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Identificació de l’expedient 
Núm.Exp.: 3/2019/eJGL 
 
 
NÚM.:   41 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  17 de desembre de 2019 
HORA:  09:30 
DOCUMENT:  Acta 
 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, a la Sala Alcaldia en: 1ªconvocatòria. Comença la sessió a les 
09:30 
 
ASSISTENTS: 
 
Adelaida Moya Taules   ERC 
Marta Jofra Sora   CUP 
Enric Garriga Ubia   CUP 
M Blanca Alba Pujol   JxC 
Antoni Palacios Asensio   JxC 
Isidre Marti Sarda     
Cesar Rodriguez Sola     
Francesc Xavie Serra Albet   ERC 
Jordi Medina Alsina   ERC 

 
Excusen la seva absència els regidors/es: 
 
Olga Arnau Sanabra   ERC 

 
Assisteix a la mateixa reunió CONXI MARTINEZ I SANCHEZ (Regidora ERC), MARIA 
MERCÈ MATEO I OLIVARES (Regidora ERC), i MARTA GUINDA CAMPS (Regidora 
CUP), d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
ORDRE DEL DIA 

 
0. Aprovar l’acta número 40 corresponent a la sessió ordinària del dia 10 de 
desembre de 2019. 
 
S’apova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 10 de 
desembre de 2019 
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1. Secretaria General.  
Número: 000011/2017-CONT. 
 
ACORDAR L’INCOACIÓ D’UN EXPEDIENT DE PENALITZACIÓ a UTE TDE-TME 
DCSV (formada per TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU i TELEFONICA MOVILES DE 
ESPAÑA, SAU) PER INCOMPLIMENT D’OBLIGACIONS CONTRACTUALS 
 
 La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
 
   
“PRIMER.- Incoar procediment administratiu per a la penalització de l’empresa 
adjudicatària del contracte, UTE TDE-TME DCSV (formada per TELEFONICA DE 
ESPAÑA, SAU i TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA, SAU) amb CIF U88001284, 
per incompliment de l’obligació contractual establerta en la clàusula 6.4.1. del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars de garantir “la cobertura interior d’aquells centres 
crítics que, a petició de l’Ajuntament i sense cap càrrec, requereixin de cobertura en 
determinades zones que per la seva importància sigui necessari cobrir”. 
 
SEGON.- Conceptuar la infracció, d’acord amb la clàusula 28.4 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, en qualitat de lleu, i que en conseqüència, pot comportar 
l’aplicació de la clàusula 28.7.a) fixant una penalització de 2.355,27€, quantitat que 
correspon al 2% de l’import d’adjudicació del contracte. 
 
TERCER.- Atorgar tràmit d’audiència a l’empresa UTE TDE-TME DCSV (formada per 
TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU i TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA, SAU) amb 
CIF U88001284, per a què en el termini de 15 dies hàbils pugui al·legar i presentar 
els documents i justificacions que estimi oportunes. 
 
QUART.- Notificar el present Decret a UTE TDE-TME DCSV (formada per 
TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU i TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA, SAU). 
 
CINQUÈ.- Contra aquest acte administratiu no qualificat, no procedeix la interposició 
de cap tipus de recurs.”. 
 
 
  
2. Secretaria General.  
Número: 000023/2019-CONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC DEL BAR I 
SISTEMA DE VENDING DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS AMB ADREÇA A 
LA PLAÇA DE LES CASERNES, S/N, DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
..  
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,La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
 
ACORD:  
 
   
“Primer.- Aprovar l’inici d’un procediment per a la concessió de domini públic del bar 
i sistema de vending del Pavelló Municipal d’Esports amb adreça a la plaça de les 
Casernes, s/n. 
Segon.- Aprovar el plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives 
particular que regiran el contracte, i que s’incorporen respectivament com a Annex 1 i 
Annex 2 del present acord.  
 
Tercer. Convocar licitació per procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159 
de la LCSP, per un període de 2 anys, prorrogable anualment fins a 2 anys més, amb 
un cànon mínim anual de 1.600€. 
 
Quart. Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant. 
 
Cinquè. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
   
3. Secretaria General.  
Número: 000030/2019-CONT. 
 
ACORDAR L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL TANCAMENT 
DE LA COBERTA DE LA SALA FOMENT DE LA BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR 
BALAGUER 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD  
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Primer.-  Excloure, pels motius raonats en l’informe de data 11 de novembre de 2019, 
signat per l’Arquitecta Municipal Annabel Fuentes Montiel i l’Arquitecte Tècnic Municipal 
Jordi Gómez Pagès, a l’empresa licitadora CONSTRUCTORA CORAMAR,SL amb  
NIF B58083999.    
Segon.- Aprovar l’adjudicació del contracte d’obres del projecte “Substitució del 
tancament de la coberta de la sala “Foment” de la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer” de Vilanova i la Geltrú, a l’empresa OBRES I CONSTRUCCIONS GARRAF, 
SL amb  NIF B67440701 i domicili a l’avinguda Cubelles 58 03 01, 08800 de Vilanova 
i la Geltrú, per l’import de 112.525,20 euros més 23.630,29€ que corresponen a un 21% 
d’IVA, i que fan un import total de 136.155,49€.  
 
Aquest contracte es regirà pel projecte i el plec de clàusules administratives particulars 
aprovades per a la licitació.  
 
Tercer.-  Aprovar la disposició de despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 
número 333.622 Inversions en edificis i altres construccions del pressupost vigent. 
 
Quart.- Designar als tècnics següents en fase d’execució de les obres de  
“Substitució del tancament de la coberta de la sala “Foment “ de la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer” : 
 

- Directora d’obra: l’arquitecta Anabel Fuentes i Montiel.   
- Director d’execució  i Coordinador de Seguretat i Salut: l’arquitecte tècnic 
Jordi Gómez Pagès. 
- Responsables del contracte: Anabel Fuentes i Montiel, Jordi Gómez Pagès 

           
Cinquè.- Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
Sisè.- Notificar a les empreses licitadores el present acord, i publicar-lo al Perfil del 
Contractant. 
 
Setè.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte , des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
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presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
   
4. Secretaria General.  
Número: 000034/2019-CONT. 
 
ACORDAR L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA, 
TRANSPORT I GESTIÓ DE LA FRACCIÓ DE RESIDUS AMB BASE DE 
FIBROCIMENT DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
 
“PRIMER.- Adjudicar a l’empresa NORDVERT, S.L el contracte servei de recollida, 
transport i gestió de la fracció de residus amb base de fibrociment del municipi de 
Vilanova i la Geltrú, per un període de deu (10) mesos,  per un preu total de DIVUIT MIL 
TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS D’EURO (18.328,80€), 
més MIL VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 
D’EURO (1.832,88€), que fan un total de VINT MIL CENT SEIXANTA-UN EUROS I 
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO (20.161,68€).  
La previsió de despesa, preveient l’inici del contracte el primer de desembre de 2019, és 
la següent: 
 

ANY BASE IVA (10%) TOTAL 
2019 1.832,88€ 183,28€ 2.016,16€ 
2020 16.495,92€ 1.649,60€ 18.145,52€ 

 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a la partida pressupostaria 53.1622.2270000 del pressupost 
vigent. Per als propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, 
aquest es finançarà amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries que 
s’habilitin. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a l’empresa licitadora el present acord. La 
formalització del contracte es farà seguint allò establert en els articles 153 i 159.6 De 
la LCSP. 
 
QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i comunicar la 
formalització del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com preveu la clàusula 2.19 del Plec 
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de clàusules administratives particulars a la Cap de Servei de Serveis Viaris i Mobilitat.  
 
SISÈ.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
   
5. Secretaria General.  
Número: 000044/2019-CONT. 
 
ACORDAR D’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE L’ACORD 
MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES 
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 
2015.05.D01) 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD  
 
   
“Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al  contracte 
derivat (Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica 
destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada inicial de 
dotze mesos, a partir de l'1 de gener de 2020, període que es podrà prorrogar 
excepcionalment per nou mesos més.  
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes 
 
Preus terme d’energia: 
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Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 
Baixa 
tensió: Tarifa/període Preu 

€/MWh 
Sublot 
BT1 2.0A 129,275 

Sublot 
BT2 2.0DHAP1 153,682 

Sublot 
BT3 2.0DHAP2 74,015 

Sublot 
BT4 2.0DHSP1 152,397 

Sublot 
BT5 2.0DHSP2 81,426 

Sublot 
BT6 2.0DHSP3 69,899 

Sublot 
BT7 2.1A 145,415 

Sublot 
BT8 2.1DHAP1 167,407 

Sublot 
BT9 2.1DHAP2 89,37 

Sublot 
BT10 2.1DHSP1 167,865 

Sublot 
BT11 2.1DHSP2 97,008 

Sublot 
BT12 2.1DHSP3 82,541 

Sublot 
BT13 3.0AP1 114,198 

Sublot 
BT14 3.0AP2 100,212 

Sublot 
BT15 3.0AP3 72,623 

 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió: Tarifa/període Preu €/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 98,851 

Sublot AT2 3.1AP2 91,014 

Sublot AT3 3.1AP3 72,865 

Sublot AT4 6.1AP1 114,934 

Sublot AT5 6.1AP2 97,737 

Sublot AT6 6.1AP3 90,992 
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Sublot AT7 6.1AP4 81,417 

Sublot AT8 6.1AP5 74,936 

Sublot AT9 6.1AP6 65,815 
 
 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 
D02). 
 
