020 2010V204347 123,42 B61443628 BARNA PORTERS,  
S.L. 

33 F/2020/5975 05/11/2020 086163936541  
0534  
00Z006N0019092 

128,66 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U. 

33 F/2020/5990 06/11/2020 2010V204349 341,22 B61443628 BARNA PORTERS,  
S.L. 

33 F/2020/5989 06/11/2020 2010V204348 421,08 B61443628 BARNA PORTERS,  
S.L. 

33 F/2020/6144 15/11/2020 FC20 FC2001841 461,00 B59840090 FERRETERIA OLIVELLA, 
S.L. 

33 F/2020/5987 06/11/2020 2010V204346 653,40 B61443628 BARNA PORTERS,  
S.L. 

33 F/2020/5986 06/11/2020 2010V204345 747,78 B61443628 BARNA PORTERS,  
S.L. 

33 F/2020/6066 10/11/2020 086163936541  
0521  

756,53 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U. 

       00Z006N0019083    

33 F/2020/5985 06/11/2020 2010V204344 849,42 B61443628 BARNA PORTERS,  
S.L. 

33 F/2020/6097 12/11/2020 1 000404 1.331,85 B61278982 DISSENY TEA 3, S.L. 

33 F/2020/6096 12/11/2020 1 000403 1.934,43 B61278982 DISSENY TEA 3, S.L. 

33 F/2020/5981 05/11/2020 999402944725  
0687  
00Z006N0019142 

2.469,62 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U. 

33 F/2020/6046 09/11/2020 A 2020/A/201293 4.125,18 B60650801 GESTION INTEGRAL  
DE INSTALACIONES,  
SL 

33 F/2020/5927 04/11/2020 999347497021  
1631  

6.136,43 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U. 
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PZZ001N0126538 

33 33 33 33 
TotalTotalTotalTotal 

   20.848,65   

34 F/2020/6121 13/11/2020 20303 12,50 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA,  
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE  
CATALUNYA, S.L. 

34 F/2020/5814 01/11/2020 USRT2011000007 77,59 U88001284 TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
MOVILES ESPAÑA,  
SAU, UTE DCXV 

34 F/2020/5884 03/11/2020 2002280 228,63 B43850544 ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L. 

34 F/2020/5851 02/11/2020 PREV-30/20 1.330,58 G58219874 ATRA ASSOCIACIO 

34 34 34 34 
TotalTotalTotalTotal 

   1.649,30   

35 F/2020/5873 03/11/2020 2500691085 5,67 A81069197 KONICA MINOLTA  
BUSINESS  
SOLUTIONS SPAIN, S.A. 

35 F/2020/6079 11/11/2020 TS20/3088 218,07 J62639430 TRESSAT  
SEGURETAT, S.C.P. 

35 F/2020/5826 01/11/2020 USRT2011000030 398,50 U88001284 TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
MOVILES ESPAÑA,  
SAU, UTE DCXV 

35 F/2020/5993 06/11/2020 FR 789482 4.791,60 A08194425 CONSORCIO  
MAYORISTA, SA -  
CONMASA 

35 F/2020/6001 06/11/2020 FC-036893 8.121,99 B80925977 TELEVIDA  
SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS,  
S.L. 

35 35 35 35 
TotalTotalTotalTotal 

   13.535,83   

41 F/2020/5847 02/11/2020 20074598 76,12 B62724562 SISTEMAS  
DIGITALES  
CORPORATE, S.L. 

41 F/2020/5727 28/10/2020 20072839 309,87 B62724562 SISTEMAS  
DIGITALES  
CORPORATE, S.L. 

41 F/2020/6156 16/11/2020 Emit- 96 508,20 B86798949 NKE CAD SYSTEMS,  
S.L. 

41 F/2020/6153 16/11/2020 Emit- 85 2.704,96 A58186693 CONSTRUCCIONS 
CONTRERAS 1945, S.A. 
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41 F/2020/6186 17/11/2020 F 20071 3.811,50 B63403810 ENGINYERIA I MEDI 
AMBIENT DE  
BADALONA, S.L. 

41 F/2020/5689 26/10/2020 R10/36-03 7.877,27 B08593543 ROCA GOMEZ, S.L. 

41 41 41 41 
TotalTotalTotalTotal 

   15.287,92   

42 F/2020/6029 04/11/2020 A20 194 11,00 B62108261 FERRETERIA ALMIRALL, 
S.L. 

42 F/2020/5864 03/11/2020 F 2002612 14,52 F08863268 MATERIALES PARA  
LA CONSTRUCCION  
DEL GARRAF 

42 F/2020/5949 05/11/2020 FE20321341213399 19,58 A08431090 GAS NATURAL  
SERVICIOS SDG, S.A. 

42 F/2020/5810 01/11/2020 USRT2011000005 70,33 U88001284 TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
MOVILES ESPAÑA,  
SAU, UTE DCXV 

42 F/2020/6034 04/11/2020 A20 179 78,80 B62108261 FERRETERIA ALMIRALL, 
S.L. 

42 F/2020/6028 04/11/2020 A20 133 231,10 B62108261 FERRETERIA ALMIRALL, 
S.L. 

42 F/2020/5803 01/11/2020 20163 1.361,25 B65451759 GESTIO DE RESIDUS I 
BIODIVERSITAT, S.L. 

42 42 42 42 
TotalTotalTotalTotal 

   1.786,58   

43 F/2020/5846 02/11/2020 20074597 76,12 B62724562 SISTEMAS  
DIGITALES  
CORPORATE, S.L. 

43 F/2020/5997 06/11/2020 G2020018603 281,48 Q0840001B INSTITUT CATALA DEL 
SOL 

43 F/2020/6000 06/11/2020 G2020018606 361,19 Q0840001B INSTITUT CATALA DEL 
SOL 

43 F/2020/5998 06/11/2020 G2020018604 368,49 Q0840001B INSTITUT CATALA DEL 
SOL 

43 F/2020/5999 06/11/2020 G2020018605 380,30 Q0840001B INSTITUT CATALA DEL 
SOL 

43 F/2020/5996 06/11/2020 G2020018518 400,35 Q0840001B INSTITUT CATALA DEL 
SOL 

43 43 43 43 
TotalTotalTotalTotal 

   1.867,93   

50 F/2020/6182 17/11/2020 O2020GCK000013 2.926,45 A12013561 CANALIZACIONES 
CIVILES, SAU 

50 F/2020/6172 16/11/2020 202000236 8.418,02 B65540684 ACER'S GARRAF, SL 

50 F/2020/6093 12/11/2020 20C1 037779 9.634,72 A25027145 SERVICIOS  
MICROINFORMATICA, 
S.A. 
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50 50 50 50 
TotalTotalTotalTotal 

   20.979,19   

52 F/2020/5865 03/11/2020 F 2002613 7,65 F08863268 MATERIALES PARA  
LA CONSTRUCCION  
DEL GARRAF 

52 F/2020/5866 03/11/2020 F 2002614 14,71 F08863268 MATERIALES PARA  
LA CONSTRUCCION  
DEL GARRAF 

52 F/2020/3710 12/07/2020 082036564695  
0053  
PMR001N0301417 

140,17 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U. 

52 F/2020/3340 23/06/2020 999419811904  
0579  
PMR001N0268426 

148,99 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U. 

52 F/2020/4442 25/08/2020 999419811904  
0583  
PMR001N0356319 

152,33 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U. 

52 F/2020/5904 03/11/2020 999419811904  
0598  
PMR001N0452684 

166,81 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U. 

52 F/2020/4763 12/09/2020 082036564695  
0068  
PMR008N0015337 

196,36 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U. 
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52 F/2020/5839 02/11/2020 20201605 199,71 A08523094 ALUMBRADOS  
VIARIOS, S.A. 

