
 

 

 

 

 
Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 42/2020/eJGL 

 

NÚM.:  42 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  15 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, que comença a 
les 09:30 
 
 
ASSISTENTS 
 
 
Sra. Adelaida Moya Taules    ERC 
Sra. Marta Jofra Sora    CUP 
Sr. Enric Garriga Ubia    CUP 
Sra. M Blanca Alba Pujol    JxC 
Sr. Antoni Palacios Asensio    JxC 
Sr. Jordi Medina Alsina    ERC 

Sr. Isidre Marti Sarda   Secretari General   
Sr. Cèsar Rodríguez Sola      Interventor  
 
 
Excusa la seva absència el regidor: 

  

Francesc Xavier Serra Albet    ERC 
 
 
 
Assisteixen a la mateixa reunió, el Sr. Adrià Guevara Figueras (Regidor ERC), la Sra.  
Conxi Martínez i Sánchez (Regidora ERC) i el Sr. Jaume Carnicer I Mas (Regidor JxC), 
d’acord amb l’art. 113 de ROF. 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 41/2020/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 41 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 
01 DE DESEMBRE DE 2020. 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 24/2019/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 2315, DE DATA 15 DE JUNY DE 2020 DICTADA 
PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA EN EL PROCEDIMENT 
D’APEL·LACIÓ 96/2019 (S), DIMANANT DEL RECURS ORDINARI 170/2013 B DEL JCA 
5 DE BARCELONA, INTERPOSAT PER FALDUR SOL, SL (EXP. 353/2013-GES) 
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 98/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 354/2020, DE 30 DE NOVEMBRE DE 2020, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 17 DE BARCELONA, 
EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 241/2020 F1, QUE ESTIMA EN PART EL 
RECURS INTERPOSAT PER SEGURCAIXA ADESLAS, SA (75/2020/ESJ) 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 71/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER MASIA 
FREDERIC, 12, EL DIA 6 DE JUNY DE 2019 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 47/2019/eSJ. 
 
ESTIMAR EL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ I ACORDAR ESTIMAR LA 
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A LES VIES DEL 
TRENET DEL PARC DE RIBES ROGES, EL DIA 12 D’AGOST DE 2019 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 50/2020/eSJ. 
 
ACORDAR LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL ADOPTAT 
EN SESSIÓ ORDINARIA DE DATA 28 D’ABRIL DE 2020 EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT 
DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA 
DEL BANC DE LA RECEPCIÓ DE L’ESTADI DE FUTBOL DE VILANOVA I LA GE´TRU, 
EL DIA 20 D’OCTUBRE DE 2018 
 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 115/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA AL CARRER JOSEP COROLEU, 135, CANTONADA CARRER JOSEP 
ANSELM CLAVÉ, EL DIA 8 D’ABRIL DE 2019  
 
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 168/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 168/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER 
A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 
19/04/2020. 
 
 
9. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 344/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL LOT 2 DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI PER L’ORGANITZACIÓ, GESTIÓ I MUNTATGE DE LA FIRA 
DE NOVEMBRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm. exp. 024/2018-CONT) 
 
10. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 355/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI D’ATENCIÓ ALS CONTRIBUENTS EN EL PROCEDIMENT DE REVISIÓ 
CADASTRAL DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm. exp. 021/2018- CONT) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
11. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 358/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN 
PROGRAMA INFORMÀTIC PER A LA GESTIÓ I REGISTRE D’INCIDÈNCIES, 
EXPEDIENTS, SERVEIS I RECURSOS HUMANS DE LA POLICIA LOCAL DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ 
 
12. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 359/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, EN 
MODALITAT DE RÈNTING, DE QUATRE MOTOCICLETES ELÈCTRIQUES PER A LA 
POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
13. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 363/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT PER 
SUBSCRIPCIÓ D’UNA LLICÈNCIA NOVA DEL PROGRAMARI ADOBE PER AL SERVEI 
D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
14. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 371/2020/eCONT. 
 
CONTRACTAR EL SERVEI D’ASSEGURANCES DE DANYS A EDIFICIS I 
INSTAL·LACIONS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, MITJANÇANT 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES DE 
L’ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (EXP. 2017.06), PER A UN 
HABITATGE DE NOVA TITULARITAT 
 
15. Intervenció. 
Número: 127/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
16. Recursos Humans. 
Número: 650/2020/eRH. 
 
DESESTIMAR EL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ CONTRA LES BASES 
ESPECÍFIQUES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS-OPOSICIÓ 
LLIURE DE LA CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ DE 
DUES PLACES DE FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA DE TÈCNIC/A SUPERIOR 
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, GRUP A1, ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, 
SUBESCALA TÈCNICA 
 
17. Recursos Humans. 
Número: 936/2020/eRH. 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECIÍFIQUES 
REGULADORES DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE DE DUES PLACES DE TÈCNIC/A 
AUXILIAR (BIBLIOTECA) 
 
18. Recursos Humans. 
Número: 937/2020/eRH. 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES 
REGULADORES DEL CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA, D’UNA PLAÇA 
DE TÈCNIC/A AUXILIAR (COMUNICACIÓ), FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, DE 
L’ESCALA DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SOTSESCALA AUXILIAR 
 
19. Participació. 
Número: 1011/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA L’ANY 2020 A LA 
FUNDACIÓ PRIVADA FOMENT VILANOVÍ 
 
20. Promoció Ciutat. 
Número: 724/2020/eAJT. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 4433 PEL QUAL D'APROVA LA SOL·LICITUD DE 
SUBVENCIONS RELATIVES A LA RESOLUCIÓ TSF/2820/2020, DE 4 DE NOVEMBRE, 
PER A LA PRÒRROGA DE 3 AGENTS D'OCUPACIO I DESENVOLUPAMENT LOCAL 
(ENDAVANT AODL) ADSCRITS A L’AJUNTAMENT, AL SEU OAL INSTITUT MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) I A L’EPEL NEÀPOLIS, JUNTAMENT AMB ELS SEUS 
PLANS DE TREBALL ANUALS. 
 
 
 



 

 

 

 

 
21. Esports. 
Número: 309/2020/eAJT. 
 
AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA AL NOM DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
INSTALACIONES, SL EN RELACIÓ AL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT 
I CONSERVACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES FINS EL 10 DE DESEMBRE DE 
2020, DATA DE FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
22. Cultura. 
Número: 1126/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L’ANY 2020 A L’ASSOCIACIÓ COLLA DE CASTELLERS ELS 
BORDEGASSOS DE VILANOVA 
 
23. Cultura. 
Número: 452/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L’ANY 2020 A L’ENTITAT “ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA 
REGGAE” 
 
 
24. Cultura. 
Número: 976/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L’ANY 2020 A L’AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ 
 
25. Cultura. 
Número: 163/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L'ANY 2020 A L'ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
26. Educació IMET. 
Número: 991/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS ADREÇADES ALS CENTRES 
DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON 
CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, MODALITAT AJUTS A L’ESCOLARITAT, IGUALTAT D’OPORTUNITATS, ANY 
2020 



 

 

 

 

27. Educació IMET. 
Número: 992/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS ADREÇADES ALS CENTRES 
DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON 
CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, MODALITAT DESPLAÇAMENTS DINS DEL NUCLI URBÀ PER SORTIDES 
PROGRAMADES DINS DEL PAE (PROGRAMA D’ANIMACIÓ EDUCATIVA) I/O 
PROPOSADES PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I/O L’INSTITUT 
MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL, ANY 2020 
 
28. Medi ambient. 
Número: 738/2020/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, ELS AJUNTAMENTS D'AVINYONET DEL PENEDÈS, CANYELLES, 
CASTELLET I LA GORNAL, CUBELLES, GELIDA, OLÈRDOLA, OLESA DE 
BONESVALLS, OLIVELLA, SANT CUGAT DE SESGARRIGUES, SANT PERE DE RIBES, 
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, SITGES, SUBIRATS I VILANOVA I LA GELTRÚ, 
LA MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF I L'ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS 
FORESTALS DEL MASSÍS DEL GARRAF PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS 
FORESTALS MITJANÇANT EL FOMENT DE LA GESTIÓ FORESTAL ESTRATÈGICA 
 
29. Espai Públic. 
Número: 951/2020/eSVI. 
 
APROVAR EL PAGAMENT A COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE L'ANY 2020 DEL SERVEI 
DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS, LÍNIES L1 I L2 
 
30. Llicències i Disciplina. 
Número: 81/2020/eOBR. 
 
CONCEDIR LA LLICÈNCIA SOL·LICITADA PER SITGES QUALITY DEVENLOPMENTS, 
SL, PER A CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR AMB DUES ESCALES: UNA ESCALA 
DE PB+2PP+PSCOB AMB 11 HABITATGES I 3 TRASTERS A LA PLANTA 
SOTACOBERTA AMB ACCÉS PEL C. SANT CRISTÒFOL, 22-26, I UNA ALTRE ESCALA 
DE PB+3PP+PSCOB AMB 18 HABITATGES, 2 LOCALS I 15 TRASTERS A LA PLANTA 
SOTACOBERTA, AMB ACCÉS PEL C. UNIÓ, 69; AMB PÀRQUING COMÚ PER A LES 
DUES ESCALES EN PLANTA SOTERRÀNIA AMB 34 PLACES DE COTXE, 13 DE MOTO 
I 18 TRASTERS I ZONA COMUNITÀRIA. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
Proposicions urgents 
 
 
31. Infància i Joventut. 
Número: 744/2020/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI ENTRE EL CENTRE EDUCATIU INSTITUT IES BAIX A MAR DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER 
A L'ÚS SOCIAL DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE EDUCATIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
  
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 41/2020/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 41 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 01 DE DESEMBRE DE 2020. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària 41 de la Junta de Govern Local del dia 09 de 
desembre de 2020. 

 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 24/2019/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 2315, DE DATA 15 DE JUNY DE 2020  DICTADA 
PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA EN EL PROCEDIMENT 
D’APEL·LACIÓ 96/2019 (S), DIMANANT DEL RECURS ORDINARI 170/2013 B DEL 
JCA 5 DE BARCELONA,  INTERPOSAT PER FALDUR SOL, SL (EXP. 353/2013-GES) 
 
Es dona per assabentada  la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 

Òrgan jurisdiccional:  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA 

Núm. procediment  :  Apel·lació 96/2019 (S), dimanant de l’Ordinari 170/2013 B 

Núm. i data sentència:  15 de juny de 2020 

Part actora  :  FALDUR SOL, SL  

Part demandada  :   Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Lletrat:                                Matías Acebes Fernández 

Objecte del procediment :   Desestimació del recurs ordinari 170/2013 B per sentència 
30/2019, de 20 de febrer de 2019, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu 5 de Barcelona. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Decisió  :  ESTIMAR EN PART el recurs d’apel·lació contra la sentència 
del Jutjat Contenciós Administratiu nº 5 de  Barcelona. 

REVOCAR la sentència esmentada. 

ESTIMAR PARCIALMENT el recurs contenciós interposat. 
ANUL·LAR exclusivament la quota d’urbanització o derrama 
objecte d’aquest concret procés.  

Sense condemna a costes a cap de les parts. 

Fermesa :  Contra aquesta resolució que no és ferma, s’hi pot interposar  
recurs de cassació. 

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

  
 
   
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 98/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 354/2020, DE 30 DE NOVEMBRE DE 2020, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 17 DE 
BARCELONA, EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 241/2020 F1, QUE ESTIMA 
EN PART EL RECURS INTERPOSAT PER SEGURCAIXA ADESLAS, SA (75/2020/ESJ) 
  
 
Es dona per assabentada la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment: 
 
 

Òrgan jurisdiccional:  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 17 DE 
BARCELONA. 

Núm. procediment:   Abreujat núm. 241/2020 F1 

Núm. i data sentència:  Sentència núm. 354/2020, de 30 de novembre de 2020 

Part actora:    SEGURCAIXA ADESLAS, SA 

Part demandada:   AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

Lletrats:    Roberto Valls de Gispert i Adriana López 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objecte del procediment:  S’interposa recurs contra la resolució desestimatòria de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la 
part recurrent el 31 de juliol de 2019. 

 

Decisió :    SENTÈNCIA ESTIMATÒRIA PARCIALMENT 

- Estima parcialment el Recurs contenciós 
administratiu 

- Condemna a abonar a SegurCaixa Adeslas, SA la 
suma de 933 euros més interessos legals des de la 
data de presentació de la reclamació administrativa, 
sense condemna expressa en costes. 

 

Fermesa :  La resolució judicial ja és ferma, contra ella no es pot 
interposar cap recurs. 