Preus del terme de potència: 
 
Lot 1 Baixa Tensió (BT):  
 
Baixa 
tensió 

€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   
2.0 
DHA 38,043426   

2.0 
DHS 38,043426   

2.1 A 44,444710   
2.1 
DHA 44,444710   

2.1 
DHS 44,444710   

3.0 A 40,728885 24,43733016,291555 
 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 
Alta 
tensió 

€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 
6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,58665414,33417814,334178 14,3341786,540177
 
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre 
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre 
IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  
 
Segon.- Aprovar la disposició de la despesa a càrrec de les aplicacions 
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pressupostàries del pressupost vigent indicades en el quadre següent, d’acord amb 
la previsió de consum efectuat i calculant l’inici de l’adhesió a 1 de gener de 2020 i 
fins el 31 de desembre del mateix any, tenint en compte els consum del darrer any 
natural i les tarifes previstes per al 2020:  
 

Aplicació pressupostària Previsió de despesa 
06.9240.2219900 18.453,96.-€ 
33.3240.2219900 135.408,58.-€ 
20.9310.22000 12.084,74.-€ 
52.9121.22100 211.198,25.-€ 
10.4312.2120200 102.836,56.-€ 
32.3201.2120100 21.665,57.-€ 
05.1320.2219900 6.717,93.-€ 
31.3300.2219900 119.984,87.-€ 
35.2314.2600100 8.705,98.-€ 
04.9202.220000 940,06.-€ 
42.1722.2279900 3.330,52.-€ 
08.3270.2269900 579,29.-€ 
52.1650.22100 1.009.096,68.-€ 

TOTAL     1.651.003.53.-€ 
 
Tercer.- Per a l’anualitat 2020 i següents, restarà sotmesa a la condició suspensiva 
de l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost municipal corresponent per 
atendre el seu pagament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica 
(Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat 
que siguin preceptius. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM 
(preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic 
centraldecompres@acm.cat o per correu postal al carrer València núm. 231, 6a 
planta, 08007 Barcelona). 
 
Sisè.- 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 
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administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
  
 
6. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 000068/2014-REC. 
 
DESESTIMAR EL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT DE 
RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER FUITA D’AIGUA ELS 
DIES 4 I 7 DE JULIOL DE 2014, AL MERCAT CENTRAL 
 
 
 La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD  
 
 “PRIMER. Desestimar el recurs de reposició presentat per FIATC MUTUA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, SA de data 1 de juny de 2016 contra l’esmentat acord 
de Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2016. 

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.”. 
 
 
   
7. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 000122/2018-REC. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER JOAN LLAVERIAS, 7, PEL 
MAL ESTAT DE LA VORERA, EL DIA 22 D’OCTUBRE DE 2017 
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Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent, 
 
ACORD:  
 
   
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
l’advocat senyor J. A. D. L. O., en representació de la senyora amb DNI XXXXXX, 
contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
   
8. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 000137/2018-REC. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU HABITATGE DEL CARRER TURBINA 
CANTONADA CARRER LURDES, PER LA CREMA D’UNS CONTENIDORS, EL DIA 
19 D’AGOST DE 2018 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
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ACORD:  
 
   
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
 
  
   
9. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 000142/2018-REC. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER FRANCESC MACIÀ, 40, 
PEL MAL ESTAT DE LA VORERA, EL DIA 4 DE SETEMBRE DE 2019 
 
 La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
 
 ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
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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. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 000068/2019-REC. 
 
 DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU VEHICLE 6929 GHB A CAUSA DE LA 
INTERVENCIÓ DE LA GRUA MUNICIPAL, EL DIA 21 DE SETEMBRE DE 2018 
 
 
 La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
 
   
 “PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
l’advocat senyor PABLO PEREZ-TORMO MARTINEZ-CABOT, en representació del 
senyor amb DNI 52627793 K contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
   
11. Intervenció.  
Número: 139/2019/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES I PAGAMENTS A 
JUSTIFICAR PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
 ACORD:  
   
“PRIMER: Aprovar la relació de factures número 2019/40 i relació de pagaments a 
justificar. 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
 

Orgànica N. 
d'entrada 

Data N. de 
document 

Import 
total 

Tercer Nom 

02 F/2019/71
65 

21/11/20
19 

1000963165M 178,82 B582652
40 

FERRER OJEDA 
CORREDURIA DE 
SEGUROS, S.L. 

02 F/2019/71
64 

21/11/20
19 

1000939591M 189,83 B582652
40 

FERRER OJEDA 
CORREDURIA DE 
SEGUROS, S.L. 

02 F/2019/71
39 

21/11/20
19 

47 3506 538,41 B663039
34 

PIMEXA 
PROTECCION 
CONTRA 
INCENDIOS 
S.L.U. 

02 Total    907,06   

03 F/2019/64
63 

01/11/20
19 

USRT19110000
07 

208,71 U880012
84 

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES 
ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

03 F/2019/53
26 

12/09/20
19 

736 914,76 B607118
43 

TAELUS, S.L. 
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03 F/2019/64
88 

04/11/20
19 

19C1 046226 3.100,52 A250271
45 

SERVICIOS 
MICROINFORMAT
ICA, S.A. 

03 Total    4.223,99   

04 F/2019/69
74 

14/11/20
19 

S 2019/S/323 14,52 U672739
87 

UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO
, S.A. 

04 F/2019/68
24 

10/11/20
19 

12852 15,46 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

04 F/2019/63
28 

22/10/20
19 

1902876 25,89 B438505
44 

ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L. 

04 F/2019/73
53 

02/12/20
19 

14912 45,96 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

04 F/2019/67
17 

07/11/20
19 

4269 73,90 J657901
64 

ANEM A 
TREBALLAR... 
SCP 

04 F/2019/70
65 

19/11/20
19 

14538 78,87 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

04 F/2019/68
59 

10/11/20
19 

13006 83,15 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

04 F/2019/71
68 

21/11/20
19 

AB/1912312 218,40 S580000
4C 

EADOP 
GENERALITAT 
DE CATALUNYA 

04 F/2019/71
69 

21/11/20
19 

AB/1912313 218,40 S580000
4C 

EADOP 
GENERALITAT 
DE CATALUNYA 

04 F/2019/70
35 

18/11/20
19 

120290 964,62 A080668
96 

METALCO, S.A. 

04 Total    1.739,17   

05 F/2019/73
54 

02/12/20
19 

14913 6,09 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

05 F/2019/73
56 

02/12/20
19 

14915 28,00 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

05 F/2019/72
79 

02/12/20
19 

191- 1167 98,01 B980012
82 

SATARA 
SEGURIDAD S.L 

05 F/2019/72
70 

02/12/20
19 

F19E-00503 754,98 A800155
06 

TRADESEGUR,  
S.A. 

05 F/2019/72
80 

02/12/20
19 

191- 1168 1.176,12 B980012
82 

SATARA 
SEGURIDAD S.L 

05 F/2019/52
41 

04/09/20
19 

999402946821 
0551 

1.263,76 A819480
77 

ENDESA 
ENERGIA, S.A.U. 
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00Z906N00146
10 

05 Total    3.326,96   

06 F/2019/72
83 

02/12/20
19 

19SM1807/1000
882 

29,94 A083506
21 

SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

06 F/2019/72
69 

02/12/20
19 

Emit- 609 146,05 A086083
66 

CASA ROSET, 
S.A. 

06 F/2019/72
98 

02/12/20
19 

20190036 2.016,66 4662564
7R 

JAUME FARGAS 
COLL 

06 F/2019/73
92 

02/12/20
19 

29/19 4.840,00 J616810
03 

BERTEXAM, 
S.C.P. 

06 Total    7.032,65   

07 F/2019/73
76 

02/12/20
19 

USRT19120000
04 

59,08 U880012
84 

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES 
ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

07 F/2019/60
22 

10/10/20
19 

119/19 3.025,00 B648460
90 

MILA ADVOCATS, 
S.L.P. 

07 Total    3.084,08   

08 F/2019/73
60 

02/12/20
19 

14919 11,00 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

08 F/2019/73
81 

02/12/20
19 

USRT19120000
03 

61,25 U880012
84 

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES 
ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

08 F/2019/74
27 

05/12/20
19 

13/2019 275,00 4783849
6Z 

TANIA PUIG 
CAÑADILLAS 

08 F/2019/72
92 

02/12/20
19 

999419811904 
0526 
PMR901N0437
159 

279,05 A819480
77 

ENDESA 
ENERGIA, S.A.U. 

08 F/2019/74
33 

05/12/20
19 

6F/2019 300,00 XXXXXX XXXXXX 

08 F/2019/74
14 

28/11/20
19 

42/2019 352,94 XXXXXX XXXXXX 

08 Total    1.279,24   

09 F/2019/72
91 

02/12/20
19 

19SM1807/1000
878 

89,81 A083506
21 

SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

09 F/2019/73
73 

02/12/20
19 

USRT19120000
08 

174,94 U880012
84 

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES 
ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

09 Total    264,75   

10 F/2019/72
19 

24/11/20
19 

FC19 
FC1902261 

17,84 B598400
90 

FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

10 F/2019/73
38 

02/12/20
19 

14897 23,15 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
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DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2019/73
63 

02/12/20
19 

14923 23,74 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2019/74
10 

02/12/20
19 

059/2019 54,45 4763486
4R 

AINA CATERINA 
FIGUERAS ALBA 

10 F/2019/72
20 

24/11/20
19 

082036516976 
0027 
SMR909N0002
595 

121,53 B828468
25 

ENDESA 
ENERGIA XXI, 
S.L.U. 