52 F/2020/2620 14/05/2020 082036564695  
0049  
PMR001N0212085 

203,27 A81948077 ENDESA 
ENERGIA, S.A.U. 

52 F/2020/5856 02/11/2020 88 256,52 B65211518 SERVEIS GLOBALS 
DEL GARRAF, S.L. 

52 F/2020/5891 03/11/2020 C10/188 290,00 B58444050 CANTERA ROCA, 
S.L. 

52 F/2020/5893 03/11/2020 2020 1125 503,19 B65939092 NEUMATICOS J.  
GARCIA E HIJAS, 
S.L. 

52 F/2020/5820 01/11/2020 USRT2011000033 663,75 U88001284 TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
MOVILES 
ESPAÑA,  
SAU, UTE DCXV 

52 F/2020/5982 05/11/2020 999402946821  
0680  
00Z006N0019188 

710,11 A81948077 ENDESA 
ENERGIA, S.A.U. 

52 F/2020/5788 30/10/2020 2000765 927,75 P0800354C MANCOMUNITAT  
TEGAR DEL 
GARRAF 

52 F/2020/5899 03/11/2020 R10/176 971,94 B08593543 ROCA GOMEZ, 
S.L. 

52 F/2020/5182 04/10/2020 999402946821  
0676  
00Z006N0016975 

998,63 A81948077 ENDESA 
ENERGIA, S.A.U. 

52 F/2020/5910 03/11/2020 4929 1.322,80 J65790164 ANEM A  
TREBALLAR... SCP 

52 F/2020/4617 03/09/2020 999402946821  
0661  
00Z006N0015026 

1.397,73 A81948077 ENDESA 
ENERGIA, S.A.U. 

52 F/2020/5371 14/10/2020 2010852 1.568,46 B55255251 ENVIROCAT 
SERVEIS, S.L. 

52 F/2020/5919 04/11/2020 20201640 1.841,14 A08523094 ALUMBRADOS  
VIARIOS, S.A. 

52 Total52 Total52 Total52 Total    12.682,02   

53 F/2020/5907 03/11/2020 159431 4,42 B17944497 SALTOKI REUS, 
SLU 

53 F/2020/6058 30/10/2020 020/14167 23,45 B62553078 SUMINISTROS 
LARI, S.L. -  
BIGMAT 

53 F/2020/5863 03/11/2020 90514 47,95 A58189432 GUTMETAL, S.A. 

53 F/2020/5830 02/11/2020 A A/20200101 1.494,35 B17404583 SEMAB  
PROJECTS.COM 

53 F/2020/5897 03/11/2020 R10/175 1.647,25 B08593543 ROCA GOMEZ, 
S.L. 
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53 F/2020/5706 27/10/2020 Emit- 20000667 2.815,67 B64539349 SEÑALCONFOR 

53 F/2020/5962 05/11/2020 155/20 3.121,80 B66668088 GRAFIQUES  
VILANOVA 2006, 
S.L. 

53 F/2020/5886 23/10/2020 FR951 4.512,65 52154860Z JESSICA 
CARBALLO MIRO 

53 F/2020/5890 03/11/2020 FR955 4.512,65 52154860Z JESSICA 
CARBALLO MIRO 

53 Total53 Total53 Total53 Total    18.180,19   

54 F/2020/6018 04/11/2020 A20 218 4,01 B62108261 FERRETERIA 
ALMIRALL, S.L. 

54 F/2020/6019 04/11/2020 A20 178 341,47 B62108261 FERRETERIA 
ALMIRALL, S.L. 

54 F/2020/6017 04/11/2020 A20 9 439,70 B62108261 FERRETERIA 
ALMIRALL, S.L. 

54 F/2020/5971 05/11/2020 2020//202351 2.586,77 B62175575 SERVEIS VIALS 
DEL VALLES, S.L. 

54 Total54 Total54 Total54 Total    3.371,95   

MULTIAPLICACIÓ F/2020/5879 03/11/2020 S 2020/S/2046 4,80 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. -  
SISTEMES  
D'ORGANITZACIO 
SA,  

MULTIAPLICACIÓ F/2020/5880 03/11/2020 S 2020/S/2047 6,46 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. -  
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/5226 06/10/2020 S 2020/S/1777 6,93 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. -  
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/5958 05/11/2020 CI0916940835 7,26 A80907397 VODAFONE 
ESPAÑA,  
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/5869 03/11/2020 S 2020/S/2043 11,56 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. -  
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/5870 03/11/2020 S 2020/S/2044 15,26 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. -  
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/5867 03/11/2020 S 2020/S/2036 16,34 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. -  
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SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/5876 03/11/2020 S 2020/S/2040 25,03 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. -  
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/5868 03/11/2020 S 2020/S/2037 25,20 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. -  
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/5874 03/11/2020 S 2020/S/2038 35,32 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. -  
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/5875 03/11/2020 S 2020/S/2039 38,41 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. -  
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/5878 03/11/2020 S 2020/S/2042 51,91 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. -  
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/5133 01/10/2020 USRT2010000031 95,63 U88001284 TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
MOVILES 
ESPAÑA,  
SAU, UTE DCXV 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/5871 03/11/2020 S 2020/S/2045 119,44 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. -  
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/5818 01/11/2020 USRT2011000021 153,37 U88001284 TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
MOVILES 
ESPAÑA,  
SAU, UTE DCXV 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/5804 01/11/2020 USRT2011000004 190,13 U88001284 TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
MOVILES 
ESPAÑA,  
SAU, UTE DCXV 
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MULTIAPLICACIÓ F/2020/5809 01/11/2020 USRT2011000003 190,31 U88001284 TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
MOVILES 
ESPAÑA,  

      SAU, UTE DCXV 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1647 22/03/2020 082036564695  
0021  
PMR001N0123173 

293,72 A81948077 ENDESA 
ENERGIA, S.A.U. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/5821 01/11/2020 USRT2011000026 361,92 U88001284 TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
MOVILES 
ESPAÑA,  
SAU, UTE DCXV 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/5923 04/11/2020 183  
201031183000173 

574,18 A80292667 ALD 
AUTOMOTIVE 
SAU 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/4245 05/08/2020 999402946821  
0657  
00Z006N0012901 

583,27 A81948077 ENDESA 
ENERGIA, S.A.U. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/6002 06/11/2020 082033605111  
0775  
PMR001N0458367 

844,93 A81948077 ENDESA 
ENERGIA, S.A.U. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/5983 05/11/2020 999402945511  
0720  
00Z006N0019158 

1.051,93 A81948077 ENDESA 
ENERGIA, S.A.U. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/5862 03/11/2020 6428 1.143,78 B66971276 ALCO RENTAL 
SERVICES S.L.U. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/5968 05/11/2020 PREV-31/20 1.391,94 G58219874 ATRA 
ASSOCIACIO 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/5104 01/10/2020 1300295463 6.969,60 A28791069 KONE 
ELEVADORES,  
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/4576 02/09/2020 90NJUT000025 7.318,73 U88001284 TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
MOVILES 
ESPAÑA,  
SAU, UTE DCXV 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/5168 02/10/2020 90NJUT000029 7.318,73 U88001284 TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
MOVILES 
ESPAÑA,  
SAU, UTE DCXV 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/5911 03/11/2020 90NJUT000032 7.318,73 U88001284 TELEFONICA DE  
ESPAÑA SAU Y  
TELEFONICA  
MOVILES 
ESPAÑA,  
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Factures entre 10.001Factures entre 10.001Factures entre 10.001Factures entre 10.001€ i 50.000€€ i 50.000€€ i 50.000€€ i 50.000€    

OrgànicaOrgànicaOrgànicaOrgànica N. d'entradaN. d'entradaN. d'entradaN. d'entrada DataDataDataData N. de N. de N. de N. de documentdocumentdocumentdocument Import Import Import Import 
totaltotaltotaltotal 

TercerTercerTercerTercer NomNomNomNom 

09 F/2020/5887 03/11/2020 AJ/2020/159 33.169,01 F61826053 ACTUA, S.C.C.L. 

09 Total09 Total09 Total09 Total    33.169,01   

10 F/2020/6004 06/11/2020 999402943658 0731  
00Z006N0019132 

10.530,44 A81948077 ENDESA  
ENERGIA, S.A.U. 