 

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

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 71/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ 
PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER 
MASIA FREDERIC, 12, EL DIA 6 DE JUNY DE 2019 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 
 

ACORD 
    
 
PRIMER. DESESTIMAR el recurs de reposició presentat pel recurrent en data 4 
d’agost de 2020 interposar per l’interessat contra la resolució desestimatòria de 
l’expedient de responsabilitat patrimonial. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que 
en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a aquesta 
resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
   
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 47/2019/eSJ. 
 
ESTIMAR EL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ I ACORDAR ESTIMAR LA 
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A LES VIES 
DEL TRENET DEL PARC DE RIBES ROGES, EL DIA 12 D’AGOST DE 2019 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
  
PRIMER. ESTIMAR el recurs potestatiu interposat i ANUL·LAR l’acord de Junta de 
Govern Local de 20 d’octubre de 2020, conservant els actes administratius que no 
s’hagin vist perjudicats per la declaració de nul·litat. 
 
SEGON. ESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per AFEVI 
amb NIF G 58819707, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, reconeixent una 
indemnització al seu favor per un total de 3.597,00€ (TRES MIL CINC-CENTS 
NORANTA-SET EUROS). 
 
TERCER. ORDENAR el pagament de la quantitat de 3.597,00€ en concepte de 
indemnització a favor del reclamant, que aniran a càrrec de la partida 07 9203 2260401 
de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
QUART. RECLAMAR aquest import, mitjançant acció de repetició en el procediment 
administratiu que correspongui, a la Mancomunitat Tegar del Garraf com a responsable 
directe dels danys causats a l’interessat. 
 
CINQUE. COMUNICAR aquest acord a la part interessada i a la Mancomunitat Tegar 
del Garraf. 
 
SISE.  PEU DE RECURS 
 
Contra l’apartat PRIMER del resolc: 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
Contra la resta d’apartats del resolc: 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. Contra la 
resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos 
mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la 
seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
   
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 50/2020/eSJ. 
 
ACORDAR LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 
ADOPTAT EN SESSIÓ ORDINARIA DE DATA 28 D’ABRIL DE 2020 EN RELACIÓ A 
L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA DEL BANC DE LA RECEPCIÓ DE L’ESTADI DE FUTBOL DE 
VILANOVA I LA GE´TRU, EL DIA 20 D’OCTUBRE DE 2018 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
  
   
PRIMER. MODIFICAR l’acord de Junta de Govern Local de 28 d’abril de 2020, en el 
sentit d’estimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la senyora 
amb DNI 38711942, contra l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, reconeixent una 
indemnització al seu favor per un total de 9.497,55 (nou mil quatre-cents noranta-set 
euros amb cinquanta-cinc cèntims d’euro). 
 



 

 

 

 

SEGON. RECONEIXER a favor de la reclamant per un total de 9.497,55 (nou mil 
quatre-cents noranta-set euros amb cinquanta-cinc cèntims d’euro), en concepte 
d’indemnització pels danys i perjudicis causats. 
 
TERCER. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
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. 
  
   
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 115/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER JOSEP COROLEU, 135, CANTONADA 
CARRER JOSEP ANSELM CLAVÉ, EL DIA 8 D’ABRIL DE 2019 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
    
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 75041955 Q, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 168/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 168/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 19/04/2020. 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del NIE Y0713180X, per haver quedat provats els fets a tenor de l’informe dels agents 
actuants. 



 

 

 

 

 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del NIE Y0713180X la sanció de multa de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 73.2 de l’Ordenança de Mesures per 
a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del NIE Y0713180X, 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. 
 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
    
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
9. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 344/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL LOT 2 DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI  PER L’ORGANITZACIÓ, GESTIÓ I MUNTATGE DE LA  
FIRA DE NOVEMBRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm. exp. 024/2018-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 2003, S.A., amb CIF  
a08935892, per import de 2.009,91 € (dos mil nou euros amb noranta-un cèntims 
d’euro), referent al lot 2 del contracte del servei per l’organització, gestió i muntatge de 
la fira de novembre,  expedient núm. 024/2018-cont, dipositada mitjançant 
transferència bancària en data 27 de setembre de 2018 i consignada a l’ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú amb la clau d’operació 820, número d’operació 320180007855 i 
número d’ingrés 20180004782. 
 
SEGON. Notificar a 2003, S.A. 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. 
  
   
 
 



 

 

 

 

 
 
10. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 355/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL  
SERVEI  D’ATENCIÓ ALS CONTRIBUENTS EN EL PROCEDIMENT DE REVISIÓ  
CADASTRAL DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Núm. exp. 
021/2018CONT) 
  
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 PROA  
ALFANUMERICS S.L., amb CIF B67159780, per import de 1.675 € (mil sis-cents 
setanta-cinc euros), referent al  contracte del servei per d’atenció als contribuents en 
el procediment de revisió cadastral del municipi de Vilanova i la Geltrú  expedient núm. 
021/2018-cont, dipositada mitjançant transferència bancària en data 7 d’agost de 2018 
i consignada a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb la clau d’operació 820, número 
d’operació 320180005964 i número d’ingrés 20180002620.. 
 
SEGON. NOTIFICAR a PROA ALFANUMERICS S.L., la present resolució. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  



 

 

 

 

   
11. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 358/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT  
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN 
PROGRAMA INFORMÀTIC PER A LA GESTIÓ I REGISTRE D’INCIDÈNCIES, 
EXPEDIENTS, SERVEIS I RECURSOS HUMANS DE LA POLICIA LOCAL DE  
VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert simplificat abreujat, el plec de prescripcions 
tècniques particulars i el plec de clàusules administratives particulars (respectivament, 
Annex I i II del present acord), per a la contractació del subministrament d’un programa 
informàtic per a la gestió i registre d’incidències, expedients, serveis i recursos humans 
de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú.  
 
SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert simplificat abreujat d’acord amb 
el que estableixen els articles 145, 146, 159.6 i concordants de la LCSP,  per un 
període d’un (1) any, amb la possibilitat de prorrogar-lo tres (3) anys més per períodes 
anuals, amb un pressupost base de licitació de 7.000,00€ (set mil euros) més 
1.470,00€ corresponents al 21% d’iva, que fan un total de 8.470,00€ (vuit mil quatre-
cents setanta euros). 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest subministrament 
es contraurà amb càrrec a la partida pressupostària continuadora en el pressupost 
2021 de la partida pressupostària 05.1320.2219900 del pressupost vigent. 
 
La despesa prevista per l’any 2021 serà, en previsió que comenci el contracte l’1 de 
gener, de 7.000 euros més 1.470 euros corresponents al 21% d’IVA, que fan un total 
de 8.470 euros anuals 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el perfil del contractant. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
  
12. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 359/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT  
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, EN 
MODALITAT DE RÈNTING, DE QUATRE MOTOCICLETES ELÈCTRIQUES PER A 
LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
   
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, el plec de prescripcions tècniques 
particulars i el plec de clàusules administratives particulars (respectivament, Annex I i 
II del present acord), per a la contractació del subministrament, en modalitat de rènting, 
de quatre motocicletes elèctriques per a la Policia Local de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
 
 
 



 

 

 

 

SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert d’acord amb el que estableixen 
els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP, per un període de quaranta-
vuit (48) mesos, improrrogables, amb un pressupost base anual de licitació de 
22.000,00€ (vint-i-dos mil euros) més 4.260,00€ corresponents al 21% d’IVA, que fan 
un total de 26.260,00€ (vint-i-sis mil dos-cents seixanta euros). 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest subministrament 
es contraurà amb càrrec a la partida pressupostària continuadora en el pressupost 
2021 de la partida pressupostària 05.1320.2040000 Flota de vehicles policials del 
pressupost vigent. 
 
La despesa prevista per l’any 2021 serà, en previsió que comenci el contracte l’1 de 
gener, de 22.000,00 euros més 4.260,00 euros corresponents al 21% d’IVA, que fan 
un total de 26.260,00 euros anuals. 
 
La despesa prevista per l’any 2022 serà de 22.000,00 euros més 4.260,00 euros 
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 26.260,00 euros anuals. 
 
La despesa prevista per l’any 2023 serà de 22.000,00 euros més 4.260,00 euros 
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 26.260,00 euros anuals. 
 
La despesa prevista per l’any 2024 serà de 22.000,00 euros més 4.260,00 euros 
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 26.260,00 euros anuals. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el perfil del contractant. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 



 

 

 

 

sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
   
13. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 363/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT  
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT PER 
SUBSCRIPCIÓ D’UNA LLICÈNCIA NOVA DEL PROGRAMARI ADOBE PER AL 
SERVEI D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert simplificat abreujat, el plec de prescripcions 
tècniques particulars i el plec de clàusules administratives particulars (respectivament, 
annexos 1 i 2 del present acord), per a la contractació del subministrament per 
subscripció d’una llicència nova del programari Adobe per al Servei d’Atenció a la 
Ciutadania de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert simplificat abreujat d’acord amb 
el que estableixen els articles 145, 146, 159.6 i concordants de la LCSP,  per un 
període de 9 (nou) mesos, amb la possibilitat de prorrogar-lo un (1) any més, amb un 
pressupost base de licitació de CENT QUARANTA EUROS (140,00€), més VINT-INOU 
EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS D’EURO (29,40€) corresponents al 21% d’IVA, 
que fan un total de CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 
D’EURO (169,40€). 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest subministrament 
es contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22.9250.2200002 (Modernització 
OAC) del pressupost vigent de 2020. La despesa prevista per al 2020 serà en un 
pagament únic en atenció al subministrament per subscripció de la llicència d’acord 
amb la clàusula 2.5 del PCAP. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el perfil del contractant. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 



 

 

 

 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
 
 
 
14. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 371/2020/eCONT. 
 

CONTRACTAR EL SERVEI D’ASSEGURANCES DE DANYS A EDIFICIS I 
INSTAL·LACIONS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, MITJANÇANT  
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES DE 
L’ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (EXP. 2017.06), PER A  
UN HABITATGE DE NOVA TITULARITAT 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 

ACORD 
   
PRIMER. APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’Acord marc 
del servei d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.06) i contractar per un any de durada la Pòlissa 
que a continuació s’indica:  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

� Servei d’assegurança de danys de l’habitatge propietat de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, ubicat a la plaça Agermanament núm. 3, 3r C, mitjançant 
contracte basat en l’acord marc de l’Associació Catalana de Municipis, per al 
servei d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions amb destinació a 
les entitats locals de Catalunya (expedient 2017.06). a favor de CATALANA 
OCCIDENTE,S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD 
UNIPERSONAL, amb CIF A28119220, per un import anual de 195,00€, exempts 
d’IVA, sense possibilitat de pròrroga.  

 
El pagament d’aquest contracte es farà contra les factures emeses amb aquest 
contingut per la corredoria d’assegurances FERRER&OJEDA ASOCIADOS, 
CORREDURÍA DE SEGUROS (S.L.), amb NIF B58265240, d’acord amb la 
clàusula 50 del PCAP. 

 
 
SEGON. APROVAR l'autorització i disposició de la despesa  per import de 195,00 
euros, exempts d’IVA, que s'imputarà dins del pressupost municipal de  l'any 2020, a 
càrrec de l'aplicació pressupostària 02.9200.2240000 Assegurança general. 
L’autorització o realització del contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència 
de crèdit. 
 
TERCER.-  Notificar l’adopció del present acord a l’ACM (preferentment per e-Notum 
al NIF G66436064 i correu electrònic centraldecompres@acm.cat  o per correu postal 
al c/.  València 231, 6º, 08007 de Barcelona), així com a la resta d’interessats que 
s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
QUART. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2017.06)  
CINQUÈ.  El responsable del contracte será el Cap de Compres i Serveis Generals, o 
la persona en qui delegui. 
  
SISÈ. ESTABLIR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 
d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
SETÈ.  NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en 
l’Acord marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL 
(preferentment per e-Notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o 
per correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius.  
 
 
 
VUITÈ. PUBLICAR al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 



 

 

 

 

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



 

 

 

 

 
 
15. Intervenció.  
Número: 127/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA 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/2020/32. Factures inferiors a 
10.000€ 
 
 
 

 
 
 

 
 
  



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

 
 
 
Resum total facturació 
 

 Import Recompte 

Factures < 10.000€ 301.186,47 € 298 

Factures entre 10.001€ i 50.000€ 113.046,96 € 5 

Factures > 50.001€  218.430,04 € 2 

TOTAL 632.663,47 € 305 
 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2020/32. 
 
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
 
QUART. PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  



 

 

 

 

 
 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
16. Recursos Humans.  
Número: 650/2020/eRH. 
 