10 F/2019/72
22 

24/11/20
19 

082036516942 
0027 
SMR909N0002
594 

121,53 B828468
25 

ENDESA 
ENERGIA XXI, 
S.L.U. 

10 F/2019/72
23 

24/11/20
19 

082036516826 
0027 
SMR909N0002
593 

121,53 B828468
25 

ENDESA 
ENERGIA XXI, 
S.L.U. 

10 F/2019/72
25 

24/11/20
19 

082036516450 
0020 
SNR909N00031
16 

121,53 B828468
25 

ENDESA 
ENERGIA XXI, 
S.L.U. 

10 F/2019/72
26 

24/11/20
19 

082036516577 
0020 
SNR909N00031
20 

121,53 B828468
25 

ENDESA 
ENERGIA XXI, 
S.L.U. 

10 F/2019/72
29 

24/11/20
19 

082036517036 
0027 
SMR909N0002
597 

121,53 B828468
25 

ENDESA 
ENERGIA XXI, 
S.L.U. 

10 F/2019/72
33 

24/11/20
19 

082036516511 
0020 
SNR909N00031
17 

121,53 B828468
25 

ENDESA 
ENERGIA XXI, 
S.L.U. 

10 F/2019/72
34 

24/11/20
19 

082036516995 
0020 
SMR909N0002
596 

121,53 B828468
25 

ENDESA 
ENERGIA XXI, 
S.L.U. 

10 F/2019/71
38 

21/11/20
19 

Emit- 1911759 145,20 B654337
40 

DESCOBERTA 
SLU 

10 F/2019/70
60 

19/11/20
19 

14533 153,66 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2019/73
48 

02/12/20
19 

14907 215,39 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2019/72
21 

24/11/20
19 

082036514911 
0024 
SPR909N00031
96 

243,32 B828468
25 

ENDESA 
ENERGIA XXI, 
S.L.U. 

10 F/2019/72
24 

24/11/20
19 

082036516431 
0020 
SNR909N00031
15 

243,32 B828468
25 

ENDESA 
ENERGIA XXI, 
S.L.U. 
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10 F/2019/72
27 

24/11/20
19 

082036516391 
0020 
SNR909N00031
13 

243,33 B828468
25 

ENDESA 
ENERGIA XXI, 
S.L.U. 

10 F/2019/72
28 

24/11/20
19 

082036516412 
0020 
SNR909N00031
14 

243,33 B828468
25 

ENDESA 
ENERGIA XXI, 
S.L.U. 

10 F/2019/72
30 

24/11/20
19 

082036516558 
0020 
SNR909N00031
19 

243,33 B828468
25 

ENDESA 
ENERGIA XXI, 
S.L.U. 

10 F/2019/72
31 

24/11/20
19 

082036517074 
0027 
SMR909N0002
598 

243,33 B828468
25 

ENDESA 
ENERGIA XXI, 
S.L.U. 

10 F/2019/72
32 

24/11/20
19 

082036516539 
0020 
SNR909N00031
18 

243,33 B828468
25 

ENDESA 
ENERGIA XXI, 
S.L.U. 

10 F/2019/72
38 

25/11/20
19 

2019/A/353 440,00 XXXXXX XXXXXX 

10 F/2019/74
05 

29/11/20
19 

119/2019 480,00 B656699
70 

ENERGIVITY 
CONSULTING, 
S.L. 

10 F/2019/74
09 

03/12/20
19 

A /4914 508,20 B634599
03 

ELIM SERVIX, 
S.L. 

10 F/2019/73
19 

02/12/20
19 

190181 619,52 B613049
37 

VIGILANCIA Y 
SISTEMAS, S.L. 

10 F/2019/71
45 

21/11/20
19 

B1900011 880,00 3390551
4H 

MERI FARRES 
GARCIA 

10 F/2019/73
03 

02/12/20
19 

01 191630 4.350,10 A586352
69 

LA VOLA 1981,  
S.A. 

10 F/2019/73
04 

02/12/20
19 

01 191682 4.350,10 A586352
69 

LA VOLA 1981,  
S.A. 

10 Total    14.936,8
8 

  

20 F/2019/73
32 

02/12/20
19 

14891 39,26 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

20 F/2019/73
75 

02/12/20
19 

USRT19120000
12 

87,50 U880012
84 

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES 
ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

20 Total    126,76   

22 F/2019/73
67 

02/12/20
19 

14950 5,41 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

22 F/2019/73
52 

02/12/20
19 

14911 21,20 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

22 F/2019/73
77 

02/12/20
19 

USRT19120000
10 

52,24 U880012
84 

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
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TELEFONICA 
MOVILES 
ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

22 Total    78,85   

31 F/2019/73
37 

02/12/20
19 

14896 2,09 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2019/62
60 

17/10/20
19 

9030287068 21,57 F082267
14 

ABACUS 
SOCIEDAD 
COOPERACIO 
CATALANA 

31 F/2019/73
34 

02/12/20
19 

14894 24,47 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2019/69
82 

14/11/20
19 

9030287951 29,49 F082267
14 

ABACUS 
SOCIEDAD 
COOPERACIO 
CATALANA 

31 F/2019/62
59 

17/10/20
19 

9030287067 43,71 F082267
14 

ABACUS 
SOCIEDAD 
COOPERACIO 
CATALANA 

31 F/2019/72
86 

02/12/20
19 

19SM1807/1000
870 

102,66 A083506
21 

SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

31 F/2019/74
06 

03/12/20
19 

FA1901805 109,07 B602894
51 

FUSTES 
VILANOVA, S.L. 

31 F/2019/73
01 

02/12/20
19 

173 181,50 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2019/73
16 

02/12/20
19 

127359 228,69 B604626
37 

GRAFIQUES 
FERPALA, S.L. 

31 F/2019/74
07 

03/12/20
19 

FA1901800 336,03 B602894
51 

FUSTES 
VILANOVA, S.L. 

31 F/2019/73
82 

02/12/20
19 

USRT19120000
20 

373,64 U880012
84 

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES 
ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

31 F/2019/73
18 

02/12/20
19 

0000190596 524,60 B608011
31 

BAF GENERAL 
DE CATALUNYA, 
S.L. 

31 F/2019/63
81 

28/10/20
19 

36 / 2019 605,00 5221840
5X 

ORIOL IBAÑEZ 
FAUQUER 

31 F/2019/55
70 

24/09/20
19 

45467 1.089,00 B622014
21 

UNMON, S.L. 
SERVEIS 
EDUCATIUS I DE 
LLEURE 

31 F/2019/72
94 

02/12/20
19 

146/2019 1.308,82 B660690
14 

ARC GESTIO 
CULTURAL SL 

31 F/2019/73
26 

02/12/20
19 

9319 5.024,53 F666861
22 

AGRUPACION 
SEÑOR 
SERRANO SCCL 

31 Total    10.004,8
7 
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32 F/2019/73
44 

02/12/20
19 

14903 63,00 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

32 F/2019/73
80 

02/12/20
19 

USRT19120000
09 

67,29 U880012
84 

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES 
ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

32 F/2019/73
95 

29/11/20
19 

23 122,50 J629582
28 

TRACART, S.C.P. 

32 F/2019/73
96 

29/11/20
19 

24 122,50 J629582
28 

TRACART, S.C.P. 

32 F/2019/73
97 

29/11/20
19 

25 122,50 J629582
28 

TRACART, S.C.P. 

32 F/2019/72
76 

02/12/20
19 

0970124318 1.207,58 A287910
69 

KONE 
ELEVADORES, 
S.A. 

32 F/2019/74
04 

27/11/20
19 

2019399 2.203,95 B654520
13 

ZIO ENGINY 
SOLUCIONS 
TECNIQUE 

32 Total    3.909,32   

33 F/2019/70
67 

19/11/20
19 

14540 9,70 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

33 F/2019/72
68 

02/12/20
19 

Emit- 608 18,15 A086083
66 

CASA ROSET, 
S.A. 

33 F/2019/71
16 

21/11/20
19 

A-
2019/00113473 

67,34 A636108
51 

COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

33 F/2019/72
87 

02/12/20
19 

19SM1807/1000
868 

68,44 A083506
21 

SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

33 F/2019/72
90 

02/12/20
19 

19SM1807/1000
880 

89,81 A083506
21 

SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

33 F/2019/73
87 

02/12/20
19 

USRT19120000
06 

118,00 U880012
84 

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES 
ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

33 F/2019/72
78 

02/12/20
19 

0002 
0000190768 

121,00 B661649
30 

CARDIOSOS 
GLOBAL 
PROTECTION, 
S.L. 

33 F/2019/72
41 

25/11/20
19 

1055 169,40 B439348
84 

DASO HYGIENIC 
S.L. 

33 F/2019/62
04 

15/10/20
19 

AB/1910960 218,40 S580000
4C 

EADOP 
GENERALITAT 
DE CATALUNYA 

33 F/2019/71
53 

21/11/20
19 

313 300,00 B653489
06 

AMBUMEDIC 
SERVICE, SL 

33 F/2019/71
84 

21/11/20
19 

90424 302,34 J598355
53 

PINTURES 
GARRAF, S.C.P. 
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33 F/2019/72
75 

02/12/20
19 

FE19- 20 332,75 B934141
83 

GABINETE DE 
INGENIERIA 
EFICSI, S.L. 

33 F/2019/71
44 

21/11/20
19 

A 624 450,73 B667229
68 

ECOENERGYDIR
ECT SL 

33 F/2019/72
13 

23/11/20
19 

N187-19 462,00 B620395
32 

AUTOCARDS 
DOTOR, S.L. 