10 Total10 Total10 Total10 Total    10.530,44   

21 F/2020/6088 11/11/2020 F2020 9370427572 17.895,90 A81608077 T-SYSTEMS ITC 
IBERIA S.A.U. 

21 Total21 Total21 Total21 Total    17.895,90   

50 F/2020/5691 26/10/2020 Emit- 2020237 24.196,08 B67303081 CONSTRUCTORA  

      SOCCER MX-10,  
S.L. 

50 Total50 Total50 Total50 Total    24.196,08   

52 F/2020/5835 02/11/2020 20201596 12.457,57 A08523094 ALUMBRADOS  
VIARIOS, S.A. 

52 Total52 Total52 Total52 Total    12.457,57   

Total generalTotal generalTotal generalTotal general    98.249,0098.249,0098.249,0098.249,00   

 
Factures superiors a 50.001€ 
 

Orgànica N. 
d'entrada 

Data N. de 
document 

Import 
total 

Tercer Nom 

    0,00   

Total 
general 

   0,00   

 
 

SAU, UTE DCXV 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/3033 05/06/2020 Emit-2020 0042 9.709,44 V28865855 MUSAAT MUTUA 
DE  
SEGUROS A 
PRIMA  
FIJA 

MULTIAPLICACIÓ  
Total 

   45.874,26   

Total generalTotal generalTotal generalTotal general    339.866,92339.866,92339.866,92339.866,92   
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Resum total facturació 
 

 Imports Recompte 

Factures < 10.000€ 339.866,92 € 312 

Factures entre 10.001€ i 50.000€ 98.249 € 5 

Factures > 50.001€ 0,00€ 0 

TOTAL 438.115,92 € 317 
 
 
SEGON: Comptabilitzar la relació de factures número F/2020/30.  
 
 
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. 
  
   
 
 
 
 
 
11. Acció Social.  
Número: 609/2020/eAJT. 
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APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I L’EMPRESA GESTULED, S.L. PER A LA REALITZACIÓ DE 
REPARACIONS A LLARS DE PERSONES DERIVADES PER LA REGIDORIA D’ACCIÓ 
SOCIAL I DEPENDÈNCIA 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER: APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’empresa Gestuled, S.L. per a la realització de reparacions a llars de persones 
derivades per la regidoria d’Acció Social i Dependència, que es transcriu a continuació:  
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I L’EMPRESA GESTULED, S.L. PER A LA REALITZACIÓ DE 
REPARACIONS A LLARS DE PERSONES DERIVADES PER LA REGIDORIA 
D’ACCIÓ SOCIAL I DEPENDÈNCIA 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ,  amb CIF P-0830800-I, representat per 
l’Alcaldessa, la Sra. Olga Arnau Sanabra, assistida pel Secretari General de la 
Corporació, Sr. Isidre Martí Sardà.  
 
GESTULED, S.L., amb CIF B66396540, i domicili social al carrer de l’Aigua, 75 baixos, 
08800 Vilanova i la Geltrú, representada pel seu representant legal Sr. José González 
Gómez amb DNI 46803065C. 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
L’empresa Gestuled, S.L. (en endavant, Gestuled) ha ofert a l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú prestar els seus serveis a persones derivades per la Regidoria d’Acció Social 
i Dependència de manera altruista. La col·laboració d’aquesta empresa és totalment 
gratuïta, sense percebre’n cap benefici ni retribució. 
Per tal d’establir els termes i condicions de la col·laboració, és voluntat d’ambdues parts 
articular un conveni que reculli i especifiqui les obligacions i compromisos de les parts, 
les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta col·laboració, i establir 
un procediment per les derivacions. 
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
PRIMER.- OBJECTE I ÀMBIT DEL CONVENI 
L'objecte del present conveni és establir les bases de col·laboració entre Gestuled i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la realització de reparacions de fusteria, 
electricitat i lampisteria a les llars prèviament seleccionades per la regidoria d’Acció 
Social i Dependència. 
 
SEGON.- COMPROMISOS I ACTUACIONS 
2.1. Per part de l’Ajuntament: 
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Les tècniques de la regidoria d’Acció Social i Dependència s’encarregaran de realitzar 
les derivacions de persones a l’empresa Gestuled, un cop valorada la situació social. 
 
Aquesta derivació es farà mitjançant un document que contindrà tota la informació 
necessària per l’empresa.  
 
Així mateix, les persones que es derivin acceptaran les condicions relatives a les 
possibles reparacions o substitucions acordades amb l’empresa, i que s’especifiquen a 
l’apartat 2.2. 
 
La regidoria d’Acció Social i Dependència es compromet a fer un bon ús del servei, 
establint una bona priorització de les llars seleccionades. 
 
Per altra banda, oferirà informació detallada sobre el context en el que es realitzarà 
aquesta intervenció a la llar, informant específicament a les famílies de les següents 
condicions del servei: 

- La col·laboració de Gestuled és totalment solidària i no obté cap benefici ni retribució 
per realitzar aquestes reparacions i suports a les llars.  

- La persona ha d’adreçar-se al local comercial de Gestuled amb el full de derivació 
d’Acció Social, i seguint les indicacions pertinents. 

- Els dies i hores de visita per la reparació al domicili els establirà Gestuled, i seran 
preferentment en cap de setmana. 

- Els serveis tècnics de Gestuled ensenyaran a les famílies i les implicaran en la 
reparació, en la mesura del que sigui possible. 
 
Com empresa col·laboradora amb la regidoria d’Acció Social i Dependència se li farà 
entrega de: 
 
- Targeta autorització d’aparcament amb una validesa fins el 31 de desembre de 
2021, renovable. 
 
- Targeta d’identificació. 
 
2.2. Per part de Gestuled:  
L’empresa oferirà els següents tipus de reparacions: 
- Fusteria: 
• Arreglar panys 
• Ajustar portes que no obren o tanquen, o frontisses trencades 
• Aïllaments tèrmics � Reparació de persianes - Lampisteria: 
• Embussos als desaigües 
• Substitució d’aixetes trencades 
• Canvis de cisternes trencades 
• Substitució de bidet - Electricitat: 
• Substitució d’il·luminació per LED 
• Reparació d’endolls 
• Substitució de fusibles 
- Si cal substituir algun element, aquest anirà a càrrec de la persona/família (aixetes, 
cisterna, canonades, panys, endolls, persiana, etc.)  
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- La reparació/substitució que es faci al domicili serà gratuïta pel que fa a la mà d'obra 
i als desplaçaments. Les regletes, cablejat i restant material anirà a càrrec de la 
persona/família. 
- Si al domicili hi ha elements d'il·luminació halògens o incandescents, l'empresa 
procurarà substituir-los per sistemes LED de manera gratuïta sempre i quan aquest 
material estigui disponible a les existències previstes per l'empresa en aquest programa 
de col·laboració. 
 
TERCER.- RESPONSABILITAT EN FRONT DE TERCERS 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers a conseqüència de les 
actuacions o reparacions realitzades a les llars de les persones usuàries tindrà el 
mateix tractament i cobertura que la que tingui Gestuled en la relació amb els seus 
clients. 
 
QUART.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT  
Pel seguiment del desenvolupament d’aquest conveni es constituirà una comissió de 
seguiment integrada per un/a tècnic/a de l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
i pel responsable de l’empresa GESTULED. 
 