DESESTIMAR EL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ CONTRA LES BASES 
ESPECÍFIQUES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS-OPOSICIÓ 
LLIURE DE LA CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ 
DE DUES PLACES DE FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA DE TÈCNIC/A SUPERIOR 
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, GRUP A1, ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, 
SUBESCALA TÈCNICA 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER.  DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat per la Sra. amb 
DNI ***11406*, en la seva condició de Secretaria general de la Secció Sindical de 
CCOO, i delegada electa de la Junta de Personal de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, contra les bases específiques reguladores que han de regir el concurs-oposició 
lliure de la convocatòria de proves selectives per a la provisió de dues places de 
funcionari/aria de carrera de tècnic/a superior d’administració general, grup A1, escala 
d’administració general subescala tècnica.   
 
SEGON. NOTIFICAR la present resolució a l’interessat. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  



 

 

 

 

   
 
17. Recursos Humans.  
Número: 936/2020/eRH. 
 

 APROVAR  LA  MODIFICACIÓ  DE  LA  CONVOCATÒRIA  I  LES  BASES  
ESPECIÍFIQUES REGULADORES DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE DE DUES 
PLACES DE TÈCNIC/A AUXILIAR (BIBLIOTECA) 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
 

PRIMER. APROVAR la modificació de la convocatòria i les bases reguladores 
especifiques del concurs oposició, de dues places de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca, 
aprovada per la Junta de Govern Local de 15 de setembre de 2020, que quedaran 
redactades de la forma següent: 
 

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA  
SELECCIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE 
DE DUES PLACES DE TÈCNIC/A AUXILIAR (BIBLIOTECA), ESCALA 
D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA COMESES ESPECIALS. 
 

1. NORMES GENERALS. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
2.  

2.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment 
de concurs oposició lliure, de 2 places de TÈCNIC/A AUXILIAR 
(BIBLIOTECA) de l’escala d’administració especial, subescala comeses 
especials, del personal funcionari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
2.2 Aquestes places pertanyen al grup de classificació C, subgrup C1, 
a què es refereix l’article 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, per la qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic. 
2.3 La convocatòria d’aquestes places està vinculada a la provisió del 
lloc de treball  de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca C1-17. 
2.4 Les retribucions que corresponen als llocs de treball associats a la 
plaça convocada són els corresponents al catàleg de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
2.5 Fins a la resolució d’aquesta convocatòria no es poden amortitzar, 
transformar, ni modificar substancialment les places convocades, si no és 
en compliment de les normes de procediment administratiu. 
2.6 Les bases generals que regiran aquest procés selectiu seran les 
aprovades per la Junta de Govern Local del dia 19 de febrer de 2008, 
publicades íntegrament al Butlletí oficial de la província de Barcelona. 
2.7 Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les 
dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la 
convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord 



 

 

 

 

amb la normativa vigent, i especialment, la Llei orgànica de protecció de 
dades. 

 
 
 

3. REQUISITS ESPECÍFICS DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA 
A més dels requisits generals detallats en les bases generals, els aspirants 
hauran de reunir els requisits següents: 

a) Tenir el títol de Batxillerat o de Tècnic corresponent a cicles 
formatius de grau superior o de formació professional de segon grau, o un 
altre d’equivalent o superior, abans que no fineixi el termini de presentació 
d’instàncies. Aquells/es que presentin títols considerats equivalents als 
exigits hauran d’acreditar l’equivalència mitjançant la certificació lliurada pel 
Ministeri d’Educació o el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
corresponent. 
b) Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement 
corresponent al nivell de suficiència de català C1 (antic C), amb 
independència de la seva nacionalitat. En cas de no acreditar-lo hauran de 
realitzar la prova corresponent. 
c) Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat 
espanyola hauran d’acreditar els coneixements de llengua castellana de 
nivell superior, mitjançant els certificats següents: 

• Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària o batxillerat 
a l’Estat espanyol. 
• Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el RD 
1137/2002, de 31 d’octubre, o certificació acadèmica que acrediti 
haver superat totes les proves adreçades a la seva obtenció. 
• Certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers expedit per les 
escoles oficials d’idiomes. 

En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 
d) Justificant pagament dels drets d’examen, 21,45€. Gaudiran 
d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat igual 
o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que 
acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. 

3. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS 
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a 
les proves de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes 
dependents a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria 
respectiva al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
Així mateix, es poden presentar: 

- Al Registre General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 
- A les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament 
establerta (correu certificat administratiu) 
- Per qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu comú de 
les Administracions Publiques. 

En les dues últimes modalitats, caldrà enviar còpia escanejada de la sol·licitud 
segellada per l’organisme receptor, dins el termini establert, a l’adreça 
electrònica personal@vilanova.cat. 



 

 

 

 

Documentació que caldrà presentar en el tràmit en línia: 
• Declaració d’al·legació i càlcul de mèrits Declaració al·legació de mèrits 
per les proves selectives (genèrica)  Les persones que resultin seleccionades 
hauran de presentar els originals que acreditin els mèrits al·legat en el termini 
de 10 dies, a comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés 
de selecció. En el cas que no es presenti la documentació acreditativa 
dels mèrits en el termini establert o que aquesta sigui incorrecta o 
incompleta, es considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el 
còmput dels mèrits del/la candidat/a amb les conseqüències 
corresponents, en relació a l’ordre de puntuació i prelació dels 
candidats en el resultat final del procés de selecció.  
• Currículum vitae 
• Rebut del pagament dels drets d’examen 21,45€ o acreditació de 
l’exempció. Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin 
una discapacitat igual o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% 
les persones que acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei 
d’Ocupació. El pagament es pot realitzar per transferència bancària al 
compte següent: ES2821000024990200725822. 

Documentació que caldrà presentar, si el tràmit es realitza al Registre General 
de l’Ajuntament, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a les Oficines de Correus o per 
qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre de Procediment Administratiu comú de les Administracions 
Publiques:  

• Sol·licitud per prendre part en el procés selectiu. Sol·licitud presentació 
proves de selecció  
• Declaració d’al·legació i càlcul de de mèrits Declaració al·legació de mèrits 
per les proves selectives (genèrica). Les persones que resultin seleccionades 
hauran de presentar els originals que acreditin els mèrits al·legat en el termini 
de 10 dies, a comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés 
de selecció. En el cas que no es presenti la documentació acreditativa 
dels mèrits en el termini establert o que aquesta sigui incorrecta o 
incompleta, es considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el 
còmput dels mèrits del/la candidat/a amb les conseqüències 
corresponents, en relació a l’ordre de puntuació i prelació dels 
candidats en el resultat final del procés de selecció.  
• Currículum vitae 
• Rebut del pagament dels drets d’examen 21,45€ o acreditació de 
l’exempció. Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin 
una discapacitat igual o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% 
les persones que acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei 
d’Ocupació. El pagament es pot realitzar per transferència bancària al 
compte següent: ES2821000024990200725822. 

Els/les aspirants seleccionats hauran de presentar els  originals dels documents 
que acreditin els requisits de la convocatòria en 10 dies, a comptar de l’endemà 
de la publicació del resultat final del procés de selecció al web municipal o en el 
lloc que indiqui el tribunal qualificador. En cas que no es presenti aquesta 
documentació en el termini establert o que no sigui correcta la 
documentació acreditativa presentada, el/l’aspirant quedarà exclòs del 
procés de selecció i es cridarà a l’aspirant següent, per ordre de puntuació. 



 

 

 

 

Seran causa d’exclusió i de no admissió l’extemporaneïtat en la presentació de 
la sol·licitud i l’incompliment dels requisits exigits en la base segona. 
4. PROCÉS DE SELECCIÓ 
El procediment de selecció serà el de concurs oposició lliure. 
La data, el lloc i hora en què començaran els exercicis s’anunciarà, 
conjuntament amb la llista d’admesos i exclosos, amb un mínim de quinze dies 
d’antelació, al lloc web municipal  www.vilanova.cat  
Els aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del DNI, 
passaport o permís de conduir. La manca de presentació d’aquest document 
determinarà l’exclusió automàtica de l’aspirant del procediment selectiu. 
El tribunal podrà decidir lliurement l’ordre en la realització dels exercicis, podent 
variar l’ordre que tot seguit s’estableix. 
Les proves selectives es duran a terme, sempre que sigui possible, una a 
continuació de l’altra, de manera que en un mateix dia es podran portar a terme 
més d’una prova. 
 
5. EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ 
Primer exercici : Coneixements de la llengua  
1.1 Coneixement de la llengua catalana 
Constarà d’un exercici corresponent al nivell C1 de català.  Quedaran exempts 
d’aquest exercici: 
Els aspirants que presentin el certificat de suficiència de català (nivell C1) de la 
Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la 
Generalitat o equivalent. 
Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte. 
1.2 Coneixement de la llengua castellana 
Té caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants que no tinguin la 
nacionalitat espanyola. 
Per tal d’acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 
4.1.F de les bases generals, els aspirants que no tinguin la nacionalitat 
espanyola hauran de realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200 
paraules en el termini màxim de 45 minuts, i a mantenir una conversa amb 
membres del tribunal durant el temps màxim de 15 minuts i, si s’escau, amb els 
assessors especialistes que aquest designi.  
Quedaran exempts d’aquest exercici els aspirants que presentin algun dels 
certificats que consten a la base 4.1.F de les bases generals. 
Aquest exercici serà avaluat pel tribunal, amb la qualificació d’apte o no apte. 
Segon exercici: Coneixements generals en matèria de dret constitucional 
i administratiu 
Consistirà en contestar un test de preguntes amb respostes alternatives en 
relació als temes de l’annex, en un temps màxim de 45 minuts. Aquest exercici 
es valorarà de 0 a 10 punts i les respostes incorrectes no restaran. Seran 
eliminats del procés d’oposició els/les aspirants que no obtinguin una puntuació 
mínima de 5 punts. 
Tercer exercici: Coneixements específics  
Consistirà en desenvolupar per escrit un tema extret a l’atzar d’entre els de 
l’Annex II, durant un temps màxim d’una hora. Es valoraran els coneixements 
del tema, el nivell de formació general, la composició gramatical i la claredat 
d’exposició. La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació 
mínima per superar la prova serà de 5 punts. 



 

 

 

 

Quart exercici: Prova Pràctica.  
Consistent en resoldre per escrit dos exercicis pràctics proposat pel tribunal 
relacionat amb les funcions del lloc de treball i el temari de l’Annex II, en un 
temps màxim de 90 minuts. Es valorarà de 0 a 10 punts cada exercici i serà 
necessari per aprovar obtenir una puntuació mínima de 5 punts, en cada 
exercici. 
6. FASE DE CONCURS  
Un cop finalitzada la fase d’oposició i realitzada la qualificació de cada aspirant, 
es procedirà a la valoració dels mèrits que, en cada cas, hagin al·legat i provat 
els/les aspirants d’acord amb el següent barem: 

a) Experiència professional: fins a un màxim de 4 punts segons els criteris 
següents:  

• Haver prestat serveis en un lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar de 
Biblioteca o similar a l’Administració Local, a raó de 0,2 punts per mes 
de servei.  
• Haver prestat serveis en un lloc de treball de Tècnic/a Auxiliar de 
Biblioteca o similar en altres Administracions Públiques, a raó de 0,1 
punt per mes de servei.  

 
b) Cursos de Formació i perfeccionament: 

Per cada curs realitzat amb aprofitament  o assistència de centres o organismes 
oficials,  sobre matèries relacionades amb les funcions de la plaça convocada, 
inclosos idiomes, fins a 4 punts segons el barem següent: 

� Cursos fins a 10 hores lectives: 0,1 punt per curs 
� Cursos entre 11 i 20 hores lectives: 0,2 punts per curs 
� Cursos entre 21 i 40 hores lectives: 0,5 punts per curs 
� Cursos de més de 41 hores lectives: 0,75 punts per curs 

c) Entrevista personal: 
L’entrevista tindrà per objecte comprovar els mèrits al·legats pels/ per les  
aspirants.  El tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi 
oportuns, referent a la trajectòria professional i acadèmica dels / de les aspirants 
o qualsevol altre aspecte rellevant del perfil de la plaça. L’entrevista es valorarà 
de 0 a 2 punts. 
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior a  10 
punts.  
Els mèrits s’hauran d’al·legar i calcular pels candidats i candidates en el 
document detallat en la base 3a Declaració al·legació de mèrits per les proves 
selectives (genèrica), els originals de la documentació s’haurà de presentar 
segons s’estableix en la base 3a. 