33 F/2019/73
20 

02/12/20
19 

1177 560,73 B628269
46 

RASDAL DXT, 
S.L. 

33 F/2019/72
89 

02/12/20
19 

19SM1807/1000
879 

633,02 A083506
21 

SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

33 F/2019/71
43 

21/11/20
19 

A 578 943,80 B667229
68 

ECOENERGYDIR
ECT SL 

33 F/2019/71
95 

23/11/20
19 

1 190780 2.105,40 B607823
56 

BOR 
SEÑALIZACIONE
S Y 
COMPLEMENTOS
, S.L. 

33 F/2019/74
02 

29/11/20
19 

19/337 2.540,73 B604727
27 

FUSTERIA ARA, 
S.L. 

33 F/2019/74
01 

29/11/20
19 

19/336 2.887,30 B604727
27 

FUSTERIA ARA, 
S.L. 

33 F/2019/66
11 

07/11/20
19 

999402944725 
0575 
00Z906N00180
97 

3.248,52 A819480
77 

ENDESA 
ENERGIA, S.A.U. 

33 F/2019/71
76 

21/11/20
19 

2019 1304 4.460,06 B647979
70 

GAMA 
EXTERIORES SL 

33 F/2019/66
12 

07/11/20
19 

999347497021 
1481 
PZZ901N01362
53 

8.638,78 A819480
77 

ENDESA 
ENERGIA, S.A.U. 

33 Total    28.746,4
0 

  

34 F/2019/73
24 

02/12/20
19 

63.19T4 9.775,59 F639122
40 

SPORA 
SINERGIES, 
S.C.C.L. 

34 Total    9.775,59   

40 F/2019/67
25 

08/11/20
19 

2019-724-
102409259 

15,54 A250091
92 

RED ESPAÑOLA 
DE SERVICIOS, 
S.A.U (RESSA) 

40 F/2019/73
41 

02/12/20
19 

14900 28,73 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2019/68
34 

10/11/20
19 

12842 30,35 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2019/66
83 

08/11/20
19 

12545 76,12 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2019/67
66 

10/11/20
19 

12685 76,12 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
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DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2019/69
08 

10/11/20
19 

13187 76,12 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2019/70
57 

19/11/20
19 

14530 92,31 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2019/67
00 

08/11/20
19 

12419 95,69 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2019/68
66 

10/11/20
19 

12998 97,70 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2019/73
45 

02/12/20
19 

14904 110,42 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2019/59
36 

08/10/20
19 

AB/1910697 218,40 S580000
4C 

EADOP 
GENERALITAT 
DE CATALUNYA 

40 F/2019/50
58 

27/08/20
19 

G2019013032 269,67 Q084000
1B 

INSTITUT 
CATALA DEL SOL 

40 F/2019/52
84 

06/09/20
19 

G2019014688 269,67 Q084000
1B 

INSTITUT 
CATALA DEL SOL 

40 F/2019/73
79 

02/12/20
19 

USRT19120000
18 

283,03 U880012
84 

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES 
ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

40 F/2019/63
74 

28/10/20
19 

1902907 287,98 B438505
44 

ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L. 

40 F/2019/50
59 

27/08/20
19 

G2019013033 356,75 Q084000
1B 

INSTITUT 
CATALA DEL SOL 

40 F/2019/52
85 

06/09/20
19 

G2019014689 356,75 Q084000
1B 

INSTITUT 
CATALA DEL SOL 

40 F/2019/52
87 

06/09/20
19 

G2019014691 361,64 Q084000
1B 

INSTITUT 
CATALA DEL SOL 

40 F/2019/50
60 

27/08/20
19 

G2019013034 380,79 Q084000
1B 

INSTITUT 
CATALA DEL SOL 

40 F/2019/52
86 

06/09/20
19 

G2019014690 380,79 Q084000
1B 

INSTITUT 
CATALA DEL SOL 

40 F/2019/50
57 

27/08/20
19 

G2019012943 402,93 Q084000
1B 

INSTITUT 
CATALA DEL SOL 

40 F/2019/52
83 

06/09/20
19 

G2019014604 402,93 Q084000
1B 

INSTITUT 
CATALA DEL SOL 

40 F/2019/74
26 

05/12/20
19 

FA1901901 761,88 B602894
51 

FUSTES 
VILANOVA, S.L. 

40 F/2019/70
09 

16/11/20
19 

19047 923,15 XXXXXX XXXXXX 

40 F/2019/70
10 

16/11/20
19 

19049 923,15 XXXXXX XXXXXX 



 
Document electrònic 

Número de validació: 12432775412620421704 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

40 F/2019/63
63 

24/10/20
19 

2019 480 1.565,74 B615580
78 

ELECTRICITAT 
J.C. VILANOVA, 
S.L. 

40 F/2019/69
61 

14/11/20
19 

1455 4.101,90 B089170
15 

CODINA Y 
MARTINEZ, S.L. 

40 Total    12.946,2
5 

  

50 F/2019/72
10 

23/11/20
19 

A 192049 2.676,88 A586208
08 

HPC IBERICA, 
S.A. 

50 Total    2.676,88   

52 F/2019/72
95 

02/12/20
19 

2019/102 3.254,25 B660812
90 

TRACER, 
CONSTRUCCION
ES METALICAS, 
S.L. 

52 Total    3.254,25   

53 F/2019/71
60 

21/11/20
19 

2019/2183 804,72 P080000
8E 

MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL 
PENEDES-
GARRAF 

53 F/2019/70
21 

18/11/20
19 

F19 483 1.494,17 B611126
52 

PARCS I JARDINS 
CATALUNYA, S.L. 

53 Total    2.298,89   

54 F/2019/70
70 

19/11/20
19 

14543 223,10 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

54 F/2019/71
54 

21/11/20
19 

314 325,00 B653489
06 

AMBUMEDIC 
SERVICE, SL 

54 F/2019/71
82 

03/10/20
19 

04/19 2.933,32 B613429
78 

PROMOTORA 
EXPOFIN, S.L. 

54 Total    3.481,42   

MULTIAPLICA
CIÓ 

F/2019/73
55 

02/12/20
19 

14914 14,40 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

MULTIAPLICA
CIÓ 

F/2019/73
59 

02/12/20
19 

14918 35,80 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

MULTIAPLICA
CIÓ 

F/2019/73
46 

02/12/20
19 

14905 338,22 U663320
40 

UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

MULTIAPLICA
CIÓ 

F/2019/52
74 

06/09/20
19 

1908V194278 602,58 B614436
28 

BARNA 
PORTERS, S.L. 

MULTIAPLICA
CIÓ 

F/2019/69
56 

14/11/20
19 

1300154475 6.969,60 A287910
69 

KONE 
ELEVADORES, 
S.A. 

MULTIAPLICA
CIÓ 

F/2019/69
57 

14/11/20
19 

1300154476 6.969,60 A287910
69 

KONE 
ELEVADORES, 
S.A. 

MULTI. TOTAL    14.930,2
0 

  

TOTAL    129.024,
46 
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Factures entre 10.001 i 50.000€ 
 

Orgànica N. 
d'entrada 

Data N. de 
document 

Import 
total 

Tercer Nom 

06 F/2019/739
1 

02/12/2019 28/19 22.788,33 J61681003 BERTEXAM, 
S.C.P. 

06 Total    22.788,33   

10 F/2019/660
8 

07/11/2019 99940294365
8 0615 
00Z906N001
8090 

11.745,57 A8194807
7 

ENDESA 
ENERGIA, S.A.U. 

10 Total    11.745,57   

33 F/2019/714
2 

21/11/2019 A 577 29.688,56 B6672296
8 

ECOENERGYDI
RECT SL 

33 Total    29.688,56   

53 F/2019/727
4 

02/12/2019 1901042 29.917,50 P0800354
C 

MANCOMUNITA
T TEGAR DEL 
GARRAF 

53 Total    29.917,50   

Total 
general 

   94.139,96   

 
Factures superiors a 50.001€ 
 

       
Orgànica N. 

d'entrada 
Data N. de 

document 
Import 
total 

Tercer Nom 

02 F/2019/728
1 

02/12/2019 19SM1807/1000
859 

142.414,79 A08350621 SERVICIO
S 
ESPECIAL
ES DE 
LIMPIEZA, 
S.A. 

02 Total    142.414,79   

Total 
general 

   142.414,79   

       

 
 
Resum total facturació 
 

 
 
 
 
 

Imports Recompte

FACTURES < 10.000€ Total general 129.024,46 157 Recompte de factures < 10.000€

FACTURES ENTRE 10.001€ I 50.000€ Total general 94.139,96 4 Recompte de factures entre 10.001€ i 50.000€

FACTURES > 51.001€ Total general 142.414,79 1 Recompte factures  X>50.001€

365.579,21 162
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Resum pagaments a justificar 
 

Exp. Cognoms i 
nom o raó 

social o text 
explicatiu 

Nº Relació Núm. 
Operació 

Import 
relació Data relació 

 PJU 
PROMOCIÓ 
ECONÒMIC

A 

R220190001987
8 

PJU-
22019/2617

9 

4974,60€ 

 09/12/2019 

 PJU 
SERVEIS 
SOCIALS 

R220190009931 PJU-
22019/2614

4 

23989,03
€  04/12/2019 

TOTA
L 

 394.542,84€ 

 
 
SEGON: Comptabilitzar la relació de factures número 2019/40. 
 
 
TERCER: Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
 
 
PEU DE RECURS 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 

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

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

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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12. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 718/2019/eSUB. 
 