A aquesta comissió li correspondran, entre d’altres funcions, les següents: 
1. Vetllar pel desenvolupament correcte de la col·laboració. 
2. Fer-ne el control i el seguiment i vetllar per l’aplicació correcta dels serveis. 
3. Avaluar el resultat de la col·laboració. 
 
I, en general, totes aquelles funcions que es desprenguin d’aquest conveni i/o que les 
parts estimin convenients. 
La Comissió de Seguiment celebrarà les pertinents comunicacions (via e-mail o telèfon) 
i reunions per al compliment de les funcions que li són pròpies, prenent els acords que 
es considerin oportuns. Sense perjudici de l’anterior, la comissió podrà reunir-se, a 
requeriment de qualsevol de les parts, per tractar d’aquells assumptes que per la seva 
urgència o especificitat no es puguin ajornar. 
 
CINQUÈ.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
El conveni de col·laboració entrarà en vigor en la data de la seva signatura i serà vigent 
per un termini màxim de tres (3) anys.  
 
SISÈ.- MODIFICACIONS DEL CONVENI 
Es podrà modificar el present conveni en els casos següents: si hi ha normativa de rang 
superior que fa referència a alguna part d’aquest, si l’ajuntament aprova alguna 
normativa que modifiqui alguna part del mateix o si ambdós parts estan d’acord en 
modificar algun punt del present conveni.  
 
SETÈ.- CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI  
Són causes d’extinció del present conveni: 
a) La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
b) La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en el conveni. 
c) L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de 
les parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis que 
correspongui a la/les part/s complidora/es. 
d) L’acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit. 
e) La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 
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f) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
g) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que regulen 
les relacions interadministratives i de cooperació. 
h) Qualsevol altra causa admissible en dret. 
 
VUITÈ.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
L’Ajuntament i Gestuled s’obliguen a complir els requeriments previstos a la normativa 
vigent sobre protecció de dades personals, i en particular, a la llei orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals a les 
disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016 en el tractament de dades personals motiu del present acord de 
col·laboració, 
 
Les parts tractaran les dades personals professionals de les persones que intervenen 
en el marc del conveni amb la finalitat de la gestió del conveni en l'àmbit exclusivament 
professional. Aquestes dades seran conservades després de la finalització del conveni 
durant el temps establert per la legislació vigent en matèria de contractació. Per accedir, 
rectificar, suprimir i exercir la resta dels drets cada interessat podrà dirigir-se a les 
adreces de les empreses recollides en l'inici de el present contracte. 
 
Per portar a terme els serveis motiu del conveni, l’ajuntament indicarà als ciutadans i/o 
usuaris d’Acció Social i Dependència que puguin tenir necessitat de reparacions àmbit 
dels serveis del conveni de la possibilitat de fer ús del servei gratuït ofert per Gestuled. 
 
L’ajuntament adreçarà – en cas afirmatiu – al ciutadà/ciutadana a Gestuled, sense 
comunicar en cap cas les dades personals a Gestuled ni intermediar en el servei. 
En el moment en què els usuaris siguin adreçats Gestuled per fer ús dels seus serveis, 
passarà a ser considerada responsable de Tractament d'aquestes dades, i ha de 
garantir el compliment dels principis i mesures recollides a la legislació en matèria de 
protecció de dades, principalment: 
 

� Aplicar els principis exigits per la legislació en tant el tractament de dades: informar 
els seus clients del tractament de dades recollint el seu consentiment exprés, garantir 
l'exercici dels seus drets respecte el tractament de dades, comunicar les possibles 
violacions de seguretat de dades a l'autoritat competent, etc. 

� Dur a terme el tractament de les dades personals únicament i exclusivament per a 
les finalitats relacionades directament amb la gestió del servei i aquelles finalitats que 
els usuaris hagin autoritzat expressament, quedant expressament prohibit utilitzar-los 
per a fins diferents. 

� Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional respecte de la 
informació i / o dades personals. L'obligació de confidencialitat tindran una durada 
indefinida. 

� Garantir l'aplicació de les mesures de seguretat que siguin d'aplicació en funció de 
el nivell de risc associat als tractaments de dades personals per a assegurar la 
confidencialitat, secret, disponibilitat i integritat. 
 
Gestuled assumeix tota responsabilitat en el tractament de dades personals i eximeix 
a l’Ajuntament dels possibles danys i perjudicis com a conseqüència de l’incompliment 
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de les obligacions definides a la legislació en matèria de protecció de dades, incloent 
les possibles sancions per part dels Organismes Reguladors del tractament de dades 
personals. 
 
NOVÈ.- MARC NORMATIU DEL PRESENT CONVENI 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò 
establert en el capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els articles 47 al 53 de la Llei 40/2015,  de i 
d’octubre, de 26 de novembre, de règim jurídic del sector públic així com els articles 
108 al 112, i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de 
la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
DESÈ.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts 
d’aquest acord de col·laboració serà la jurisdicció contenciós-administrativa competent 
a Vilanova i la Geltrú. 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, en el 
lloc i data que s’assenyalen. 

 
SEGON: DISPOSAR la publicació del conveni al BOPB i també la inscripció al Registre 
de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat i a l’Espai de Transparència 
municipal. 
 
TERCER. FACULTAR l’alcaldessa per a la signatura de tota la documentació que sigui 
necessària per a la formalització del present acord. 
 
QUART. NOTIFICAR aquest acord a Gestuled, S.L. 
 
CINQUÈ. Peu de recurs 
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Recurs d’alçada davant l’òrgan superior jeràrquic al què 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 d’alçada, 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 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. 
  
13. Cultura.  
Número: 503/2020/eSUB. 
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APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L'ANY 2020 A L'ENTITAT "CÍRCOL CATÒLIC DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ" 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
ACORD:  
   
PRIMER:  CONCEDIR una subvenció per import de 5.178,00 euros a l’entitat Círcol 
Catòlic de Vilanova i la Geltrú, en concepte de subvenció nominativa 2020, per 
col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat presentada per 
l’entitat. 
 
SEGON:  AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 5.178,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.3341.48912 Subvenció Círcol Catòlic. 
 
TERCER:  APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 
 

El CÍRCOL CATÒLIC DE VILANOVA I LA GELTRÚ es compromet a:  
 

1. Realització d’una producció teatral, com a mínim, de la companyia de teatre 
amateur L’ESCOTILLÓ GT de l’entitat. 

2. L’ENTITAT es fa responsable de les remuneracions, cotitzacions socials i 
fiscals del seu personal contractat, i es compromet a sol·licitar a les autoritats 
competents, en el termini oportú, les autoritzacions per a la contractació de 
menors o d’artistes estrangers en cas que sigui necessari. 

3. L’ENTITAT es compromet a 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 que la legislació 
vigent.  Així com que està al corrent de la tramitació i obtenció dels drets 
d’autor amb l’entitat de gestió dels drets d’autor pertinent, per a la 
representació de les seves obres de teatre. 

4. Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 

5. Posar el local social de l’entitat a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per desenvolupar actes culturals (xerrades, exposicions...), sempre 
sota l’acord previ amb l’entitat i previst amb suficient antelació. 

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

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

8. Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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9. Fer constar de forma específica, en tota la seva difusió, la col·laboració de 
l’Ajuntament, amb el text següent: “amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú” conjuntament amb el seu logotip, seguint el llibre d’estil. 

10. 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. 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. 

12. Procurar que la seva activitat sociocultural sigui d’integració en el barri en 
què està establerta. 

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

14. 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. 

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

 
Sens perjudici de les obligacions anteriorment esmentades, el beneficiari també 
haurà de complir les condicions establertes en la Llei 38/2003, General de 
Subvencions, així com en l’Ordenança General Reguladora de la concessió de 
subvencions d’aquest Ajuntament. 
 