7. PERÍODE DE PRÀCTIQUES  
El període de prova serà de 3 mesos en el lloc de treball d’adscripció. Aquest 
període es realitzarà sota la supervisió del Cap de Servei o persona en qui 
delegui i el Servei de Recursos Humans. Finalitzat el període s’emetrà informe 
pel Cap del Servei fent constar si  s’ha superat el període de prova, d’acord amb 
l’apartat 15 de les bases generals de processos de selecció de personal. 
Els/les aspirants que ja haguessin prestat serveis a la Corporació en places de 
les mateixes característiques, nivell i funcions que les convocades seran 
eximits/des en tot o en part de la realització del període de prova. 
 
 



 

 

 

 

 
8. DESIGNACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR 

El Tribunal qualificador es constituirà de la manera següent: 
President: 

- Tècnic/a de Recursos Humans (titular i suplent) 
Vocals: 

- Cap de Servei de Cultura (Titular) 
- Tècnic/a Municipal (suplent) 
- 2Tècnic/a municipal (Titular i suplent) 
- Un/a representant de l’EAPC (titular i suplent) 

Secretari:  Recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà 
servir del personal administratiu que correspongui. 
El tribunal podrà requerir assessorament d’especialistes, que actuaran amb veu 
però sense vot. 
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre 
els acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 
9. BORSA DE TREBALL  
Les persones que hagin superat el procés de selecció i que no hagin obtingut 
plaça passaran a formar part d’una borsa de treball, que servirà per cobrir les 
necessitats de personal no permanent que es produeixin. 
Els/les integrants d’aquesta borsa de treball podran ser cridats d’acord amb 
l’ordre de puntuació establert, i podran ser nomenats amb caràcter no 
permanent segons les necessitats del servei i els requisits del lloc de treball. 
En els supòsits de contractació laboral, aquesta tindrà caràcter de treball de 
durada determinada de conformitat amb la legislació vigent que hi sigui 
aplicable, inclòs el període de prova. 
Aquesta borsa de treball tindrà vigència mentre no es realitzi una borsa que la 
derogui. 
ANNEX I: TEMES DE CONEIXEMENTS GENERALS EN MATÈRIA DE DRET 
CONSTITUCIONAL I ADMINISTRATIU 

1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. 
Els drets fonamentals en la Constitució. La reforma de la Constitució. 
2. L’organització de l’Estat en la Constitució: organització 
institucional o política i organització territorial. Les Corts Generals. El Poder 
Judicial. 
3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006). Les competències de 
la Generalitat de Catalunya i les institucions d’autogovern. 
4. El municipi: conceptes i elements. El terme municipal. La població: 
especial referència a l’empadronament. L’organització. Competències 
municipals. 
5. El personal al servei de les entitats locals: concepte i classes. 
Drets, deures i incompatibilitats. 
6. Els contractes administratius en l’esfera local. La selecció del 
contractista. Les garanties i responsabilitats en la contractació. Execució, 
modificació i suspensió, La revisió de preus, Invalidesa dels contractes. 
Extinció dels contractes. 
7. Les hisendes locals i els seus pressupostos. 
8. L’acte administratiu: concepte, classes i elements. Motivació i 
notificació. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Revisió dels actes 
administratius: d’ofici i en via de recurs administratiu. 



 

 

 

 

ANNEX  II: TEMES DE CONEIXEMENTS ESPECÍFICS 
1. Definició i missions de la biblioteca pública segons el Manifest de 
la UNESCO de 1994. 
2. La biblioteca pública i les seves funcions. 
3. La funció social de la biblioteca pública: cohesió social i 
interculturalitat. 
4. La biblioteca pública com a centre d’aprenentatge obert. La funció 
educativa de la biblioteca pública. 
5. La cooperació entre la biblioteca pública i l’escola  
6. La funció cultural de la biblioteca pública dins del municipi. 
7. El Mapa de lectura pública – 2014 aplicat a Vilanova i la Geltrú, 
present i futur. 
8. La biblioteca pública i el foment de la lectura. 
9. La col·lecció de la biblioteca pública. Selecció i adquisició. 
Manteniment i  
esporga. 
10. La col·lecció local a la biblioteca pública. 
11. Les col·leccions especials a la biblioteca pública. Centres d’interès 
i  

especialitzacions. 
12. El processament tècnic dels diferents tipus de suports que 
conformen la col·lecció d’una biblioteca pública, 
13. L’àrea infantil de la biblioteca pública: serveis, recursos i activitats 
14. Els joves a la biblioteca pública. Espais, serveis, recursos i 
activitats.  
Comunicació i participació. 
15. L’accés a premsa i revistes. Organització, ús i dinamització. 
16. La secció d’audiovisuals. Organització, ús i dinamització. 
17. El catàleg de la biblioteca. Característiques, funcions i serveis. 
18. La classificació decimal. L’adaptació catalana de la CDU. 
19. Pla Municipal de Biblioteques de Vilanova i la Geltrú 2017 - 2020: 
Principals línies estratègiques incloses al Pla estratègic. 
20. La biblioteca pública i el treball en xarxa municipal. La cooperació 
amb altres agents del municipi. 
21. Els serveis bàsics de la biblioteca pública 
22. El servei de préstec en una biblioteca pública. L’obtenció de 
documents i el préstec interbibliotecari. 
23. E-biblio. Definició, condicions d’ús i dispositius de lectura. 
24. La biblioteca 2.0. Principals eines i aplicacions a les biblioteques 
públiques. 
25. Eines de difusió dels serveis i activitats que ofereix la biblioteca 
pública. Dels mitjans tradicionals a les xarxes socials. 
26. Els usuaris de la biblioteca pública. Estratègies per captar nous 
usuaris 
27. El factor humà en l’atenció al públic: resolució de conflictes i gestió 
de queixes i suggeriments  
28. El rol dels tècnics auxiliars de biblioteca: funcions i competències 
29. La promoció lectora als centres educatius de Vilanova i la Geltrú: 
el Pla d’Animació a la Lectura. 
 



 

 

 

 

 
 
 
30. L’adaptació de la Classificació Decimal Universal a les zones 
infantils de les biblioteques públiques municipals de Vilanova i la Geltrú. 
31. Activitats de foment i de promoció de la lectura a les biblioteques 
municipals de Vilanova i la Geltrú. 
32. La biblioteca inclusiva: recursos, activitats i serveis adaptats a 
persones amb capacitats diverses a les biblioteques de Vilanova i la Geltrú. 

 
 
SEGON.  PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB i 
al web municipal. 
 
TERCER. Viabilitat econòmica. Les despeses de sou i seguretat social de 2 places de 
Tècnic/a Auxiliar (Biblioteca), estan consignades a les partides pressupostàries de 
sous i salaris (31.3300.12000) i seguretat social (31.3300.16000) de Cultura, del 
Pressupost Municipal vigent. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
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 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. 
  
   
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

18. Recursos Humans.  
Número: 937/2020/eRH. 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA  CONVOCATÒRIA I LES BASES 
ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL CONCURS OPOSICIÓ  PER PROMOCIÓ 
INTERNA, D’UNA  PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR (COMUNICACIÓ), 
FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, DE L’ESCALA DE L’ADMINISTRACIÓ 
GENERAL, SOTSESCALA AUXILIAR 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. APROVAR la modificació de la convocatòria i les bases reguladores 
especifiques del concurs oposició, d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar, funcionari de 
carrera, de l’escala de l’Administració Especial, subescala Tècnica Auxiliar, del Grup 
C1, aprovada per la Junta de Govern Local de 28 de juliol de 2020, que quedaran 
redactades de la forma següent: 
 

                    BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE PROVES  
SELECTIVES PER A LA SELECCIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA DE 
CONCURSOPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A 
AUXILIAR  (COMUNICACIÓ), ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUB-
ESCALA TÈCNICA AUXILIAR. 
 

1. NORMES GENERALS. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs 

oposició per promoció interna, d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar, escala 
administració especial, sub-escala tècnica auxiliar, de personal funcionari de la 
plantilla del personal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

1.2 Aquesta plaça pertany al grup de classificació C1 a què es refereix l’article 76 de la 
Llei 5/2015, de 30 d’octubre, per la qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic. 

1.3 La convocatòria d’aquesta plaça està vinculada a la provisió del lloc de treball de 
Tècnic Auxiliar de comunicació C1-17.  

1.4 Les retribucions que corresponen al lloc de treball associat a la plaça convocada 
són les establertes en el Catàleg de llocs de Treball de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, per Tècnic Auxiliar de comunicació C1-17 amb  178 punts, que són 
27.576,67€. 

1.5 Fins a la resolució d’aquesta convocatòria, no es poden amortitzar, transformar ni 
modificar substancialment les places convocades, si no és en compliment de les 
normes de procediment administratiu. 

1.6 Les bases generals que regiran aquest procés selectiu seran les aprovades per la 
Junta de Govern Local del dia 19 de febrer de 2008, publicades íntegrament al 
Butlletí oficial de la província de Barcelona. 

1.7 Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter 
personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta 
de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent, i especialment, 
la Llei orgànica de protecció de dades. 

2. REQUISITS ESPECÍFICS DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA 
A més dels requisits generals detallats en les bases generals, els aspirants hauran de 
reunir els requisits següents: 



 

 

 

 

a) Titulació: Tenir el batxillerat, BUP, FP2 o títol equivalent o superior homologat per 
l’Administració educativa competent, o estar en condició d’obtenir-lo abans que 
finalitzi el període de presentació d’instàncies. Les equivalències de les titulacions 
les han d’acreditar els aspirants amb la corresponent certificació expedida per 
l’organisme oficial competent, en el moment de la presentació d’instàncies. O bé, 
tenir una antiguitat de 10 anys en un cos o escala del grup C2 ó de 5 anys i la 
superació d’un curs específic de formació de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya, al qual s’accedirà per criteris objectius. 

b) Pertànyer a la plantilla de funcionaris de carrera d'aquest Ajuntament o personal 
laboral fix de plantilla d’aquest Ajuntament que es trobi en la situació descrita en la 
Disposició Transitòria 2a del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, Text 
Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Pública, de plantilla d’aquest 
Ajuntament, amb una antiguitat de, al menys, dos anys en el grup immediatament 
inferior o del mateix grup C1, a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. I en situació 
administrativa de servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions o 
en qualsevol situació que comporti reserva de llocs o de destinació. 

c) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les 
funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap 
administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, 
sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial. 

d) Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent al 
nivell C de català, amb independència de la seva nacionalitat. En cas de no acreditar-
lo hauran de realitzar la prova corresponent. 

e) Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran 
d’acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell superior, mitjançant els 
certificats següents: 

• Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària o batxillerat a l’Estat 
espanyol. 

• Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31 
d’octubre, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les 
proves adreçades a la seva obtenció. 

• Certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers expedit per les escoles 
oficials d’idiomes. 

En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 
3. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS 

La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el 
tràmit en línia  

Presentació a les 
proves 

de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes 
dependents 

 a 
partir 
de  

l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria respectiva al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 
Així mateix, es poden presentar: 
• Al Registre General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’Oficina d’Atenció 

Ciutadana. 
• A les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu 

certificat administratiu) 
• Per qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu comú de les Administracions 
Publiques. 

En les dues últimes modalitats, caldrà enviar còpia escanejada de la sol·licitud 
segellada per l’organisme receptor, dins el termini establert, a l’adreça electrònica 
personal@vilanova.cat. 
Documentació que caldrà presentar en el tràmit en línia: 
• Declaració d’al·legació i càlcul de mèrits Declaració al·legació de mèrits per les 

proves selectives (genèrica)  Les persones que resultin seleccionades hauran de 



 

 

 

 

presentar els originals que acreditin els mèrits al·legat en el termini de 10 dies, a 
comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de selecció. En 
el cas que no es presenti la documentació acreditativa dels mèrits en el 
termini establert o que aquesta sigui incorrecta o incompleta, es 
considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits 
del/la candidat/a amb les conseqüències corresponents, en relació a l’ordre 
de puntuació i prelació dels candidats en el resultat final del procés de 
selecció.  

• Currículum vitae 
• Rebut del pagament dels drets d’examen 21,45€ o acreditació de l’exempció. 

Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat 
igual o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que 
acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El 
pagament es pot realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822. 

Documentació que caldrà presentar, si el tràmit es realitza al Registre General de 
l’Ajuntament, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a les Oficines de Correus o per 
qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre de Procediment Administratiu comú de les Administracions Publiques:  
• Sol·licitud per prendre part en el procés selectiu. Sol·licitud presentació proves 

de selecció  
• Declaració d’al·legació i càlcul de de mèrits Declaració al·legació de mèrits per 

les proves selectives (genèrica). Les persones que resultin seleccionades hauran 
de presentar els originals que acreditin els mèrits al·legat en el termini de 10 dies, 
a comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de selecció. 
En el cas que no es presenti la documentació acreditativa dels mèrits en el 
termini establert o que aquesta sigui incorrecta o incompleta, es 
considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits 
del/la candidat/a amb les conseqüències corresponents, en relació a l’ordre 
de puntuació i prelació dels candidats en el resultat final del procés de 
selecció.  