CORREGIR L’ERROR MATERIAL EN L’IMPORT DE LA SUBVENCIÓ DE L’IMPOST 
SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (ENTITATS) DE L’EXERCICI 2019,   
APROVAT EN L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 5 DE NOVEMBRE DE 
2019 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD: 
   
“PRIMER: Corregir l’import a  concedir per un total de 3.130,04 Euros, per ajuts al 
pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (Entitats) de l’exercici 
2019, previst a l’Acord de Ple de l’Ajuntament en data 7 de maig de 2001: 

Nº Matrícula Rebut Import 
1 3029-DDL IVTM-2019-21435 84,56 
2 4418-HSH IVTM-2019-1251 166,60 
3 4576-HZV IVTM-2019-1296 84,56 
4 0042-HFW IVTM-2019-21424 84,56 
5 0369-FYN IVTM-2019-21425 84,56 
6 0765-DTP IVTM-2019-21426 166,60 
7 1155-FMJ IVTM-2019-21427 84,56 
8 1156-HFV IVTM-2019-21428 84,56 
9 1161-FMJ IVTM-2019-21429 84,56 

10 1174-FMJ IVTM-2019-21430 84,56 
11 2081-BDB IVTM-2019-21431 166,60 
12 2629-GJH IVTM-2019-21432 84,56 
13 E-2035-BCH IVTM-2019-21449 55,54 
14 3024-DDL IVTM-2019-21434 166,60 
15 E-1712-BGV IVTM-2019-21448 55,54 
16 3313-HCM IVTM-2019-21436 166,60 
17 4090-CGZ IVTM-2019-21437 166,60 
18 5216-FGG IVTM-2019-21438 84,56 
19 5721-BPB IVTM-2019-21439 84,56 
20 7388-GSP IVTM-2019-21440 84,56 
21 7574-HGG IVTM-2019-21441 166,60 
22 8123-HMT IVTM-2019-21442 166,60 
23 8609-HTL IVTM-2019-21443 84,56 
24 9344-HHH IVTM-2019-21444 84,56 
25 9670-DRH IVTM-2019-21445 84,56 
26 9884-KPZ IVTM-2019-21446 84,56 
27 B-1947-WM IVTM-2019-21447 166,60 
28 2675-DVG IVTM-2019-21433 166,60 
     3.130,04 
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Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

SEGON: Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 
d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 

TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
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. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 976/2019/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS A L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 2019 (BORSA 
LLOGUER SOCIAL) 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
 
“PRIMER: Concedir els ajuts següents per un total de 6.620,53 Euros, per ajuts al 
pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (borsa lloguer social)  previstos a 
l’apartat B).b) de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics 
en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 
i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i segons la 
Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 3 de juny de 2019: 
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Nº Nom NIF Import 

1 A. T., L. XXXXXX 191,85 

2 A. H., X. XXXXXX 153,84 

3 A. G., V. M. XXXXXX 321,99 

4 A. L., J. XXXXXX 96,60 

5 A. M., R. M XXXXXX 143,87 

6 B. F., G. XXXXXX 264,67 

7 C. V., A. XXXXXX 231,16 

8 C. B., M C. XXXXXX 119,76 

9 C. S., A. XXXXXX 243,32 

10 F. B., M.B. XXXXXX 188,24 

11 F. LL., A. XXXXXX 357,57 

12 F. P., M. C. XXXXXX 344,40 

13 FUNDACIO PRIVADA GRUP QUALITAT G64442254 170,88 

14 FUNDACIO PRIVADA GRUP QUALITAT G64442254 189,47 

15 FUNDACIO PRIVADA GRUP QUALITAT G64442254 108,00 

16 G. C., M. T. XXXXXX 122,58 

17 G. S., F. J. XXXXXX 130,68 

18 G. M., G. XXXXXX 199,60 

19 J. S., F. J. XXXXXX 175,61 

20 L. F., O. XXXXXX 146,89 

21 L. F., O. XXXXXX 147,81 

22 L. P., J. L. XXXXXX 287,51 

23 M. V., N. XXXXXX 305,98 

24 M. V., N. XXXXXX 305,98 

25 M. LL., D. XXXXXX 172,14 

26 M. B., S. XXXXXX 133,94 

27 P. M., A. XXXXXX 123,26 

28 P. M., E. XXXXXX 214,89 

29 P. V., T. XXXXXX 132,31 

30 R. P., C. XXXXXX 139,00 

31 R. F., I. XXXXXX 181,63 

32 S. M., M. XXXXXX 151,55 

33 S. M., J. XXXXXX 96,60 

34 V. D. B., M. R. XXXXXX 326,95 

   6.620,53 
 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 
(Subvencions Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 
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SEGON: Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 
d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 

TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 

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. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 977/2019/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS A L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 2019 (NIVELL 
DE RENDA) 
   
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD  
 
“PRIMER: Concedir els ajuts següents per un total de 10.734,24 Euros, per ajuts al 
pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (nivell de renda) de l’exercici 2018, 
previstos a l’apartat A).a) de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts 
econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de 
juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i 
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segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 3 de juny de 
2019: 

Nº NIF Import 
1 XXXXXX 103,73 
2 XXXXXX 80,95 
3 XXXXXX 79,38 
4 XXXXXX 216,14 
5 XXXXXX 147,27 
6 XXXXXX 261,98 
7 XXXXXX 180,97 
8 XXXXXX 112,22 
9 XXXXXX 76,45 

10 XXXXXX 48,30 
11 XXXXXX 73,95 
12 XXXXXX 25,74 
13 XXXXXX 176,20 
14 XXXXXX 232,83 
15 XXXXXX 89,39 
16 XXXXXX 83,19 
17 XXXXXX 251,06 
18 XXXXXX 68,13 
19 XXXXXX 58,09 
20 XXXXXX 134,85 
21 XXXXXX 161,61 
22 XXXXXX 88,19 
23 XXXXXX 82,83 
24 XXXXXX 152,25 
25 XXXXXX 120,96 
26 XXXXXX 183,27 
27 XXXXXX 74,85 
28 XXXXXX 207,75 
29 XXXXXX 94,10 
30 XXXXXX 201,81 
31 XXXXXX 81,59 
32 XXXXXX 34,54 
33 XXXXXX 171,95 
34 XXXXXX 124,63 
35 XXXXXX 95,80 
36 XXXXXX 74,59 
37 XXXXXX 167,59 
38 XXXXXX 47,78 
39 XXXXXX 85,84 
40 XXXXXX 147,09 
41 XXXXXX 117,28 
42 XXXXXX 141,73 
43 XXXXXX 87,54 
44 XXXXXX 284,48 
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45 XXXXXX 79,84 
46 XXXXXX 207,91 
47 XXXXXX 144,71 
48 XXXXXX 191,96 
49 XXXXXX 42,01 
50 XXXXXX 88,98 
51 XXXXXX 41,49 
52 XXXXXX 213,00 
53 XXXXXX 99,68 
54 XXXXXX 78,31 
55 XXXXXX 123,25 
56 XXXXXX 61,57 
57 XXXXXX 85,99 
58 XXXXXX 101,56 
59 XXXXXX 101,64 
60 XXXXXX 136,68 
61 XXXXXX 207,72 
62 XXXXXX 74,56 
63 XXXXXX 125,36 
64 XXXXXX 72,52 
65 XXXXXX 57,20 
66 XXXXXX 124,87 
67 XXXXXX 54,48 
68 XXXXXX 173,99 
69 XXXXXX 99,24 
70 XXXXXX 91,76 
71 XXXXXX 97,02 
72 XXXXXX 57,15 
73 XXXXXX 101,87 
74 XXXXXX 132,94 
75 XXXXXX 113,16 
76 XXXXXX 136,67 
77 XXXXXX 101,09 
78 XXXXXX 99,68 
79 XXXXXX 231,37 
80 XXXXXX 131,83 
81 XXXXXX 181,32 
82 XXXXXX 95,92 
83 XXXXXX 319,35 
84 XXXXXX 81,01 
85 XXXXXX 117,45 
86 XXXXXX 174,56 
87 XXXXXX 150,70 

   10.734,24 
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Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

SEGON: Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 
d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 

TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
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. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 978/2019/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS A L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES I A LA TAXA PER LA INTERVENCIÓ DE 
L'ADMINISTRACIÓ EN ACTIVITATS D'EDIFICACIÓ, ÚS DEL SÒL, VIA PÚBLICA I 
MEDI AMBIENT 2019    
  
Per tot aia Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD  
 
“PRIMER: Concedir els ajuts següents per un total de 17.832,02 Euros, per ajuts al 
pagament de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, i de la Taxa per la 
intervenció de l’Administració en activitats d’edificació, ús del sòl, via pública i medi 
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ambient, de l’exercici 2018, previstos a l’apartat B).d).1 de la Base Cinquena de les 
Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel 
Ple de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de 12 de juliol de 2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial 
de la Província de 3 de juny de 2019: 

Nº NOM NIF Import (1) 
1 XXXXXX XXXXXX 793,56 B).d).1.h) 
2 XXXXXX XXXXXX 93,78 B).d).1.h) 

3 
COM. PROP. C. ALBERT SALVANY 
BERTRAN, 2 H62401591 1.281,65 B).d).1.e) 

4 COM. PROP. C. JOAN D'AUSTRIA, 18 H61753232 96,00 B).d).1.e) 
5 COM. PROP. C. PADUA, 25 H63766364 610,43 B).d).1.e) 
6 COM. PROP. C. SANT ONOFRE, 21 H59621078 501,65 B).d).1.h) 
7 COM. PROP. RBLA. PAU, 99 H59802827 785,12 B).d).1.e) 
8 COM. PROP. RBLA. PRINCIPAL, 9 H64036221 466,70 B).d).1.k) 
9 XXXXXX XXXXXX 45,56 B).d).1.h) 