La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 
 

• 50% del total de la subvenció concedida: un cop redactada la 
resolució i aprovada per la Junta de Govern Local. 
 

• 50% restant de la subvenció: es farà efectiva un cop l’entitat hagi 
justificat correctament l’aplicació del 100% de l’import de la 
subvenció. 

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

• Sol·licitud de pagament de l’import justificat, signada per la persona 
que ostenti la representació de l’entitat. 
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• 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.  
 
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 Círcol Catòlic de Vilanova i la Geltrú i a la 
intervenció municipal per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
CINQUÈ:  PEU DE RECURS 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
  
   
14. Cultura.  
Número: 593/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L'ANY 2020 A L'ENTITAT "ASSOCIACIÓ CERCAVILA DE 
L'IMAGINARI DE VILANOVA I LA GELTRÚ" 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER:  CONCEDIR una subvenció per import de 4.000,00 euros a l’entitat Associació 
Cercavila de l’Imaginari, en concepte de subvenció nominativa 2020, per col·laborar en 
el finançament de les despeses derivades de l’activitat presentada per l’entitat. 
 
SEGON:  AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 4.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.3341.48915 Subvenció Ball popular de l’Imaginari. 
 
TERCER:  APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 
 

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

1. Difondre la Cercavila de l’Imaginari, mitjançant un conte i la seva 
música.  Aquest projecte permet promoure la cultura popular de la 
ciutat, per altres vies diferents de l’activitat al carrer que, en 
aquests moments de pandèmia, no són viables de realitzar. 

2. Acreditar documentalment en qualsevol moment que ho sol·liciti 
l’AJUNTAMENT, que està al corrent de totes les seves obligacions 
fiscals, així com del compliment de la resta d’obligacions derivades 
de la legislació vigent. 

3. Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament no superi 
el cost total dels projectes desenvolupats per l’entitat. 
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4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Informar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 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. 

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

9. Mantenir el recull i catalogació de l’arxiu de l’entitat. 
10. Vetllar en tot moment per mantenir i incrementar la qualitat de la 

formació dels membres de l’associació. 
Sens perjudici de les obligacions anteriorment esmentades, el beneficiari també 
haurà de complir les condicions establertes en la Llei 38/2003, General de 
Subvencions, així com en l’Ordenança General Reguladora de la concessió de 
subvencions d’aquest Ajuntament. 
La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 

• 50% del total de la subvenció concedida: un cop redactada la 
resolució i aprovada per la Junta de Govern Local 

• 50% restant de la subvenció: es farà efectiva un cop l’entitat hagi 
justificat correctament l’aplicació del 100% de l’import de la 
subvenció. 

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

• Sol·licitud de pagament de l’import justificat, signada per la persona 
que ostenti la representació de l’entitat. 

• Memòria d’ACTIVITATS: detall de les activitats realitzades a 
cadascun dels programes subvencionats, indicant-ne el 
funcionament, la participació, l’assoliment dels objectius i propostes 
de millora.  També s’ha d’incloure un exemplar de tota la 
documentació i difusió editada per l’activitat subvencionada, en la 
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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.  
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 Associació Cercavila de l’Imaginari i a la 
intervenció municipal per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
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 
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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.  
No obstant això, la Junta de Govern Local aprovarà allò que consideri més adient. 
  
   
15. Cultura.  
Número: 607/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L’ANY 2020 A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ PESSEBRISTA DE  
VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER: CONCEDIR una subvenció per import de 3.850,00 euros a l’entitat 
ASSOCIACIÓ PESSEBRISTA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, en concepte de subvenció 
nominativa 2020, per col·laborar en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat subvencionada presentada per l’entitat. 
 
SEGON:  AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 3.850,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.3341.48914 Subvenció Associació Pessebrista. 
 
TERCER:  APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 
 

L’ASSOCIACIÓ PESSEBRISTA DE VILANOVA I LA GELTRÚ es compromet a:  
1. Realitzar el pessebre de la ciutat que s’instal·la a la plaça de la Vila durant 

les festes de Nadal i Reis, des de primers de desembre de 2020 fins a 
primers de gener de 2021, així com l’exposició de diorames que 
s’instal·len a la pròpia seu social també durant les esmentades festes.  
Sempre i quan la situació de la pandèmia de Covid-19 ho permeti i en tot 
cas, seguint les mesures de protecció sanitària que siguin necessàries. 

2. Disposar dels corresponents permisos municipals. 
3. Enviar a la Regidoria de Cultura les necessitats d’infraestructura per a 

poder preveure el muntatge de les activitats, com a mínim un mes abans. 
4. Fer-se responsable de les remuneracions, cotitzacions socials i fiscals del 

seu personal contractat. 
5. Acreditar documentalment en qualsevol moment en que ho sol·liciti 

l’Ajuntament, que està al corrent de totes les seves obligacions fiscals, així 
com al compliment de les obligacions de la legislació vigent. 

6. Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament no superi el cost 
total dels projectes desenvolupats per l’entitat. 
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7. Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 
Tenir arxivats i a disposició de l’Ajuntament, tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides. 

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

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

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

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

12. Mantenir el recull i catalogació de l’arxiu de l’entitat. 
13. Vetllar en tot moment per mantenir i incrementar la qualitat de la formació 

dels membres de l’associació. 
14.L’entitat té seu pròpia i hi desenvolupen projectes adreçats a la població 

vilanovina en el marc d’un compromís mutu de treball vers la millora de la 
qualitat de vida i pel bé comú.  La posaran a disposició dels col·lectius, 
entitats o persones que ho necessitin, sempre i quan ambdues parts 
arribin a acords d’utilització.  Així mateix, posaran el local social de l’entitat 
a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per desenvolupar 
actes culturals, sempre sota acord previ i previst amb suficient antelació.  
Sens perjudici de les obligacions anteriorment mencionades, el beneficiari 
també haurà de complir les condicions establertes en la Llei 38/2003, 
General de Subvencions, així com en l’Ordenança General Reguladora 
de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament. 

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: 
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• 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.  
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 ASSOCIACIÓ PESSEBRISTA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ i a la intervenció municipal per al seu coneixement i als efectes 
oportuns. 
 
CINQUÈ:  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
  
 
 
  
16. Cultura.  
Número: 1003/2020/eSUB. 
 
APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR EL PAGAMENT A L’ENTITAT PENYA 
FILATÉLICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA  
PREVISTA A LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
 

PRIMER.  Aprovar l’atorgament de la subvenció nominativa prevista a les bases 
d’execució del pressupost 2020 a l’Entitat PENYA FILATÉLICA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 
 
SEGON.  Autoritzar i disposar el pagament de la subvenció relacionada amb el suport al 
sosteniment de les entitats d’interès social propietàries de les seves seus socials, a 
través d’una aportació de 916,00€ amb càrrec a la partida pressupostària  
31.3341.48918, Subvenció Penya Filatèlica. 
 
La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 
 

- L’import de la subvenció s’abonarà en la seva totalitat un cop aprovada la 
resolució, havent justificat el beneficiari 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. 
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TERCER.  APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 
 

� Fer front al pagament de totes les obligacions derivades de la tinença en propietat 
de la pròpia seu social. 

� Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 

� Posar el local social de l’entitat a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per desenvolupar actes culturals (xerrades, exposicions...), sempre sota 
l’acord previ amb l’entitat i previst amb suficient antelació. 

� Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 
� Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 

organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
� Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’ajuntament, amb el seu 

logotip seguint el seu llibre d’estil. 
 
QUART. Notificar aquest acord als interessats. 
 
CINQUÈ. Peu de recurs 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs  
contenciós administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, 
dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el 
termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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17. Cultura.  
Número: 1004/2020/eSUB. 
 
APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR EL PAGAMENT A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ 
SOCIETAT SARDANISTA DANSAIRES VILANOVINS DE LA SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA PREVISTA A LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER.  Aprovar l’atorgament de la subvenció nominativa prevista a les bases 
d’execució del pressupost 2020 a l’Entitat ASSOCIACIÓ SOCIETAT SARDANISTA 
DANSAIRES VILANOVINS. 
 
SEGON.  Autoritzar i disposar el pagament de la subvenció relacionada amb el suport al 
sosteniment de les entitats d’interès social propietàries de les seves seus socials, a 
través d’una aportació de 1.725,00€ amb càrrec a la partida pressupostària 
31.3341.48919, Subvenció Soc. Sardanista Dansaires Vilanovins. 
 
La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 
 

- L’import de la subvenció s’abonarà en la seva totalitat un cop aprovada la 
resolució, havent justificat el beneficiari 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. 

 
TERCER.  APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 
 

� Fer front al pagament de totes les obligacions derivades de la tinença en propietat 
de la pròpia seu social. 

� Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 

� Posar el local social de l’entitat a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per desenvolupar actes culturals (xerrades, exposicions...), sempre sota 
l’acord previ amb l’entitat i previst amb suficient antelació. 

� Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 
� Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 

organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
� Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’ajuntament, amb el seu 

logotip seguint el seu llibre d’estil. 
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QUART. Notificar aquest acord als interessats. 
 
CINQUÈ. Peu de recurs 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
18. Cultura.  
Número: 1005/2020/eSUB. 
 
APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR EL PAGAMENT A L’ENTITAT CASA CASTILLA 
Y LEON COMARCA DEL GARRAF DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA A 
LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER.  Aprovar l’atorgament de la subvenció nominativa prevista a les bases 
d’execució del pressupost 2020 a l’Entitat CASA CASTILLA Y LEON COMARCA DEL 
GARRAF. 
 
SEGON.  Autoritzar i disposar el pagament de la subvenció relacionada amb el suport al 
sosteniment de les entitats d’interès social propietàries de les seves seus socials, a 
través d’una aportació de 437,00€ amb càrrec a la partida pressupostària 
31.3341.48920, Subvenció Casa Castilla León. 
 
La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 
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- L’import de la subvenció s’abonarà en la seva totalitat un cop aprovada la 
resolució, havent justificat el beneficiari 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. 
 

TERCER.  APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 
 

� Fer front al pagament de totes les obligacions derivades de la tinença en propietat 
de la pròpia seu social. 

� Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 

� Posar el local social de l’entitat a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per desenvolupar actes culturals (xerrades, exposicions...), sempre sota 
l’acord previ amb l’entitat i previst amb suficient antelació. 

� Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 
� Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 

organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
� Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’ajuntament, amb el seu 

logotip seguint el seu llibre d’estil. 
 
QUART. Notificar aquest acord als interessats. 
 
CINQUÈ. Peu de recurs 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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19. Cultura.  
Número: 1006/2020/eSUB. 
 
APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR EL PAGAMENT A L’ENTITAT AGRUPACIÓ 
EXCURSIONISTA LA TALAIA DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA A LES 
BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER.  Aprovar l’atorgament de la subvenció nominativa prevista a les bases 
d’execució del pressupost 2020 a l’Entitat AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA LA TALAIA. 
 
SEGON.  Autoritzar i disposar el pagament de la subvenció relacionada amb el suport al 
sosteniment de les entitats d’interès social propietàries de les seves seus socials, a 
través d’una aportació de 1.852,00€ amb càrrec a la partida pressupostària 
31.3341.48921, Subvenció Agrup. Excursionista Talaia. 
La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 
 

- L’import de la subvenció s’abonarà en la seva totalitat un cop aprovada la 
resolució, havent justificat el beneficiari 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. 

 
TERCER.  APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 
 

� Fer front al pagament de totes les obligacions derivades de la tinença en propietat 
de la pròpia seu social. 

� Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 

� Posar el local social de l’entitat a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per desenvolupar actes culturals (xerrades, exposicions...), sempre sota 
l’acord previ amb l’entitat i previst amb suficient antelació. 

� Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 
� Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 

organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
� Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’ajuntament, amb el seu 

logotip seguint el seu llibre d’estil. 
 
QUART. Notificar aquest acord als interessats. 
 
 



 

 

Secretaria General 

 
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.  
  
   
20. Cultura.  
Número: 1007/2020/eSUB. 
 
APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR EL PAGAMENT A L’ENTITAT FUNDACIO 
PRIVADA FOMENT VILANOVI DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA A LES  
BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER.  Aprovar l’atorgament de la subvenció nominativa prevista a les bases 
d’execució del pressupost 2020 a l’Entitat FUNDACIO PRIVADA FOMENT VILANOVI.  
 
SEGON.  Autoritzar i disposar el pagament de la subvenció relacionada amb el suport al 
sosteniment de les entitats d’interès social propietàries de les seves seus socials, a 
través d’una aportació de 5.171,00€ amb càrrec a la partida pressupostària 
31.3341.48922, Subvenció Foment Vilanoví. 
 
La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 
 

- L’import de la subvenció s’abonarà en la seva totalitat un cop aprovada la 
resolució, havent justificat el beneficiari l’aplicació del 100% de l’import de la 
subvenció. 
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- 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. 

 
TERCER.  APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 
 

� Fer front al pagament de totes les obligacions derivades de la tinença en propietat 
de la pròpia seu social. 

� Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 

� Posar el local social de l’entitat a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per desenvolupar actes culturals (xerrades, exposicions...), sempre sota 
l’acord previ amb l’entitat i previst amb suficient antelació. 

� Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 
� Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 

organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
� Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’ajuntament, amb el seu 

logotip seguint el seu llibre d’estil. 
 
QUART. Notificar aquest acord als interessats. 
 
CINQUÈ. Peu de recurs 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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21. Cultura.  
Número: 1008/2020/eSUB. 
 
APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR EL PAGAMENT A L’ENTITAT LA UNIÓ 
VILANOVINA DE L’ACORD I EL CORO DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA 
A LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD 
   
PRIMER.  Aprovar l’atorgament de la subvenció nominativa prevista a les bases 
d’execució del pressupost 2020 a l’Entitat LA UNIÓ VILANOVINA DE L’ACORD I EL 
CORO. 
 
SEGON.  Autoritzar i disposar el pagament de la subvenció relacionada amb el suport al 
sosteniment de les entitats d’interès social propietàries de les seves seus socials, a 
través d’una aportació de 1.094,00€ amb càrrec a la partida pressupostària 
31.3341.48923, Subvenció Unió Vilanovina. 
 
La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 
 

- L’import de la subvenció s’abonarà en la seva totalitat un cop aprovada la 
resolució, havent justificat el beneficiari 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. 
 

TERCER.  APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 
 

� Fer front al pagament de totes les obligacions derivades de la tinença en propietat 
de la pròpia seu social. 

� Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 

� Posar el local social de l’entitat a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per desenvolupar actes culturals (xerrades, exposicions...), sempre sota 
l’acord previ amb l’entitat i previst amb suficient antelació. 

� Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 
� Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 

organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
� Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’ajuntament, amb el seu 

logotip seguint el seu llibre d’estil. 
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QUART. Notificar aquest acord als interessats. 
 
CINQUÈ. Peu de recurs 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
  
   
22. Cultura.  
Número: 1009/2020/eSUB. 
 
APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR EL PAGAMENT A L’ENTITAT S.E.P.C. LA 
GAVINA DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA A LES BASES D’EXECUCIÓ 
DEL PRESSUPOST 2020 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER.  Aprovar l’atorgament de la subvenció nominativa prevista a les bases 
d’execució del pressupost 2020 a l’Entitat S.E.P.C. LA GAVINA. 
 
SEGON.  Autoritzar i disposar el pagament de la subvenció relacionada amb el suport al 
sosteniment de les entitats d’interès social propietàries de les seves seus socials, a 
través d’una aportació de 508,00€ amb càrrec a la partida pressupostària 
31.3341.48925, Subvenció SEPC La Gavina. 
 