• Currículum vitae 
• Rebut del pagament dels drets d’examen 21,45€ o acreditació de l’exempció. 

Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat 
igual o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que 
acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El 
pagament es pot realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822. 

Els/les aspirants seleccionats hauran de presentar els  originals dels documents que 
acreditin els requisits de la convocatòria en 10 dies, a comptar de l’endemà de la 
publicació del resultat final del procés de selecció al web municipal o en el lloc que 
indiqui el tribunal qualificador. En cas que no es presenti aquesta documentació 
en el termini establert o que no sigui correcta la documentació acreditativa 
presentada, el/l’aspirant quedarà exclòs del procés de selecció i es cridarà a 
l’aspirant següent, per ordre de puntuació. 
Seran causa d’exclusió i de no admissió l’extemporaneïtat en la presentació de la 
sol·licitud i l’incompliment dels requisits exigits en la base segona. 

4. PROCÉS DE SELECCIÓ 
El procediment de selecció serà el de concurs oposició per promoció interna. 
La data, el lloc i hora en què començaran els exercicis, s’anunciarà conjuntament amb 
la llista d’admesos i exclosos, amb un mínim de quinze dies d’antelació, a la intranet 
municipal. 
Els aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del DNI, 
passaport o permís de conduir. La manca de presentació d’aquest document 
determinarà l’exclusió automàtica de l’aspirant del procediment selectiu. 



 

 

 

 

El tribunal podrà decidir lliurement l’ordre en la realització dels exercicis, podent variar 
l’ordre que tot seguit s’estableix. 
Les proves selectives es duran a terme, sempre que sigui possible, una a continuació 
de l’altra, de manera que en un mateix dia es podran portar a terme més d’una prova. 

 5. EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ 
Primer exercici : Coneixements de la llengua  

 1.1 Coneixement de la llengua catalana 
Constarà d’un exercici corresponent al nivell bàsic de català. Quedaran exempts 
d’aquest exercici els aspirants que presentin el certificat de català corresponent al 
nivell C, de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de 
la Generalitat, o titulació equivalent segons acord de Ple d’aquest Ajuntament de 19 
de setembre de 1994. Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte. 

 1.2 Coneixement de la llengua castellana 
Té caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants que no tinguin la nacionalitat 
espanyola. 
Per tal d’acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 4.1.F 
de les bases generals, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran 
de realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules en el termini 
màxim de 45 minuts, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal durant el 
temps màxim de 15 minuts i, si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest 
designi.  
Quedaran exempts d’aquest exercici els aspirants que presentin algun dels certificats 
que consten a la base 4.1.F de les bases generals. 
Aquest exercici serà avaluat pel tribunal, amb la qualificació d’apte o no apte. 
Segon exercici: Coneixements generals en matèria de dret constitucional i 
administratiu 
Consistirà en contestar un test de preguntes amb respostes alternatives, en relació 
als temes de la part general de l’annex 1, en un temps màxim de 45 minuts. Aquest 
exercici es valorarà de 0 a 10 punts i seran eliminats del procés de selecció els 
aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts. Els aspirants que hagin 
acreditat posseir el mateix grup professional C1, que el de la plaça que es convoca, 
queden exempts de realitzar aquest exercici, i se’ls atorgarà una puntuació de 5 
punts.  En el cas que estiguin interessats en pujar aquesta puntuació hauran de fer 
l’exercici,  mantenint-se la puntuació de 5 punts en cas de no superar-la. 
Tercer exercici : Coneixements específics 
Consistirà en desenvolupar un tema dels 10 de la part especial, annex 2, extret a 
l’atzar, en un temps màxim d’una hora i mitja. Es valorarà els coneixements del tema, 
el nivell de formació general, la composició gramatical,  la claredat  i presentació de 
l’exposició.  Aquest exercici es puntuarà de 0 a 10 punts,  i seran eliminats del procés 
d’oposició, els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts. 
Quart exercici: Cas  Pràctic.  
Consistirà en resoldre un supòsit pràctic proposat pel tribunal, relacionat amb les 
tasques de la plaça objecte de la convocatòria, en un temps màxim d’una hora i mitja,  
utilitzant un o més programes d’ofimàtica (word, excel, access, power point). Aquest 
exercici es valorarà de 0 a 10 punts, i seran eliminats del procés d’oposició, els 
aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts. 
6.  FASE DE CONCURS  
Un cop finalitzada la fase d’oposició i realitzada la qualificació de cada aspirant, es 
procedirà a la valoració dels mèrits que, en cada cas, hagin al·legat i provat els/les 
aspirants d’acord amb el següent barem: 
a) Experiència professional: fins a un màxim de 3 punts segons els criteris següents:  

• Haver prestat serveis en l’Administració Local, a raó de 0,2 punts per 
mes de servei. (No computarà el temps requerit com a requisit) 

• Haver prestat serveis en altres Administracions Públiques, a raó de 0,05 
punts per mes de servei.  

b) Cursos de formació i perfeccionament: 



 

 

 

 

� Per cada curs realitzat amb aprofitament  o assistència de centres o organismes 
oficials,  sobre matèries relacionades amb les funcions de la plaça 
convocada, fins a 2 punts, segons el barem següent: 
� Cursos fins a 10 hores lectives: 0,1 punt per curs 
� Cursos entre 11 i 20 hores lectives: 0,2 punts per curs 
� Cursos entre 21 i 40 hores lectives: 0,5 punts per curs 
� Cursos de més de 41 hores lectives: 0,75 punts per curs 

c) Entrevista personal: 
L’entrevista tindrà per objecte comprovar els mèrits al·legats pels aspirants. El tribunal 
podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns, referent a la 
trajectòria professional i acadèmica dels aspirants o qualsevol altre aspecte rellevant 
pel perfil de la plaça que pugui plantejar el tribunal. Aquest exercici es valorarà de 0 
a 2 punts. 
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior a  7 punts. 
Els mèrits al·legats s’hauran d’acreditar en el moment de presentació de la instància 
per a prendre part en el concurs oposició per promoció interna, mitjançant els 
certificats oportuns, de conformitat amb les bases generals. 
 
 
7. PERÍODE DE PRÀCTIQUES  
El període de prova serà de 3 mesos en el lloc de treball d’adscripció. Aquest període 
es realitzarà sota la supervisió del Cap de Servei o persona en qui delegui. Finalitzat 
el període s’emetrà informe pel Cap del Servei fent constar si  s’ha superat el període 
de prova, d’acord amb l’apartat 15 de les bases generals de processos de selecció 
de personal. 
Els/les aspirants que ja haguessin prestat serveis a la Corporació en places de les 
mateixes característiques, nivell i funcions que les convocades seran eximits/des en 
tot o en part de la realització del període de prova. 
8- DESIGNACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR 
El Tribunal qualificador es constituirà de la manera següent: 
President: 
- Tècnic/a de Recursos Humans (titular i suplent) 
Vocals: 
- Cap del Servei de Premsa (titular) 
- Tècnic Comunicació i Premsa (suplent) 
- 2 Tècnic/a municipal  (titulat i suplent) 
- Un representant de l’EAPC (titular i suplent) 
Secretari:   
Recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir 
del personal administratiu que correspongui. 
El tribunal podrà requerir assessorament d’especialistes, que actuaran amb veu però 
sense vot. 
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els 
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 
9.- BORSA DE TREBALL.  
Les persones que hagin superat el procés de selecció i que no hagin obtingut plaça 
passaran a formar part d’una borsa de treball, que servirà per cobrir les necessitats 
de personal no permanent que es produeixin com Tècnic/a Auxiliar de Comunicació. 
Els/les integrants d’aquesta borsa de treball podran ser cridats d’acord amb l’ordre de 
puntuació establert, i podran ser nomenats amb caràcter no permanent segons les 
necessitats del servei i els requisits del lloc de treball. 
Aquesta borsa de treball tindrà vigència mentre no es realitzi una borsa que la derogui. 
 
 
A N N E X  1   



 

 

 

 

1. L’organització territorial de l’Estat en la Constitució: organització institucional o 
política i   organització territorial. Les Corts Generals. El Poder Judicial. 

2. Els contractes administratius en l’esfera local. La selecció del contractista. Les 
garanties i responsabilitat en la contractació. Execució, modificació i suspensió. 
La revisió de preus, Invalidesa dels contractes. Extinció dels contractes. 

3. Les hisendes locals i els seus pressupostos. 
A N N E X  2 
1. La comunicació municipal: elements i mitjans. 
2. Els gabinets de premsa a l’administració local. Característiques i funcions. 
3. La conferència de premsa i la roda de premsa. Característiques. Objectius. 

Organització. 
4. Funcionament del Departament de Comunicació de l’Ajuntament de Vilanova i la  
Geltrú. 
5. Concepte de comunicació integral a les administracions públiques. 
6. El manual d’identitat corporativa i el manual d’estil de l’Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú. 
7. Els webs i les publicacions digitals per a les administracions públiques. 
8. Els ajuntaments i les xarxes socials. Ús i estratègia de les xarxes principals. 
9. Els mitjans de comunicació locals a Vilanova i la Geltrú. 
10. Bones pràctiques a la comunicació local pública. 

 
 
SEGON.  PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB i 
al web municipal. 
 
TERCER. Viabilitat econòmica: Les despeses de sou i seguretat social de la plaça de 
Tècnic/a Auxiliar de Comunicació  estan consignades a les partides pressupostàries 
de sous i seguretat social de Comunicació  (03.9201.12000 i 03.9201.16000) del 
pressupost municipal vigent,  atès que actualment està ocupada interinament. 
 
QUART. PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 123 i 124 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 de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des 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, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la 
Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què rebí la seva 



 

 

 

 

notificació, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats 
a partir del dia següent a la què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
  
   
19. Participació.  
Número: 1011/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA L’ANY 2020 A LA  
FUNDACIÓ PRIVADA FOMENT VILANOVÍ 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
 

PRIMER. CONCEDIR una subvenció per import de 1.500€ a la Fundació Privada 
Foment Vilanoví amb CIF G6441818-9en concepte de subvenció nominativa 2020, per 
col·laborar en el finançament de les despeses derivades del programa Ballem ! Cicle 
de balls de saló 2020.  
 
SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 1.500€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 06.9242.48004 – Conveni El Foment Cicle Ballem del pressupost 
vigent. 
 
TERCER. APROVAR les condicions a que queda subjecte la present subvenció i que 
es concreten en els punts següents: 
 

3.1. La Fundació Privada Foment Vilanoví es compromet a: 
3.1.1. Dur a terme el projecte presentat a l’Ajuntament durant l’any 2020 i 
que es concreta en balls quinzenals, d’acord amb la disponibilitat de l’espai 
i els objectius de la programació municipal. L’horari dels balls serà entre 
les 18 i les 21 hores i s’estableix un preu d’entrada als balls de 4€. Donada 
la situació d’emergència d’aquest any, la seva regulació està sotmesa a les 
directrius de l’autoritat competent.  
3.1.2. Cedir la sala ubicada al Foment Vilanoví, carrer de Santa Madrona, 
1, per la realització dels balls i es farà càrrec de les despeses necessàries 
pel desenvolupament d’aquest projecte: contractació dels grups musicals, 
infraestructures, consum de subministraments, personal necessari pel 
desenvolupament del projecte (consergeria, taquilles, neteja...) despeses 
d’SGAE, assegurança de responsabilitat civil en cas d’accidents, lesions 
corporals i perjudicis materials causats a tercers, i comptarà prèviament, si 
escau, amb tots els permisos i autoritzacions que siguin exigits per la 
normativa. 