10 XXXXXX XXXXXX 1.747,77 B).d).2.c) 
11 XXXXXX XXXXXX 3.115,51 B).d).1.g) 
12 XXXXXX XXXXXX 75,25 B).d).1.h) 
13 XXXXXX XXXXXX 109,65 B).d).1.h) 
14 XXXXXX XXXXXX 111,57 B).d).1.h) 
15 XXXXXX XXXXXX 433,80 B).e).1.a) 
16 XXXXXX XXXXXX 49,65 B).e).1.a) 
17 XXXXXX XXXXXX 147,25 B).d).1.h) 
18 XXXXXX XXXXXX 85,25 B).d).1.h) 
19 XXXXXX XXXXXX 5.166,43 B).d).1.g) 
20 XXXXXX XXXXXX 81,09 B).d).1.h) 
21 XXXXXX XXXXXX 62,00 B).d).1.h) 
22 XXXXXX XXXXXX 81,65 B).d).1.h) 
23 XXXXXX XXXXXX 67,65 B).d).1.h) 
24 XXXXXX XXXXXX 98,45 B).d).1.h) 
25 XXXXXX XXXXXX 74,05 B).d).1.h) 
26 XXXXXX XXXXXX 72,05 B).d).1.h) 
27 XXXXXX XXXXXX 1.578,50 B).d).1.h) 

   17.832,02  
(1) Subtipus d’ajut segons la classificació regulada als apartat B).d).1 i  2, i B).e).1 de la Base 

Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals. 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

SEGON: Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 
d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 



 
Document electrònic 

Número de validació: 12432775412620421704 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

 
TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 

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. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 979/2019/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS A L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA 2019 (ATURATS LLARGA DURADA) 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
 
“PRIMER: Concedir els ajuts següents per un total de 57,43 Euros, per ajuts al 
pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (aturats de llarga durada) 
de l’exercici 2019, previst a l’apartat A).c) de la Base Cinquena de les Bases per a la 
concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de 
l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província 
de 12 de juliol de 2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de 3 de juny de 2019: 

Nº Nom NIF Import 
1 F. A., I. XXXXXX 42,28 
2 H. LL., J. F. XXXXXX 15,15 
      57,43 
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Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

SEGON: Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 
d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 
 
TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 

PEU DE RECURS: 

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

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 

 
 
   
17. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 980/2019/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS A L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA 2019 (BIMODALS) 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: Concedir els ajuts següents per un total de 129,67 Euros, per ajuts al 
pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (vehicles elèctrics, 
bimodals o que utilitzin combustibles alternatius) de l’exercici 2019, previst a l’apartat 
B).c) de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els 
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tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i segons la 
Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 3 de juny de 2019: 

Nº Nom NIF Import 
1 XXXXXX XXXXXX 12,78 
2 XXXXXX XXXXXX 35,97 
3 XXXXXX XXXXXX 17,98 
4 XXXXXX XXXXXX 17,98 
5 XXXXXX XXXXXX 35,97 
6 XXXXXX XXXXXX 8,99 
   129,67 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

SEGON: Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 
d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a la seva declaració de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques (IRPF). 
 
TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 

PEU DE RECURS: 

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

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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18. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 981/2019/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS A LA TAXA D'ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES 2019 
(LLOGATERS) 
  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent, 
 
 
ACORD:  
   
“PRIMER: Concedir els ajuts següents per un total de 2.631,76  Euros, per ajuts al 
pagament de la Taxa d’escombraries domiciliàries (llogaters) de l’exercici 2019, 
previstos a l’apartat A).f) de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts 
econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de 
juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i 
segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 3 de juny de 
2019: 

Nº Nom NIF Import 
1 XXXXXX XXXXXX 98,20 
2 XXXXXX XXXXXX 98,20 
3 XXXXXX XXXXXX 98,20 
4 XXXXXX XXXXXX 98,20 
5 XXXXXX XXXXXX 98,20 
6 XXXXXX XXXXXX 93,29 
7 XXXXXX XXXXXX 98,20 
8 XXXXXX XXXXXX 98,20 
9 XXXXXX XXXXXX 98,20 
10 XXXXXX XXXXXX 98,20 
11 XXXXXX XXXXXX 98,20 
12 XXXXXX XXXXXX 98,20 
13 XXXXXX XXXXXX 98,20 
14 XXXXXX XXXXXX 98,20 
15 XXXXXX XXXXXX 98,20 
16 XXXXXX XXXXXX 98,20 
17 XXXXXX XXXXXX 98,20 
18 XXXXXX XXXXXX 93,29 
19 XXXXXX XXXXXX 98,20 
20 XXXXXX XXXXXX 98,20 
21 XXXXXX XXXXXX 98,20 
22 XXXXXX XXXXXX 98,20 
23 XXXXXX XXXXXX 98,20 
24 XXXXXX XXXXXX 98,20 
25 XXXXXX XXXXXX 93,29 
26 XXXXXX XXXXXX 98,20 
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27 XXXXXX XXXXXX 93,29 
   2.631,76 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

SEGON: Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 
d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 
 

TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 

PEU DE RECURS: 

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

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”.” 

 
 
   
19. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 982/2019/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS A LA TAXA D'ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES 2019 
(LLOGATERS PUNT NET) 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
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“PRIMER: Concedir els ajuts següents per un total de 176,76 Euros, per ajuts al 
pagament de la Taxa d’escombraries domiciliàries (llogaters Punt Net) de l’exercici 
2019, previstos a l’apartat B).g).1 de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió 
d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 
2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, 
i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 3 de juny de 
2019: 

Nº NOM NIF 
Import 

Subvenció 
1 XXXXXX XXXXXX 39,28 
2 XXXXXX XXXXXX 39,28 
3 XXXXXX XXXXXX 39,28 
4 XXXXXX XXXXXX 19,64 
5 XXXXXX XXXXXX 39,28 
    176,76 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

SEGON: Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 
d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 
 
TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 

PEU DE RECURS: 

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

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”.” 
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20. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 983/2019/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS A L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 2019 
(FAMÍLIES NOMBROSES LLOGATERS) 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
   
“PRIMER:  Concedir els ajuts següents per un total de 549,85 Euros, per ajuts al 
pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (famílies nombroses o monoparentals, 
llogaters)  previstos a l’apartat A).b) de la Base Cinquena de les Bases per a la 
concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de 
l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província 
de 12 de juliol de 2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de 3 de juny de 2019: 

Nº Nom NIF Import 
1 G. H., L. XXXXXX 319,32 
2 P. B., M. C. XXXXXX 230,53 
   549,85 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

SEGON: Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 
d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 
 
TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 

PEU DE RECURS: 

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

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

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 

 
   
21. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 984/2019/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS A L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 2019 
(EXPLOTACIONS AGRÀRIES) 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
 
“PRIMER: Concedir els ajuts següents per un total de 7.473,53 Euros, per ajuts al 
pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (Explotacions agràries)  previstos a 
l’apartat B).a).1 de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts 
econòmics en els tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de 
juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i 
segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 3 de juny de 
2019: 

Nº Nom NIF Import 
1 D. R., A. XXXXXX 1.200,19 
2 PEDRO ALBA E HIJOS, SL B58030206 4.875,60 
      7.473,53 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 
Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

SEGON: Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 
d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 
d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 
vingui obligat. 
 
TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 

PEU DE RECURS: 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 

  
   
22. Promoció Ciutat.  
Número: 1115/2019/eAJT. 
 
AUTORITZAR LA DOTACIÓ ECONÒMICA 2019 DE L'EPEL NEÀPOLIS PER TAL DE 
DUR A TERME LES FUNCIONS QUE JA RECULLEN, COM A PRÒPIES, ELS SEUS 
ESTATUTS VIGENTS. 
  
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
 
“PRIMER.- Dotar econòmicament a l’EPEL Neàpolis per import de VINT-I-TRES MIL 
VUIT-CENTS EUROS (23.800,00€) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
següents: 

− 11.4910.2220000 Smart Cities i Pla director fibra òptica, per 5.000,00€ 

− 11.4910.2260200 Clúster media, per 10.800,00€ 

− 11.4910.2260201 Projecció internacional, per 5.000,00€ 

− 11.4920.2500000 Campus universitari, per 3.000,00€ 

i fer la corresponent transferència bancaria a favor de l’EPEL Neàpolis, CIF 
Q0801572I, per la realització de les accions 2019, en execució de les competències 
pròpies previstes a l’article 5 dels estatuts de l’EPEL Neàpolis: 

“5.1.3. Coordinació de les actuacions privades i públiques en matèria de telecomunicacions. 
 5.1.5. Implantació, gestió i explotació de comunicacions electròniques en l'àmbit local: telefonia 

mòbil, telefonia fixa, accés a la banda ampla, radioenllaços, ràdio i televisió, entre d’altres. 
 
 5.1.6. Coordinació, gestió i lideratge de les polıt́iques estratègiques universitàries en matèria de 

telecomunicacions i tic’s. 
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 5.1.7. Coordinació i gestió d'actuacions de les polıt́iques estratègiques d'innovació social i en l'àmbit 

de les telecomunicacions, tic's, indústries creatives, aplicacions mòbils i emprenedoria tecnològica. 
 

5.1.8. Participar, liderar i promoure, i concloure acords de col·laboració de projectes relacionats 
amb la tecnologia, la innovació i l'ajut al desenvolupament econòmic. 