La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 

- L’import de la subvenció s’abonarà en la seva totalitat un cop aprovada la 
resolució, havent justificat el beneficiari l’aplicació del 100% de l’import de la 
subvenció. 
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- 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. 

 
TERCER.  APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 
 

� Fer front al pagament de totes les obligacions derivades de la tinença en propietat 
de la pròpia seu social. 

� Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 

� Posar el local social de l’entitat a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per desenvolupar actes culturals (xerrades, exposicions...), sempre sota 
l’acord previ amb l’entitat i previst amb suficient antelació. 

� Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 
� Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 

organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
� Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’ajuntament, amb el seu 

logotip seguint el seu llibre d’estil. 
 
QUART. Notificar aquest acord als interessats. 
 
CINQUÈ. Peu de recurs 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
   
 
 
 
 
 
 



 

 

Secretaria General 

 
23. Cultura.  
Número: 1010/2020/eSUB. 
 
APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR EL PAGAMENT A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ  
CULTURAL BALL DE DIABLES DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE LA SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA PREVISTA A LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
 

PRIMER.  Aprovar l’atorgament de la subvenció nominativa prevista a les bases 
d’execució del pressupost 2020 a l’Entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL BALL DE DIABLES 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
SEGON.  Autoritzar i disposar el pagament de la subvenció relacionada amb el suport al 
sosteniment de les entitats d’interès social propietàries de les seves seus socials, a 
través d’una aportació de 110,00€ amb càrrec a la partida pressupostària 
31.3341.48927, Subvenció Associació Cultural Ball de Diables. 
 
La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 
 

- L’import de la subvenció s’abonarà en la seva totalitat un cop aprovada la 
resolució, havent justificat el beneficiari 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. 
 

TERCER.  APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 

� Fer front al pagament de totes les obligacions derivades de la tinença en propietat 
de la pròpia seu social. 

� Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament  
de Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 

� Posar el local social de l’entitat a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per desenvolupar actes culturals (xerrades, exposicions...), sempre sota 
l’acord previ amb l’entitat i previst amb suficient antelació. 

� Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 
� Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 

organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
� Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’ajuntament, amb el seu 

logotip seguint el seu llibre d’estil. 
 
QUART. Notificar aquest acord als interessats.. 
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CINQUÈ. Peu de recurs 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució 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.  
  
   
24. Cultura.  
Número: 1038/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L'ANY 2020 A L'ENTITAT "DANSAIRES VILANOVINS" PER 
L'ACTIVITAT DE LA COORDINADORA SARDANISTA 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER:  CONCEDIR una subvenció per import de 1.750,00 euros a l’entitat SOCIETAT 
SARDANISTA DANSAIRES VILANOVINS per l’activitat de la Coordinadora Sardanista 
de Vilanova i la Geltrú, en concepte de subvenció nominativa 2020, per col·laborar en el 
finançament de les despeses derivades de l’activitat presentada per l’entitat. 
 
SEGON:  AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 1.750,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.3341.48913 Subvenció Coordinadora Sardanista. 
 
TERCER:  APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents:  
 

L’entitat SOCIETAT SARDANISTA DANSAIRES VILANOVINS, per l’activitat de 
la COORDINADORA SARDANISTA DE VILANOVA I LA GELTRÚ es compromet 
a:  



 

 

Secretaria General 

1. Organitzar les diferents ballades i concerts de sardanes amb música de 
cobla que es realitzen dins la programació de la Coordinadora Sardanista.  
Sempre i quan la situació de la pandèmia de Covid-19 ho permeti i en tot 
cas, seguint les mesures de protecció sanitària que siguin necessàries.  
L’organització haurà de disposar dels corresponents permisos municipals. 

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

3. L’entitat es fa responsable de les remuneracions, cotitzacions socials i  
fiscals del seu personal contractat. 

4. L’entitat es compromet, a través d’aquest acord, a 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 que la legislació vigent. 

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

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

7. 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. 

8. 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. 

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

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

11.Mantenir el recull i catalogació de l’arxiu de l’entitat. 
12.Vetllar en tot moment per mantenir i incrementar la qualitat de la formació 

dels membres de l’associació. 
13.L’entitat té seu pròpia i hi desenvolupen projectes adreçats a la població 

vilanovina en el marc d’un compromís mutu de treball vers la millora de la 
qualitat de vida i pel bé comú.  La posaran a disposició dels col·lectius, 
entitats o persones que ho necessitin, sempre i quan ambdues parts 
arribin a acords d’utilització.  Així mateix, posaran el local social de l’entitat 
a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per desenvolupar 
actes culturals, sempre sota acord previ i previst amb suficient antelació.  
Sens perjudici de les obligacions anteriorment mencionades, el beneficiari 
també haurà de complir les condicions establertes en la Llei 38/2003, 
General de Subvencions, així com en l’Ordenança General Reguladora 
de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament. 
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La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 
 

• 50% del total de la subvenció concedida: un cop redactada la 
resolució i aprovada per la Junta de Govern Local 

• 50% restant de la subvenció: es farà efectiva un cop l’entitat hagi 
justificat correctament l’aplicació del 100% de l’import de la 
subvenció. 
 

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

• Sol·licitud de pagament de l’import justificat, signada per la persona 
que ostenti la representació de l’entitat. 

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

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

Aquests documents hauran de tenir les característiques següents: 
- La data haurà de correspondre a la temporada en què s’ha dut a 

terme l’activitat subvencionada. 
- Hauran de complir la resta dels requisits tècnics i formals exigits 

per la normativa fiscal (NIF i nom del proveïdor, data, quantia, 
concepte, IVA, import total, etc.) 

- Hauran d’estar efectivament pagades.  
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini 
de 15 dies per a la seva esmena.  L’incompliment en termini de l’obligació de 
justificació o la justificació insuficient comportarà el desistiment per part del 
beneficiari de la subvenció concedida o el reintegrament de la quantitat 
indegudament percebuda.  
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 
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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 SOCIETAT SARDANISTA DANSAIRES 
VILANOVINS i a la intervenció municipal per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
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.  
  
   
25. Educació IMET.  
Número: 000034/2020-EDT. 
 
ENCARREGAR A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A  
L’IMET, PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE  PATI OBERT 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD 
 
PRIMER.- ENCARREGAR a l’Institut Municipal d’Educació i Treball  (IMET), com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que porta causa i 
desenvolupa les polítiques actives d’educació la gestió del projecte Pati Obert, amb el 
següent contingut: 
 

ENCÀRREC A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL DE VILANOVA 
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I LA GELTRÚ PER A LA GESTIÓ DEL PROJECTE  PATI OBERT PER UN 
VALOR (DE SUBVENCIÓ) DE 2.781,24 EUROS 
Vilanova i la Geltrú, en la data que consta a la signatura electrònica 

REUNITS 
D’una part, la senyora OLGA ARNAU SANABRA, alcaldessa de Vilanova i la 
Geltrú, per Acord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió 
extraordinària de data 15 de juny de 2019, de constitució del Consistori del 
Mandat Corporatiu 2019-2023. 
I d’una altra part, la senyora MARIA MERCÈ MATEO OLIVARES, 
vicepresidenta de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), en virtut del 
Decret de la Presidència de l’IMET núm. 230-2019 de data 28 d’agost de 2019 
de delegació de competències. 