 

 

 

 

3.1.3. Difondre el programa als socis i no socis a través dels contactes que 
té la Fundació Privada Foment Vilanoví i el taulell d’anuncis d’aquesta 
entitat, així com fer la distribució dels cartells en els establiments i 
comerços del centre de la ciutat. 
3.1.4. Organitzar íntegrament el programa objecte d’aquest conveni en tots 
els aspectes que se’n derivin (venda i control d’entrades, adequació, 
muntatge, desmuntatge de la sala, consergeria, taquiller, porter, relació i 
contractació i atenció als grups i pagament de totes les factures i despeses 
ocasionades, incloent les despeses d’SGAE). 
3.1.5. Facilitar a la Regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, trimestralment, un informe sobre les assistències als balls 
organitzats. 
3.1.6. Executar el projecte subvencionat de conformitat amb els principis 
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva 
justificació  
3.1.7. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que 
realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació 
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació 
a la subvenció  
concedida. 
3.1.8. Conservar els documents, de qualsevol mena, justificatius de 
l’aplicació dels fons rebuts, per un període no inferior a 6 anys, comptadors 
des de la finalització del termini de presentació de justificacions i sotmetre’s 
a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans 
competents d’aquest Ajuntament, aportant tota la informació que els sigui 
requerida. 
3.1.9. Incloure en tota informació i publicitat que es faci del projecte o 
activitat subvencionada, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc 
de realització, el logotip de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Així mateix, 
el beneficiari caldrà que faci constar en tot el material editat que aquest ha 
estat subvencionat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
3.1.10. Comunicar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals 
o internacionals. Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es 
conegui. 
3.1.11. Comunicar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals 
o internacionals.  Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es 
conegui. 
3.1.12. Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol 
incidència en el compliment de les obligacions establertes mitjançant la 
presentació d’un informe per escrit, tan bon punt es produeixi, amb 
justificació de les causes que l’originen. 



 

 

 

 

3.1.13. Comunicar per escrit les modificacions relatives al beneficiari, com 
un canvi en els mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra 
modificació que tingui transcendència per al seguiment de la subvenció. 
3.1.14. A retornar els diners de la subvenció concedida si l’activitat o 
projecte no s’ha portat a terme o s’ha desenvolupat parcialment. 
3.1.15. Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen 
la concessió de subvenció. 
3.1.16. Abans del pagament, el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment 
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 
3.1.17. Disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar 
que les persones que en execució de l’activitat subvencionada tinguin 
contacte habitual amb menors, no han estat condemnades per sentència 
ferma per algun delicte contra la llibertat i identitat sexual, d’acord amb el 
que estableix l’article 13.5 de la Llei orgànica de protecció jurídica del 
menor i segons estableix l’article 8.4 de la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, 
de Voluntariat. Aquesta condició la certificarà la pròpia entitat en la 
sol·licitud de subvenció.  
3.1.18. Complir les obligacions previstes en la llei 19/2014 de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de 
Catalunya, respecte a la publicitat activa.  
3.2. Seran despeses subvencionables les establertes amb caràcter 
general a l’article 31 de la llei 38/2003,de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
3.3. Incompliment de les obligacions i compromisos. 
3.3.1.- L’incompliment del present acord per qualsevol de les dues parts 
pot donar lloc a la seva resolució. 
En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part de 
l’administració, haurà de presentar una sol·licitud per escrit que 
l’Ajuntament haurà de resoldre en el termini d’un mes. 
La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà 
susceptible de recurs administratiu de reposició de forma potestativa o 
directament de recurs contenciós administratiu. 
3.3.2.- En el cas que l’entitat incompleixi algun dels pactes previstos en 
aquest acord, l’Ajuntament podrà, prèvia audiència de l’entitat resoldre’l, 
notificant-ho a l’entitat. 
3.3.3.- Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
3.3.4.-L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari 
donarà dret a l’Ajuntament a la revocació de la subvenció concedida, prèvia 
audiència del beneficiari, sense dret a que aquest rebi indemnització, i sens 
perjudici del dret a incoar els procediments sancionadors i de 
rescabalament dels danys i perjudicis que siguin oportuns. 
3.3.5.-Això no obstant, en el cas que es produïssin modificacions no 
substancials de l’activitat o programa subvencionats, de forma justificada, 
l’Ajuntament podrà modificar l’import de la subvenció concedida de forma 



 

 

 

 

motivada i mitjançant la corresponent resolució per part de l’òrgan que la 
va concedir. 
3.4. Responsabilitat en front de tercers. La responsabilitat que es pugui 
generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del 
desplegament d'aquest acord correspon a l'entitat executora material de 
les actuacions. 
3.5. Forma de pagament. L’import de la subvenció s’abonarà de la manera 
següent: * 50% del total de la subvenció concedida: un cop aprovada 
aquesta resolució per la Junta de Govern Local. 
* 50% restat de la subvenció: es farà efectiva un cop el/la beneficiari/ària 
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. 
3.6. Termini i forma de justificar el compliment de les activitats 
subvencionades. 
3.6.1.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 de la documentació següent: 
• 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 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: 
o La data haurà de correspondre a la temporada en què s’ha dut a 
terme l’activitat subvencionada. 
o 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.)  
o Hauran d’estar efectivament pagades. 
3.6.2. 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. 
3.7. Compatibilitat amb altres subvencions. La subvenció regulada en 
aquest acord serà compatible 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. 
3.8. Durada del projecte. Aquest projecte s’inicia el dia 1/01/2020 i 
finalitza el  
31/12/2020. 
3.9. Protecció de dades de caràcter personal. Pel que fa a les dades de 
caràcter personal recollides en el decurs del present acord caldrà tenir 
present què les Entitats, com a responsables dels seus respectius fitxers, 
hauran de complir els requeriments previstos a la normativa vigent sobre 
protecció de dades personals, i en particular, a les disposicions Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016.  
Les dades personals seran guardades i custodiades amb la més estricta 
confidencialitat i en cap cas seran tractades per a una finalitat diferent de 
la pròpia del contingut d’aquest conveni. Tampoc es comunicaran a tercers, 
llevat dels supòsits legalment previstos. 

 
 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la Fundació Privada Foment Vilanoví perquè 
en un termini de 10 dies, a comptar a partir del dia següent a la notificació de la present, 
pugui presentar al·legacions o els documents que consideri oportuns. S’entendrà 
acceptada la subvenció per part de l’entitat si en aquest termini no manifesta la seva 
disconformitat 
 
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. Promoció Ciutat.  
Número: 724/2020/eAJT. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 4433 PEL QUAL D'APROVA LA SOL·LICITUD 
DE SUBVENCIONS RELATIVES A LA RESOLUCIÓ TSF/2820/2020, DE 4 DE 
NOVEMBRE, PER A LA PRÒRROGA DE 3 AGENTS D'OCUPACIO I 
DESENVOLUPAMENT LOCAL (ENDAVANT AODL) ADSCRITS A L’AJUNTAMENT, 
AL SEU OAL INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) I A L’EPEL 
NEÀPOLIS, JUNTAMENT AMB ELS SEUS PLANS DE TREBALL ANUALS.  
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER: AUTORITZAR I DISPOSAR de la despesa de 53.000 € en favor de l’empresa 
GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES, SL, que es desglossa en 43.801,66 € de 
base imposable, més 9.189,34 € corresponents a un 21% d’IVA, pel pagament de les 
factures del contracte de serveis de manteniment i conservació de les instal·lacions 
esportives fins el 10 de desembre de 2020. Aquest obligació econòmica es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 33.3420.2279900 GESTIÓ INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES del vigent pressupost ordinari. 
 
SEGON: DECLARAR que durant aquest termini de continuació en la prestació del 
servei s’aplicarà el règim de drets i obligacions de les parts vigent fins el dia 11 de 
desembre de 2020, data de la formalització del nou contracte. 
 
TERCER: DISPOSAR la incorporació a l’expedient de les factures corresponents com 
a requisit per a procedir al pagament. 
 
QUART. NOTIFICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i a l’interessat. 
 
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 dels 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 recurs que considereu procedent. 
  
   
22. Cultura.  
Número: 1126/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L’ANY 2020 A L’ASSOCIACIÓ COLLA DE CASTELLERS ELS 
BORDEGASSOS DE VILANOVA 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER.- CONCEDIR una subvenció per import de 14.117,00€. a l’ASSOCIACIÓ 
COLLA DE CASTELLERS ELS BORDEGASSOS DE VILANOVA, 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 14.117,00€ amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.3341.48926 (Subvenció Bordegassos de Vilanova). 
 
TERCER.- APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció 
i que es concreten en els punts següents: 
 

L’ASSOCIACIÓ COLLA DE CASTELLERS ELS BORDEGASSOS DE 
VILANOVA es compromet a:  
 

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

2. Continuar mantenint Vilanova i la Geltrú com una plaça castellera 
important i millorar la qualitat castellera, de forma que augmenti 



 

 

 

 

l’interès tant dels vilanovins i vilanovines com dels afeccionats en 
general per veure i participar dels castells. 

3. Disposar dels corresponents permisos municipals. 
4. 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. 

5. Fer-se responsable de les remuneracions, cotitzacions socials i 
fiscals del seu personal contractat. 

6. 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. 

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

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

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, per a tota mena de persones, sense 
distinció de salut, sexe, raça, etc. 

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

formació dels membres de l’associació. 
15. L’entitat té seu pròpia, la qual és indispensable per a poder 

mantenir la seva activitat castellera i en la qual també hi 
desenvolupen projectes adreçats a la població vilanovina en el 
marc d’un compromís mutu de treball vers la millora de la qualitat 
de vida i pel bé comú.  La posaran a disposició dels col·lectius, 
entitats o persones que ho necessitin, sempre i quan ambdues 
parts arribin a acords d’utilització.  Així mateix, posaran el local 
social de l’entitat a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la  
 
 



 

 

 

 

Geltrú, per desenvolupar actes culturals, sempre sota acord previ i 
previst amb suficient antelació.  
Sens perjudici de les obligacions anteriorment mencionades, el 
beneficiari també haurà de complir les condicions establertes en la 
Llei 38/2003, General de Subvencions, així com en l’Ordenança 
General Reguladora de la concessió de subvencions d’aquest 
Ajuntament. 

 
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 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 COLLA DE CASTELLERS 
ELS BORDEGASSOS DE VILANOVA 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.  
  
 
23. Cultura.  
Número: 452/2020/eSUB. 
 



 

 

 

 

APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L’ANY 2020 A L’ENTITAT “ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA 
REGGAE” 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER.- CONCEDIR una subvenció per import de 300,00€ a l’Associació Cultural 
Nowa Reggae, en concepte de subvenció nominativa 2020, per col·laborar en el 
finançament de les despeses derivades de l’activitat subvencionada presentades per 
l’entitat. 
 
SEGON.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 300,00€ amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.3341.48906 (Subvenció Associació Cultural Nowa 
Reggae). 
 
TERCER.- APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció 
i que es concreten en els punts següents:  
 

L’Associació Cultural Nowa Reggae es compromet a:  
 
1. Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament no superi el 

cost total dels projectes desenvolupats per l’entitat. 
2. Acreditar documentalment en qualsevol moment que ho sol·liciti 

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

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

6. 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 

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

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

formació  dels membres de l’associació. 
10. Organitzar activitats culturals accessibles per a tots els públics i que 

permeti la presència de públic intergeneracional. 
11. L’Associació Cultural Nowa Reggae es fa responsable de les 

remuneracions, cotitzacions socials i fiscals del seu personal 
contractat. 

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: 

• 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’Associació Nowa Reggae 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.  
 
   
24. Cultura.  
Número: 976/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L’ANY 2020 A L’AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS 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 13.671,00€. a l’entitat 
AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS 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 13.671,00€ amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.3341.48924 Subvenció Agrupació Balls Populars. 
 
TERCER. APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents:  
 

L’AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
es compromet a:  
 

1. Organitzar activitats per promoure la cultura popular i tradicional 
de la ciutat, per tal de donar a conèixer la cultura i el folklore 
vilanoví. 

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. 

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: 

• 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  AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS 
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. 
 
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. Cultura.  
Número: 163/2020/eSUB. 
 



 

 

 

 

APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L'ANY 2020 A L'ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS 
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 11.400,00 euros a l’Entitat Cultural 
i Festiva Can Pistraus, en concepte de subvenció nominativa 2020, per col·laborar en 
el finançament de les despeses presentades per l’entitat.  
 
SEGON. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 11.400,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.3341.48911 Subvenció Associació Can Pistraus. 
 
TERCER. APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents:  
 
 

L’ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS es compromet a:  
 
 

1. Organitzar activitats culturals accessibles per a tots els públics i que 
permetin la presència de públic intergeneracional. 

2. 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. 

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

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

6. L’Entitat Cultural i Festiva Can Pistraus es fa responsable de les 
remuneracions, cotitzacions socials i fiscals del seu personal 
contractat. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
7. 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. 

8. 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. 

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

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

formació  
dels membres de l’associació.  

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: 

• 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 Cultural i Festiva Can Pistraus 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.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Educació IMET.  
Número: 991/2020/eSUB. 
 



 

 

 

 

APROVAR LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS ADREÇADES ALS CENTRES  
DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON 
CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, MODALITAT AJUTS A L’ESCOLARITAT, IGUALTAT D’OPORTUNITATS, 
ANY 2020 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER.- ATORGAR provisionalment les subvencions Modalitat ajuts a l’escolaritat, 
igualtat d’oportunitats, any 2020 que s’enumeren a continuació: 
 

 
 
Aquestes subvencions s’hauran de justificar com a màxim el 30 de juny de 
2021, en el termini i forma prevista en el punt 16 de la convocatòria. 
 