 
 5.1.9. Promoció, implantació i gestió de projectes d'innovació ciutadana-Smartcities. Gestió i 

explotació de serveis relacionats amb smarticites. Entre d'altres: opendata, bigdata, intel·ligència 
artificial, Internet de les coses (IOT), realitat augmentada. 

 
 5.1.11. Coordinació, gestió i lideratge de les polıt́iques estratègiques d'internacionalització. 

Promoció i gestió de projectes europeus, acords i aliances internacionals d'àmbit tecnològic 
 
 5.1.12. Promoció, implantació, gestió i explotació de clústers media, audiovisuals i d'innovació i 

TIC'S i suport de clústers empresarials. 
 
 5.1.15. Promoció, gestió i comercialització de Serveis de telecomunicacions. 
 
 5.1.21. Creació, explotació i gestió de màsters i productes de coneixement (postgraus), organització 

de seminaris, congressos i jornades especialitzades. 
 
 5.1.22. Emetre informes, estudis i programes relacionats amb la  innovació, la tecnologia, els 

mitjans digitals i la interactivitat, així com aspectes relacionats amb les finalitats d'aquesta empresa. 
Coordinar estudis i assaigs sobre les telecomunicacions. 

 
5.2.6. Col·laborar en xarxa amb altres projectes de recerca nacionals e internacionals de caràcter 
similar. Participar en projectes de recerca d'abast europeu.” 
 

SEGON.- Notificar a l’EPEL Neàpolis 

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

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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23. Treball IMET.  
Número: 000034/2019-EDT. 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ 
DELS PLANS DE FORMACIÓ I INSERCIÓ EN LA MODALITAT DE PLANS DE 
TRANSICIÓ AL TREBALL PER AL PERÍODE 2020-2023  
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
 
   
“PRIMER.- APROVAR la signatura del Conveni de Col·laboració entre l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú per a la realització de programes de formació i inserció 
organitzats en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT), per a joves que han 
finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en Educació 
Secundària Obligatòria (ESO), per al període 2020-2023, el qual es transcriu a 
continuació, essent vigent des del dia 1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 
2023 : 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ 
ORGANITZATS EN LA MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT), PER A JOVES QUE 
HAN FINALITZAT L’ENSENYAMENT OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT/DA 
EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 
REUNITS: 
 
Pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan Lluís Espinós Espinós, 
director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, nomenat pel 
Decret 75/2018, de 07 de juny (DOGC núm. 7639, d’11 de juny de 2018), i actuant en virtut de la 
Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del 
Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28 de juliol de 2011). 

 
Per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la Il·lustríssima senyora Olga Arnau Sanabra, alcaldessa de 
Vilanova i la Geltrú, fent ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53 del text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per 
formalitzar aquest acte i  

 
EXPOSEN: 
 
I.  Que en la ciutat de Vilanova i la Geltrú i la seva àrea d’influència existeix un col·lectiu de joves 

que ha finalitzat l'ensenyament obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/da en educació 
secundària obligatòria. Per tant, no poden continuar la seva formació en el sistema educatiu i no 
disposen d’una preparació professional que els permeti incorporar-se al món del treball amb 
perspectives de continuïtat. 
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II. Que aquest col·lectiu, per les seves característiques, requereix d’un recurs específic que permeti 
a cada jove millorar les seves competències i li faciliti l’inici d’un itinerari formatiu i professional. 

 
Aquest recurs, a més de millorar les condicions d’accés dels joves al món laboral, també els ha 
de facilitar la continuïtat de la seva formació, especialment en els cicles formatius de grau mitjà 
de formació professional. Així mateix, ha de facilitar, als joves que ho desitgin, la realització de 
la formació complementària que requereixin per a l’obtenció del graduat en ESO. 

 
III. Que, per aquest motiu, les parts implicades han acordat la realització de programes de formació i 

inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), amb la finalitat de millorar la formació 
d’aquest col·lectiu, proporcionar-li una qualificació professional de primer nivell i facilitar tant la 
seva continuïtat en la formació professional com l’aprenentatge al llarg de la vida. 

 
IV. Que aquests programes constitueixen programes de formació i inserció (PFI) regulats per la 

Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació 
i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628 de 22 de maig de 2014), modificada per la 
Resolució ENS/241/2015, de 09 de febrer (DOGC núm. 6815 de 20 de febrer de 2015), que 
amplia la vigència dels programes de formació i inserció. Concretament l’article 8 d’aquesta 
Resolució fa referència a les característiques dels Plans de Transició al Treball (PTT) i a que es 
realitzaran a partir de convenis de col·laboració, entre les administracions locals i el Departament 
d’Educació. 

 
D’acord a aquests plantejaments i finalitats, les parts acorden la formalització del present conveni, de 
conformitat amb les següents 
 

 
C L À U S U L E S 

 
Primera 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
per a la realització d’un Pla de Transició al Treball a la localitat de Vilanova i la Geltrú, en el marc dels 
programes de formació i inserció (PFI), adreçat a joves, de setze a vint-i-un anys, que han deixat 
l’educació secundària obligatòria sense haver obtingut la corresponent titulació, i que en el moment 
d’iniciar els programes no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en altres accions de 
formació. 
 
Constitueix l'objecte d’aquest Pla de Transició al Treball, d’acord als objectius dels PFI, millorar la 
formació dels joves per tal de facilitar-los tant l’accés a un lloc de treball en millors condicions, com la 
reincorporació al sistema educatiu i la seva continuïtat formativa, especialment en els cicles formatius 
de formació professional de grau mitjà. 

 
Segona 
Amb aquesta finalitat, s'adoptaran les mesures següents : 
 
a) L'organització de 3 PFI, en la modalitat PTT, dels perfils d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al 

públic, d’auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques i d’auxiliar de muntatge i 
manteniment d’equips informàtics, d’acord a les Resolucions que estableixen els PFI i en regulen 
la seva estructura i continguts. 

 
b) El desenvolupament de la formació corresponent, d’acord als currículums establerts per als PFI, 

que inclouen mòduls de formació general i mòduls de formació professional (segons cada perfil) 
corresponents a qualificacions professionals de nivell 1, amb l’objectiu de millorar les possibilitats 
d'ocupació i/o de continuïtat formativa dels joves que hi participen. Així mateix, s’inclouran les 
accions d'orientació i seguiment individualitzats adreçades a definir i aplicar l’itinerari professional 
i formatiu de cada jove, així com l’acompanyament en el seu procés d’inserció laboral o formativa 
en finalitzar el programa. 

 
c) L’orientació i la derivació dels joves, sempre que les parts implicades ho considerin necessari, a 

altres accions formatives adequades existents a la ciutat o fora d'ella, si s'escau. 
 
Tercera 
Per tal de dur a terme les mesures enunciades, les parts implicades aporten els recursos següents: 
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a) El Departament d'Educació 
 
1. Dos/dues professors/es funcionaris/àries, de carrera o interins/nes del Departament d’Educació, 

assignats/des específicament al Pla de Transició al Treball amb la finalitat de dur a terme 
l’orientació, la formació bàsica i la tutoria del joves, així com participar en les reunions de treball 
de xarxa impulsat pel Departament d’Educació. 

 
2. Els recursos pedagògics i metodològics que el Departament d’Educació posa a disposició del 

professorat que intervé en els programes objecte del present conveni, així com l'assessorament 
més directe de l’equip que realitza les funcions de coordinació general i territorial del Programa 
de Transició al Treball des del Departament d’Educació. 

 
3. La pòlissa d’assegurances de mort o invalidesa per accidents personals que la Generalitat de 

Catalunya té subscrita per tal de cobrir aquests riscos. 
 
4. El material necessari pel desenvolupament de la formació corresponent als mòduls de formació 

professional dels programes d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic i d’auxiliar de 
fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques, objecte del present conveni. 

 
5. Els professionals per impartir la formació corresponent als mòduls de formació professional dels 

programes d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic i d’auxiliar de fabricació mecànica i 
instal·lacions electrotècniques, amb càrrec al pressupost del Departament d’Educació. 

 
6. El reconeixement de la formació rebuda pels joves, mitjançant el certificat acadèmic i professional 

establert per als programes de formació i inserció. 
 

b) L’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
1. Un/a professor/a funcionari/ària o contractat/da directament per l’Ajuntament per al 

desenvolupament d’aquest programa, que farà les funcions de tutor/a del grup. 
 
2. El material fungible necessari per a la formació corresponent als mòduls de formació general dels 

programes de formació i inserció-PTT objecte d’aquest conveni. 
 
3. El material necessari pel desenvolupament de la formació corresponent als mòduls de formació 

professional del programa objecte del present conveni: auxiliar de muntatge i manteniment 
d’equips informàtics. 

 
4. Els professionals per impartir la formació corresponent als mòduls de formació professional del 

programa d’auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics. 
 
5. El suport dels tècnics municipals. 
 
6. El suport administratiu necessari per al desenvolupament dels programes de formació i inserció 

objecte d’aquest conveni. 
 

A més, cadascuna de les administracions nomenarà una persona que realitzarà la coordinació i que 
serà la responsable del funcionament d’aquests programes.  
 
Els professionals a que fan referència els apartats b)1. i b)4. impartiran les hores de formació 
corresponents, i participaran tant en les reunions setmanals d’equip com en 
les periòdiques de xarxa territorial que convoca el Departament d’Educació. 
 
La realització de les funcions del personal al que fan referència els apartats b)1. i b)4. no generarà 
més compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas produirà obligacions pròpies d’un 
contracte laboral o nomenament administratiu entre aquest personal i el Departament d’Educació. 
 