EXPOSEN 
I. Durant l’any 2010  l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú enceta el projecte Pati 
Obert, impulsat pel Servei d’Educació i les Regidories d’Esports, Joventut, 
Participació Ciutadana i Convivència de l’Ajuntament de Vilanova. II. Amb data 
10 de gener de 2020 es va signar un protocol de col·laboració entre l’IMET, i els 
centres educatius l’Arjau, Ginesta, Llebetx, Ítaca i Canigó i les corresponents 
AVV o AMPA/AFA. En aquest protocol es fa constar la col·laboració en el 
projecte de les regidories d’Esports, Participació i Convivència i Equitat. 
III. Amb data 30 de gener de 2020 la regidoria d’Infància i Joventut 
manifesta la seva voluntat de seguir col·laborant amb el Projecte Pati Obert. I 
amb data 27 de maig de 2020 es fa una addenda afegint la col·laboració de la 
regidoria d’Infància i Joventut. 
IV. Aquest any la situació actual de pandèmia i l’estat d’alarma ha 
provocat una situació excepcional provocant el tancament de les escoles i 
d’aquests espais durant alguns períodes en el que era necessari. 
V. Que per acord de Ple de data 7 de juliol de 2008, es constitueix l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball (IMET) com organisme autònom de caràcter 
administratiu de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que, com a ens instrumental 
depenent de l’Ajuntament, es va constituir de conformitat a allò que disposen 
els articles 85.2.A) b) i 85 bis de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local 
7/1985, de 2 d’abril per a la gestió directa dels serveis públics d’educació, 
formació i treball. 
VI. Que l’IMET porta causa i desenvolupa les polítiques actives d’educació 
i ocupació. 
VII. Que és voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú encarregar a 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball, en la seva condició de mitjà propi, la 
gestió del projecte Pati Obert per un import de 2.781,24 - EUROS. Aquesta 
quantitat anirà a càrrec de les partides: 
- 695,31€ a càrrec de la partida 33.3410.2260900 Calendari activitats i 
programes esportius,  de la Reg.  
Esports 
- 695,31€ a càrrec de la partida 08,3272,2269901 Civisme i Espai públic, de la 
Reg. Convivència i Equitat 
- 695,31€ a càrrec de la partida 09.3278.2279901  Infància, de la Regidoria de 
Infància i Joventut  
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- 695,31€ a càrrec de la partida 06,9240,2269900 Accions de Participació de la 
Reg. Participació i Cooperació 
VIII. Que l’Institut Municipal d’Educació i Treball disposa de mitjans propis 
per al desenvolupament d’aquest encàrrec i compta amb una àmplia 
experiència en la realització de projectes en els àmbits esmentats en els punts 
anteriors.  
IX. Que aquest encàrrec, formulat de conformitat amb l’establert a l’article 
32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, no té la 
consideració de contracte.  
X. Que ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament capacitat 
suficient per a l’atorgament del present document i convenen la celebració 
d’aquest encàrrec a un mitjà propi personificat, que es regirà per les següents:  

PRESCRIPCIONS 
PRIMERA.- Objecte de l’encàrrec  
  
L’objecte del present encàrrec és la gestió per part de l’Institut Municipal 
d’Educació i Treball del projecte Pati Obert. 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú serà propietari dels documents resultants 
del present encàrrec, disposant de tots els drets inherents que li siguin 
d’aplicació, inclòs el dret de modificació i/o publicació posterior.  
Aquest encàrrec no suposa cessió de titularitat de les competències ni dels 
elements substantius del seu exercici.  
SEGONA.- Contraprestació  
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú satisfarà a l’Institut Municipal d’Educació i 
Treball la quantitat màxima de dos mil set-cents vuitanta-un euros amb vint i 
quatre cèntims  corresponent al pagament del Pati Obert. Aquesta quantitat 
anirà a càrrec de les partides: 
- 695,31€ a càrrec de la partida 33.3410.2260900 Calendari activitats i 
programes esportius,  de la Reg. Esports 
- 695,31€ a càrrec de la partida 08,3272,2269901 Civisme i Espai públic, de la 
Reg. Convivència i Equitat 
- 695,31€ a càrrec de la partida 09.3278.2279901  Infància, de la Regidoria de 
Infància i Joventut  
- 695,31€ a càrrec de la partida 06,9240,2269900 Accions de Participació de la 
Reg. Participació i Cooperació 
TERCERA.- Execució 
L’execució d’aquest fons de prestació serà (ANUAL), essent el seu període 
entre el 1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020. 

 
SEGON.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat de 2.781,24 €. 
Aquesta quantitat anirà a càrrec de les partides: 
 
- 695,31€ a càrrec de la partida 33.3410.2260900 Calendari activitats i programes 

esportius,  de la Reg. Esports 
 

- 695,31€ a càrrec de la partida 08,3272,2269901 Civisme i Espai públic, de la Reg. 
Convivència i Equitat 
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- 695,31€ a càrrec de la partida 09.3278.2279901  Infància, de la Regidoria de Infància 
i Joventut  
 

- 695,31€ a càrrec de la partida 06,9240,2269900 Accions de Participació de la Reg. 
Participació i Cooperació 
 

TERCER.-NOTIFICAR aquesta resolució a l’Institut Municipal d’Educació i Treball i al 
servei de contractació. 
 
QUART.- PUBLICAR aquest encàrrec a mitjà propi al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
CINQUÈ.- PEU DE RECURSOS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents 
recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15 
dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2 de la Llei 19/2017 
- lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la recepció de 
la seva notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
a la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat 
amb els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
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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 aquests punts, 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. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 337/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’ALLOTJAMENT, 
MITJANÇANT ESTABLIMENT, PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACOLLIMENT  
RESIDENCIAL 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert, i els plecs de clàusules tècniques i administratives 
particulars, respectivament Annex I i II del present acord, per a la contractació dels 
serveis d’allotjament, mitjançant establiment per la prestació del servei d’acolliment 
residencial d’urgència de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert, d’acord amb els articles 156 a 158,  
per un període de dos (2) anys, amb possibilitat de dos (2) anys de pròrroga per períodes 
anuals, amb un pressupost anual de DINOU MIL VUIT-CENTS EUROS  (19.800,00€), 
més MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS (1.980,00€) corresponents al 10 % d’IVA, 
que fan un total de VINT-I-UN MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS (21.780,00€) 
 
TERCER.- En atenció a la previsió d’inici del contracte el mes de gener de 2021, les 
obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària continuadora de la vigent del pressupost de 2020 35.2313.2269900 
(Accions socials) per a l'exercici 2021, havent-se de comprometre crèdit pels imports que 
resultin de l'adjudicació que s'efectuï de la següent manera: 
 

   ANY BASE           21% IVA                TOTAL 
 
2021 19.800,00€       1.980,00€           21.780,00€ 
2022 19.800,00€       1.980,00€           21.780,00€ 
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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. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, i de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els 
següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15 
dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  de la Llei 9/2017 
de contractes del sector públic  - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar 
del dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius  de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat amb els arts 
8 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
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27. Intervenció.  
Número: 123/2020/eINT. 
 
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU DE FACTURES PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   

PRIMER: Aprovar la relació de factures número F/2020/31. 
  
Relació de factures 
 

OrgànicaOrgànicaOrgànicaOrgànica N. d'entradaN. d'entradaN. d'entradaN. d'entrada DataDataDataData N. de N. de N. de N. de  
documentdocumentdocumentdocument 

Import Import Import Import 
totaltotaltotaltotal 

TercerTercerTercerTercer NomNomNomNom 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/6433 27/11/2020 FA20-882 12.594,42 B55667562 ETECNIC  
MOVILIDAD  
ELECTRICA SRL 

MULTIAPLICACIÓ  
Total 

   12.594,42   

Total generalTotal generalTotal generalTotal general    12.594,4212.594,4212.594,4212.594,42   

 
SEGON: Comptabilitzar la relació de factures número F/2020/31.  
 
TERCER: Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses. 
 

QUART: PEU DE RECURS 
 

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

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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Precs i preguntes  
 
Sense precs i preguntes 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:45  hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 