 
SEGON. AUTORITZAR una despesa per un import total de 156.000€ amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 320.481.01 del vigent pressupost ordinari de despeses de 
l’IMET i DISPOSAR EL PAGAMENT als centres educatius enumerats en el punt primer 
segons la previsió establerta al punt 12 de la convocatòria de subvencions: un 



 

 

 

 

pagament avançat del 80% de l’import atorgat en el moment que la resolució sigui 
aprovada per Junta de Govern Local. El 20% restant es transferirà prèvia justificació 
de la totalitat de l’ajut. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquest acord als centres educatius informant-los que, si en el 
termini d’un mes no presenten cap al·legació, la subvenció s’entendrà acceptada i 
aquest acord es convertirà en definitiu. 
 
QUART. COMUNICAR aquesta resolució al Servei d’Intervenció municipal a l’efecte 
de publicació a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” (BDNS) 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
    
 
27. Educació IMET.  
Número: 992/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS ADREÇADES ALS CENTRES  
DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON 
CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, MODALITAT DESPLAÇAMENTS DINS DEL NUCLI URBÀ PER SORTIDES 
PROGRAMADES DINS DEL PAE (PROGRAMA D’ANIMACIÓ EDUCATIVA) I/O 
PROPOSADES PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I/O L’INSTITUT 
MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL, ANY 2020 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
  
 
PRIMER. ATORGAR provisionalment les subvencions Modalitat  Desplaçaments dins 
del nucli urbà per a sortides programades dins del PAE (programa d’animació 
educativa) i/o proposades per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i/o l’Institut Municipal 
d’Educació i Treball, any 2020, que s’enumeren a continuació:  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
Aquestes subvencions s’hauran de justificar com a màxim el 30 de juny de 2021, en el 
termini i forma prevista en el punt 16 de la convocatoria. 
 
 
SEGON. ESTIMAR com a activitats objectes de subvenció les següents: 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
TERCER. AUTORITZAR una despesa per un import total de 4.000€ amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 320.481.01 del vigent pressupost ordinari de despeses de 
l’IMET i DISPOSAR EL PAGAMENT als centres educatius enumerats en el punt primer 
segons la previsió establerta al punt 12 de la convocatòria de subvencions: un 
pagament avançat del 60% de l’import atorgat en el moment que la resolució sigui 
aprovada per Junta de Govern Local.  El 40% restant es transferirà prèvia justificació 
de la totalitat de l’ajut. 
 
 
QUART. NOTIFICAR aquest acord als centres educatius informant-los que, si en el 
termini d’un mes no presenten cap al·legació, la subvenció s’entendrà acceptada i 
aquest acord es convertirà en definitiu.  
 
 
CINQUÈ. COMUNICAR aquesta resolució al Servei d’Intervenció municipal a l’efecte 
de publicació  a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” (BDNS). 
 
 
SISÈ.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
28. Medi ambient.  
Número: 738/2020/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE LA DIPUTACIÓ  
DE  BARCELONA,  ELS  AJUNTAMENTS  D'AVINYONET  DEL  PENEDÈS,  
CANYELLES, CASTELLET I LA GORNAL, CUBELLES, GELIDA, OLÈRDOLA, OLESA 
DE BONESVALLS, OLIVELLA, SANT CUGAT DE SESGARRIGUES, SANT PERE DE 
RIBES, SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, SITGES, SUBIRATS I VILANOVA I LA 
GELTRÚ, LA MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF I L'ASSOCIACIÓ DE 
PROPIETARIS FORESTALS DEL MASSÍS DEL GARRAF PER A LA PREVENCIÓ 
D'INCENDIS FORESTALS MITJANÇANT EL FOMENT DE LA GESTIÓ FORESTAL 
ESTRATÈGICA 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR el conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de  
Barcelona, els Ajuntaments d’Avinyonet del Penedès, Canyelles, Castellet i la Gornal,  
Cubelles, Gelida, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Olivella, Sant Cugat de Sesgarrigues, 
Sant Pere de Ribes, Santa Margarida i els Monjos, Sitges, Subirats, Vilanova i la Geltrú, 
la Mancomunitat Penedès-Garraf i l’Associació de propietaris forestals del Massís del 
Garraf per a la prevenció d’incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal. 
La Mancomunitat Penedès-Garraf serà la responsable, segons acord de la seva 
Assemblea de data 19/08/2020, de la publicació al DOGC i en el Registre de Convenis 
de col·laboració i cooperació de la Generalitat, amb la corresponent fitxa extracte. 
 
SEGON. FACULTAR a l’Alcaldessa o membre de la Corporació en qui delegui, perquè 
dugui a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació i execució d’aquest 
acord. 
 
TERCER. NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona i a la resta 
d’entitats col·laboradores. 
 
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 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. 
 
   
29. Espai Públic.  
Número: 951/2020/eSVI. 
 
APROVAR EL PAGAMENT A COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE L'ANY 2020 DEL  
SERVEI DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS, LÍNIES L1 I L2 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
  
PRIMER. AUTORITZAR I DISPOSAR de la despesa per valor de 304.198,20 € per fer 
efectiu el pagament a l’empresa concessionària del servei de transport col·lectiu urbà 
de viatgers, Transports Ciutat Comtal SA, amb NIF núm. A59736686, en concepte de 
pagament a compte de la liquidació del servei de bus urbà, línies L1 i L2, corresponent 
a l’any 2020. 
 
SEGON. Fer efectiu aquest import a càrrec de la partida 54.4411.47900 Transport Urbà 
de Viatgers, del vigent pressupost municipal. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
  
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 



 

 

 

 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
30. Llicències i Disciplina.  
Número: 81/2020/eOBR. 

 
CONCEDIR  LA LLICÈNCIA SOL·LICITADA PER SITGES QUALITY 
DEVENLOPMENTS, SL, PER A CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR AMB DUES 
ESCALES:  UNA ESCALA DE PB+2PP+PSCOB AMB 11 HABITATGES I 3 
TRASTERS A LA PLANTA SOTACOBERTA AMB ACCÉS PEL C. SANT CRISTÒFOL, 
22-26, I UNA ALTRE ESCALA DE PB+3PP+PSCOB AMB 18 HABITATGES, 2 
LOCALS I 15 TRASTERS A LA PLANTA SOTACOBERTA, AMB ACCÉS PEL C. 
UNIÓ, 69; AMB PÀRQUING COMÚ PER A LES DUES ESCALES EN PLANTA 
SOTERRÀNIA AMB 34 PLACES DE COTXE, 13 DE MOTO I 18 TRASTERS I ZONA 
COMUNITÀRIA.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per SITGES QUALITY 
DEVELOPMENTS, S.L, per a  construir edifici plurifamiliar amb dues escales: una 
escala de pb+2pp+pscob amb 11 habitatges i 3 trasters a la planta sotacoberta amb 
accés pel c. sant Cristòfol, 22-26;  i una altre escala de pb+3pp+pscob amb 18 
habitatges, 2 locals i 15 trasters a la planta sotacoberta, amb accés pel c. unió, 69; amb 
pàrquing comú per a les dues escales en planta soterrània amb 34 places de cotxe, 13 
places de moto i 18 trasters; i zona comunitària, d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) (Exp. 

AESA:98/2020 eobr) , incorporat a l’expedient, aquesta llicència queda 
condicionada a: 

  
a. Els valors d’alçada i elevació indicats a la taula inclosa a la part expositiva del 

referit acord per a l’edifici d’habitatges plurifamiliar (i la grua torre), inclosos tots 
elements com ara  antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire condicionat, 
caixes d’ascensor, cartells, elements decoratius (cartells, il·luminacions, etc.,) 
o qualsevol altre afegit, així com els mitjans auxiliars que puguin ser necessaris 
durant la instal·lació de la grua torre. Aquests valors d’alçada i elevació són els 
següents: 
 

Ús 
 
 

Cota (msnm) Alçada (m) Elevació 
(msn) 
 

Edificació 22,00 21,10 43.10 
Grua-torre 22,00 21,10 43,10 

 

b. En el cas que sigui necessària la utilització d’altres mitjans auxiliars que superin 
l’alçada i elevació autoritzades, caldrà sol·licitar la corresponent autorització de 
forma prèvia i preceptiva a la seva instal·lació, fent referència a aquest 
expedient. 

c. L’incompliment dels punts anteriors que comprometin la seguretat i/o afectin a 
la regularitat de les operacions de l’aeroport de Barcelona, suposarà la 
revocació i la pèrdua de la validesa i legitimitat de la present autorització i 
comportarà la corresponent responsabilitat continguda a la Llei 21/2003, de 7 
de juliol, de Seguretat Aèria, i es podrà incoar, en el seu cas, el corresponent 
expedient sancionador. 

d. AESA podrà inspeccionar les servituds aeronàutiques i l’acompliment dels 
acords d’autorització en matèria de servitud aeronàutica, d’acord amb el que 
estableix l’article 22 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria i l’article 
33.4 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques, 
modificat pel RD 297/2013, de 26 d’abril. 
 

2. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de la Eficiència Energètica de 
l’edifici finalitzat d’acord amb el Real Decret 253/2013 de 5 d’abril. 

3. En cas que el sector disposa de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram separatiu l’edificació 
haurà de contemplar interiorment la separació de la recollida d’aigües pluvials 
respecte de les residuals i aquestes hauran de ser coincidents en la mateixa 
arqueta per a la seva connexió a la xarxa de clavegueram. 

5. La llicència s'ha concedit amb el Projecte Bàsic. qualsevol modificació que 
comporti el posterior desenvolupament del Projecte Executiu, s'haurà de 
presentar com a modificació del Projecte Bàsic. Igualment per poder començar 
les obres cal portar a aquest Ajuntament el projecte d’execució. 

6. Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel 
responsable de l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques “in situ” 
que justifiqui el compliment dels objectius de qualitat establerts a l’ordenança 
reguladora del soroll i vibracions de Vilanova i la Geltrú, en compliment de 
l’article 23.3, d’aquesta normativa. 

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

8. Per obtenir la llicència de primera ocupació s’haurà d’aportar a aquest 
Ajuntament un certificat de la Direcció Provincial d’Inspecció de 
Telecomunicacions on s’acrediti que s’ha presentat el projecte tècnic que 
empara les infrastructures de telecomunicacions, i el Butlletí d’instal.lació o 
certificat final que aquestes instal·lacions s’ajusten al projecte tècnic. 

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

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

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

12. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. 
Com a requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de 
Seguretat i Salut en el treball que s’integri en aquest expedient de llicència  



 

 

 

 

 

 

d’obres s’haurà de comunicar al Departament de Serveis Viaris de 
l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva implantació, fent especial atenció, 
per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a l’afectació i desviacions 
provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació de parades 
d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la 
restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.  

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 

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

 
 
CONDICIONS DE L’ACTIVITAT D’APARCAMENT 
 

1. Prèviament a la seva obertura i juntament amb la comunicació prèvia el titular 
de l’establiment haurà de presentar la documentació següent: 

 

a. Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació 
elèctrica emesa pel departament d’indústria de la Generalitat. 

b. Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 
d’acord al projecte presentat i que compleixen amb la normativa que li són 
d’aplicació. 

c. Fotocòpia del contracte de manteniment de les instal·lacions contra incendis. 

d. Fotocòpia del contracte d’abastament d’aigua contra incendis amb la 
Companyia d’Aigües de Vilanova. 

e. Acte de comprovació favorable emesa per una ECA tal com estableix la Llei 
3/2010. 

f. Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització dels aparells 
elevadors. 

 

2. Cal complir les establertes en l’informe favorable del Servei de Prevenció i 
Extinció d’Incendis que figura incorporat a l’expedient 178/2020-eact, que diu 
el següent:  

 

a. Cal disposar d'un hidrant d'incendis a la via pública situat a menys de 100 
metres de tota façana accessible a l'edifici, tal i com s'estableix en la 
Instrucció Tècnica Complementària SP-120, de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. 

b. El sistema de control de fums de l'aparcament ha de garantir un cabal mínim 
d'extracció de 150 l/s·plaça amb una aportació màxima de 120 l/s·plaça. S'ha 
d'afegir que a efectes de càlcul de cabal cal prendre en consideració el 
nombre de places de cotxes i de motocicletes, segons el criteri de disseny 1 
plaça per 1 cotxe i 1 plaça per 2 motocicletes, d'acord amb el document 
TINSCI DT-9. 

c. Cal disposar de plànol de distribució en planta en tots els accessos a 
l'aparcament per a ús exclusiu dels bombers en cas d'incendi. El plànol s'ha 



 

 

 

 

de col·locar dins el recinte de les escales d'accés a cada planta, d'acord amb 
la Instrucció Tècnica Complementària SP 132 de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. 

 

El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat 
anteriors i les previstes a la documentació tècnica, establertes per la 
reglamentació d’aplicació, no essent necessari sol·licitar un nou control 
preventiu d’aquestes mesures. Caldrà realitzar l’acte de comprovació segons 
s’estableixi a la Llei 3/2010. 

 

En el moment de l'acte de comprovació caldrà disposar de la documentació 
justificativa de la resistència al foc dels elements estructurals i de 
compartimentació de l'edifici mitjançant certificat del fabricant dels elements 
prefabricats, certificat d’instal·lació o d’aplicació de productes de protecció 
d’acord amb la instrucció tècnica complementària SP 136 i/o certificat basat en 
una justificació tècnica que doni compliment als annexos del CTE DB SI, 
segons s’escaigui. 

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



 

 

 

 

 
 
Proposicions urgents 
 

 

PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels assistents, 
s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
 
El secretari fa constar, en relació amb aquest punt, que no ha pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb el RD 128/2018, de 16 de març, i a l’efecte del que disposa l’article 
92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat dels casos en què porti incorporat 
l’informe jurídic. 
 
 
31. Infància i Joventut.  
Número: 744/2020/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI ENTRE EL CENTRE EDUCATIU INSTITUT IES BAIX A MAR 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ PER A L'ÚS SOCIAL DE LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE EDUCATIU 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
  

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

Conveni entre el centre educatiu Institut Baix a mar de la  Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a l’ús social de les 
instal·lacions del centre educatiu 
 
Lloc : Vilanova i la Geltrú 
 
Reunits: 
      
D’una banda la senyora Roser Cervera i Giralt, directora del centre educatiu 
públic Institut Baix a mar del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, carrer àncora, 29 de Vilanova i la Geltrú, i d’acord amb les facultats 
atorgades per l’article  
54.3 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, 
      



 

 

 

 

De l’altra la senyora Olga Arnau Sanabra, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, 
assistida pel Secretari General de la Corporació, Sr. Isidre Martí Sardà, fent 
ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53.1 a) del Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril. 
      
      
Exposen:  
      
El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius preveu 
que el Departament d’Educació, els ajuntaments i els centres públics 
promouen l’ús social dels edificis i instal·lacions dels centres educatius 
públics, fora de l’horari escolar, per part de persones físiques o jurídiques 
sense ànim de lucre, per a la realització d’activitats educatives, culturals, 
artístiques, esportives o altres de caràcter social i que no suposen 
l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals o de qualsevol altra mena. 
      
El Departament d’Ensenyament és titular del centre educatiu Institut Baix a 
mar, situat al carrer àncora, 29, de Vilanova i la Geltrú, que disposa d’una aula 
a la cantina, el gimnàs, el pati i els lavabos del pati. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha sol·licitat autorització per utilitzar  l’aula 
de la cantina, el gimnàs i una part del seu magatzem, el pati i els lavabos del 
pati, del centre educatiu Institut Baix a mar, carrer àncora, 29, per poder-hi dur 
a terme, fora de l’horari escolar,  l’activitat del Centre Obert de Mar, que forma 
part de la Xarxa de Centres Oberts de Vilanova i la Geltrú, que gestiona la 
cooperativa d’iniciativa social  ACTUA SCCL  mitjançant contracte amb 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Per tot això, ambdues parts, amb l’objectiu principal de fomentar l’ús social, 
consideren adient la formalització d’aquest conveni mitjançant l’adopció de les 
següents 
      
      
Clàusules 
      
Primera: Objecte 
      
Que l’objecte d’aquest conveni és regular la utilització, per part del Centre 
Obert de  
Mar, servei  de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de determinats espais de 
les instal·lacions de l’Institut Baix a mar, situat al carrer àncora, 29 de Vilanova 
i la Geltrú. 
      



 

 

 

 

Aquestes activitats del Centre Obert de Mar no interferiran, impediran o 
dificultaran les activitats ordinàries del centre, de l’EOI, ni les aprovades pel 
consell escolar incorporades a la seva programació anual. 
      
Segona: Règim d’utilització 
      
1) Tipus d’activitat:  
El Centre Obert de Mar, en el marc de la Xarxa de Centres Oberts de Vilanova 
i la Geltrú, és un servei socioeducatiu diürn preventiu, fora d’horari escolar, 
que té com a objecte el desenvolupament personal d’infants i adolescents (de 
3 a 16 anys), la seva integració social i l’adquisició d’aprenentatges, la 
disminució de les situacions de risc i la prevenció de situacions més greus de 
desprotecció. Té caràcter preventiu i integrador per als i les participants, 
emprant eines de treball pròpies de l’educació social i basades en la relació 
individual, grupal, familiar i comunitària. El servei té les funcions d’acollida i 
convivència; d’atenció individual i en grup; de derivació i acompanyament a 
altres serveis i recursos del territori per afavorir la integració social i la 
coordinació amb serveis socials bàsics. I totes les altres funcions establertes 
per l’ordenament jurídic vigent. Constitueix un servei bàsic dins de la cartera 
de Serveis Socials. 
 
2) Programació/horaris: 
L’acció socioeducativa de la Xarxa de Centres Oberts es du a terme en el 
període del curs escolar (de setembre a juny) amb l’horari següent: treball 
intern de l’equip educatiu de 16 a 17h i de 19.30 a 20h,  i atenció directa amb 
infants de 17 a 19.30h de dilluns a divendres. El Centre Obert   dona suport, 
estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la 
socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i contribueix a 
compensar les deficiències socioeducatives de les persones ateses 
mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i 
amb la comunitat. Cada tarda es realitza reforç escolar, activitats que facilitin 
l’anteriorment citat i assemblees. Es realitzen també tutories individuals i 
familiars per facilitar el treball individualitzat. 
      
Per a l’organització de les activitats s’haurà de respectar en tot moment el 
calendari escolar que publica  el Departament d’Educació i les normes 
d’organització i funcionament del centre. 
      
3) Espais a utilitzar: 
Cantina, gimnàs, magatzem gimnàs, pati, lavabos pati. 
      
4) Neteja: 
La neteja i desinfecció dels espais es farà per l’empresa Gesman Facility, SL, 
diàriament una vegada hagin acabat les activitats. 
      
 



 

 

 

 

5) Accessos i vigilància:  
L'accés a l’institut es realitzarà per la porta del pati, per no interferir l’activitat 
de l’EOI. La vigilància dels accessos al recinte i dels espais d’ús seran a càrrec 
de l’empresa usuària. 
      
Tercera: Règim econòmic / compensació econòmica 
      
Per a la utilització de les instal·lacions previstes en la clàusula segona, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú lliurarà la quantitat de 700,77 € mensuals. 
El pagament es farà mensualment per transferència bancària al compte a nom 
de l’IES Baix a Mar. 
 

 CONCEPTE Total 

Despesa: Neteja 

Neteja i desinfecció 
de cantina, lavabos 
pati, gimnàs 333,50 

Llum Consum de la 
cantina, gimnàs i 
lavabos 

300,97 

Aigua Consum estimat 36,30 

Manteniment 

Altres despeses no 
incloses en els  
apartats anteriors   30,00 

 Total mensual 700,77 

 
 
Quarta: Compromisos de la persona física/jurídica 
      
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú prestarà el servei del Centre Obert de 
Mar a través del  contracte de gestió amb ACTUA SCCL i es compromet a fer 
les actuacions següents: 
      
a) Conservar les instal·lacions i els equipaments en el mateix estat de 
funcionament  i de neteja en què es varen lliurar. 
b) No utilitzar els espais i els equipaments amb una finalitat distinta de la 
que va ser autoritzada, ni fer servir espais i equipaments diferents dels 
autoritzats. 
c) Satisfer el preu d’ús, si s’estableix.  
d) Fer-se càrrec de la vigilància que asseguri l’obertura i el tancament de 
l’activitat, la normalitat de l’ús i, si escau, la correcta utilització dels espais 
cedibles. 
e) Tenir contractada una assegurança que cobreixi la seva 
responsabilitat civil i la del personal al seu servei, derivada de l’ús i de 
l’activitat i pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant la seva 
realització per unes sumes assegurades mínimes de 150.000.- € per víctima 



 

 

 

 

individual i d’1.200.000.- € per sinistre (imports que el Govern pot actualitzar 
periòdicament). 
f) Abonar l’import dels danys ocasionats per l’ús, per a la cobertura dels 
quals els centres podran exigir fiança. 
g) Vetllar perquè l’accés a les instal·lacions es limiti a les persones que 
es corresponen amb l’activitat autoritzada. 
h) No cedir a tercers per cap concepte l’espai d’ús autoritzat. 
i) Comunicar immediatament al director del centre qualsevol incidència 
derivada de l’ús de les instal·lacions. 
j) Retornar les claus de les instal·lacions, en el cas que hagin estat 
lliurades pel centre educatiu, una vegada hagi finalitzat la vigència del 
conveni. 
 
 
Cinquena: Obligacions del centre 
      
El centre farà el seguiment de l’aplicació d’aquest conveni. El centre s’obliga 
a: 
      
• Garantir que els espais que són objecte d’aquest conveni es trobin en 
condicions per desenvolupar les activitats previstes. 
• Avisar l’entitat, amb un mes d’anticipació, en cas que el centre organitzi una 
activitat que requereixi la utilització de l’espai cedit, dins l’horari assignat en el 
conveni. 
• Proporcionar els instruments necessaris per a l’obertura i el tancament dels 
espais a utilitzar per l’entitat, al representant designat per aquesta, que serà 
responsable davant el centre de garantir-ne el bon funcionament. 
      
Sisena: Comissió de seguiment 
      
Als efectes d’assolir els objectius previstos en el conveni, es constituirà una 
comissió de seguiment formada per representants de cadascuna de les parts 
que signen el conveni. 
Correspon a aquesta comissió el seguiment de les actuacions derivades de 
l’execució del contingut del conveni. La comissió es reunirà, com a mínim, un 
cop a l’any, al lliurament de la memòria anual i sempre que una de les parts 
ho sol·liciti. 
 
Setena: Vigència 
      
Aquest conveni tindrà vigència des de la seva signatura de gener a juny 2021. 
Es podrà prorrogar de manera expressa  per un curs escolar més sempre que 
hi hagi la valoració positiva de la comissió de seguiment. 
      
 
 



 

 

 

 

 
Vuitena: Causes d’extinció i resolució 
      
El conveni s’extingeix pel transcurs del seu termini de vigència. 
      
Així mateix, el conveni es podrà resoldre per qualsevol de les causes 
següents: 
      
a) Per mutu acord de les parts, manifestat de manera expressa. 
b) Per revocació del director del centre de l’autorització de l’ús social d’acord 
amb la normativa vigent. 
c) Per l’incompliment de qualsevol de les parts d’alguna de les clàusules del 
conveni. 
d) Per qualsevol altra causa de les generals establertes, així com altres de 
previstes en la legislació vigent. 
  
Novena: Naturalesa i jurisdicció 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es formalitza a l’empara dels 
articles 53 i 54 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres 
educatius. 
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la 
resolució i els efectes d’aquest conveni seran resoltes per mutu acord en la 
comissió de seguiment establerta en la clàusula sisena. 
En cas que no s’arribi a cap acord, les qüestions litigioses que pugin sorgir en 
la interpretació i el compliment d’aquest conveni seran resoltes pel director del 
centre educatiu, i contra la seva resolució es pot presentar recurs davant del 
director dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o de l’òrgan 
equivalent del Consorci d’Educació de Barcelona, la resolució dels quals posa 
fi a la via administrativa (en el cas dels ajuntaments no hi cap interposar recurs 
en via administrativa). 
I perquè així consti i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, 
en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 

 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de l’import d’aquest conveni 
equivalent a 4.204,62 €   ( gener-juny),  amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
09.3278.2269901 Centre Obert del pressupost de despeses municipal 2021. Aquesta 
despesa queda subordinada a l’existència de crèdit adequat i suficient en l’exercici al 
qual es fa referència.   
Mensualment es farà efectiva la quantitat de 700,77 € per transferència bancària al 
compte a nom de l’IES Baix a Mar. 
  
TERCER. DISPOSAR la publicació d’aquest conveni en el DOCG, en el Portal de 
Transparència de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat. 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
QUART.  FACULTAR  l'Alcaldessa per a la signatura del conveni i quanta 
documentació relacionada. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquests acord als interessats. 
  
SISÈ.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el termini de dos 
mesos, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des 
de la seva data de publicació. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
 
 
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. 