Quarta 
El Departament d’Educació disposa d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat patrimonial i civil 
que cobreix els danys causats a terceres persones pels seus empleats i dependents en l’exercici de 
les seves funcions o de la seva activitat professional per compte d’aquells, per acció o omissió durant 
l’exercici de la seva activitat, així com la responsabilitat civil professional. Disposa també d’una pòlissa 
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d’assegurança de danys materials que cobreix el contingut dels bens immobles que utilitza, amb 
independència del títol que ostenti (propietat, cessió d’ús, arrendament, etc.) a fi de desenvolupar les 
funcions que li corresponen. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que 
cobreix els danys que es puguin causar durant l’exercici de l’activitat objecte d’aquest conveni, com 
a conseqüència de l’estat de conservació i manteniment de les instal·lacions i mitjans materials o de 
l’acció o omissió dels seus empleats i dependents. 
 
Cinquena 
El Pla de Transició al Treball disposarà dels espais i equipaments següents: 
 
a) Per al desenvolupament dels mòduls de formació general del programa d’auxiliar de vendes, 
oficina i atenció al públic: 

 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitarà les aules i equipaments necessaris en l’IMET, en el 
carrer Unió, 81, edifici CFO La Paperera de Vilanova i la Geltrú, adients per desenvolupar les accions 
formatives objecte d’aquest conveni. L’Ajuntament manifesta que les instal·lacions compleixen els 
requisits per al seu ús com a espai docent. 
 
Per al desenvolupament dels mòduls de formació general del programa d’auxiliar de fabricació 
mecànica i instal·lacions electrotècniques: 

 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitarà les aules i equipaments necessaris en l’IMET, en el 
carrer Unió, 81, edifici CFO La Paperera de Vilanova i la Geltrú, adients per desenvolupar les accions 
formatives objecte d’aquest conveni. L’Ajuntament manifesta que les instal·lacions compleixen els 
requisits per al seu ús com a espai docent. 
 
El Departament d’Educació facilitarà els serveis i aules disponibles a l’Institut Francesc Lluch i 
Rafecas, al carrer Doctor Zamenhof, 30 de Vilanova i la Geltrú amb l'equipament estructural necessari 
per a l'execució del programa, pel període de gener a juny de cada curs escolar. 
 
Per al desenvolupament dels mòduls de formació general del programa d’auxiliar muntatge i 
manteniment d’equips informàtics: 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitarà les aules i equipaments necessaris en l’IMET, en el 
carrer Unió, 81, edifici CFO La Paperera de Vilanova i la Geltrú, adients per desenvolupar les accions 
formatives objecte d’aquest conveni. L’Ajuntament manifesta que les instal·lacions compleixen els 
requisits per al seu ús com a espai docent. 
 
El Departament d’Educació facilitarà els serveis i aules disponibles a l’Institut Joaquim Mir, a 
l’avinguda de Vilafranca, s/ de Vilanova i la Geltrú amb l'equipament estructural necessari per a 
l'execució del programa, pel període de gener a juny de cada curs escolar. 
 
b) Per al desenvolupament dels mòduls de formació professional del programa d’auxiliar de vendes, 
oficina i atenció al públic: 

 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitarà les instal·lacions i equipaments necessaris que té 
disponibles en l’IMET, en el carrer Unió, 81, edifici CFO La Paperera, així com al Centre Cívic Tacó, 
en l’avinguda Vilafranca del Penedès, 26 de Vilanova i la Geltrú, adients per desenvolupar les accions 
formatives objecte d’aquest conveni. L’Ajuntament manifesta que aquestes instal·lacions compleixen 
els requisits per al seu ús com a espai docent. 
 
Per al desenvolupament dels mòduls de formació professional del programa d’auxiliar de fabricació 
mecànica i instal·lacions electrotècniques: 
 
El Departament d’Educació facilitarà els serveis i aules disponibles a l’Institut Francesc Lluch i 
Rafecas, al carrer Doctor Zamenhof, 30 de Vilanova i la Geltrú amb l'equipament estructural necessari 
per a l'execució del programa, pel període de gener a juny de cada curs escolar. 
 
Per al desenvolupament dels mòduls de formació professional del programa d’auxiliar de muntatge i 
manteniment d’equips informàtics: 
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El Departament d’Educació facilitarà els serveis i aules disponibles a l’Institut Joaquim Mir, a 
l’avinguda de Vilafranca, s/ de Vilanova i la Geltrú amb l'equipament estructural necessari per a 
l'execució del programa, pel període de gener a juny de cada curs escolar. 
 
Sisena 
Les parts es comprometen a: 
 
1. Complir el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de 
protecció de dades); en tot allò que no contradigui al Reglament (UE) 2016/679, i la Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com a 
aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que sigui d’aplicació 
durant la vigència d’aquest conveni.  
 
2. Complir la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa que la pugui modificar o substituir. 
3. Que el seu respectiu personal, sigui propi o extern, que intervingui en l’execució d’aquest conveni, 
complirà la normativa vigent en matèria de protecció del menor, i concretament el requisit que 
determina l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica 
del menor, de modificació parcial del codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil. 
 
En aquest sentit, totes les persones que per la seva feina tinguin contacte habitual amb menors 
hauran de disposar dels certificats legalment establerts per acreditar que  no han estat condemnats 
per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans. 
 
Setena 
Per al seguiment i coordinació de les accions previstes en aquest conveni es constitueix una comissió, 
integrada pel director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial 
del Departament d’Educació i pel representant de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que exerciran 
la presidència conjunta. Integraran també la comissió el/la cap del Servei de Programes de 
Qualificació i Iniciació Professional de la Direcció General de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Educació i la persona designada per 
l’Ajuntament per al seguiment del conveni, que actuaran com a vocals.  
 
La comissió podrà delegar el seguiment en les persones que consideri i es reunirà a sol·licitud d'una 
de les parts. 
 
Aquesta comissió actua amb els objectius de donar compliment al conveni, resoldre les qüestions 
sobre la seva interpretació o modificació i fer un seguiment periòdic del seu desenvolupament i, si 
escau, resoldre l’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts. 
Les conseqüències d’aquest incompliment inclouen la possibilitat de donar per resolt el conveni. 
 
Vuitena 
D’acord amb el currículum establert per a aquests programes, els alumnes que hi participin realitzaran 
un mòdul de formació en centres de treball, és a dir, pràctiques no laborals en empreses. La gestió i 
desenvolupament d’aquestes pràctiques, així com l’autorització i validació dels convenis que les 
regulen es realitzaran d’acord amb la normativa i els procediments establerts pel Departament 
d’Educació. Cadascun dels professors que exerceixin de tutor/a del grup s’encarregarà de realitzar 
el seguiment i l’avaluació d’aquesta formació per al grup d’alumnes que li correspongui. 
 
Novena 
En totes les accions de divulgació i promoció del programa per part de les Institucions signants, es 
farà constar, per a coneixement general, la mútua col·laboració d'ambdues Administracions. 
 
Desena 
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte o perquè s’ha 
incorregut en causa de resolució. 
 
Són causes de resolució: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni. 
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b) L’acord unànime de tots els signants. 
 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels signants. 
 
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè 
compleixi en un termini determinat les obligacions o els compromisos que es consideren incomplerts. 
Aquest requeriment s’ha de comunicar al responsable de la Comissió de seguiment prevista en la 
clàusula setena del conveni.” 

 
SEGON.- ENCARREGAR a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que porta causa i 
desenvolupa les polítiques actives d’educació i ocupació, la realització dels programes 
de Formació i Inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT) objectes 
d’aquest Conveni de Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER.- La realització per part de l’IMET dels programes de Formació i Inserció en 
la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), s’efectuarà d’acord amb els termes que 
s’estableixin específicament en els successius Acords de Junta de Govern 
d’acceptació de les subvencions relatives al PFI-PTT i dels corresponents encàrrecs 
de gestió a l’IMET. 
 
QUART.- Comunicar aquest Acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya i a l’Institut Municipal d’Educació i Treball de Vilanova i la Geltrú (IMET).“ 
 
CINQUÈ.- Peu de recursos. 
 

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

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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24. Educació IMET.  
Número: 560/2018/eSUB. 
 
APROVAR L'ARXIU DE L'EXPEDIENT DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LA 
SUBVENCIÓ "MODALITAT AJUTS ESCOLARITAT, IGUALTAT D'OPORTUNITATS, 
ANY 2018" DE L'INSTITUT FRANCESC XAVIER LLUCH I RAFECAS 
 
 La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
 
PRIMER: Arxivar l’expedient de revocació parcial  de la subvenció “Modalitat ajuts 
escolaritat, igualtat d’oportunitats, any 2018”,  concedida a l’INSTITUT FRANCESC 
XAVIER LLUCH I RAFECAS  per haver realitzat la devolució dinerària en data 19 de 
novembre de 2019. 
SEGON: Notificar aquesta resolució als interessats  
 
TERCER: Peu de recurs: 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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25. Educació IMET.  
Número: 600/2018/eSUB. 
 
APROVAR L'ARXIU DE L'EXPEDIENT DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LA 
SUBVENCIÓ "MODALITAT AJUTS ESCOLARITAT, IGUALTAT D'OPORTUNITATS, 
ANY 2018" DE L'ESCOLA ÍTACA 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
 
“PRIMER: Arxivar l’expedient de revocació parcial  de la subvenció “Modalitat ajuts 
escolaritat, igualtat d’oportunitats, any 2018”,  concedida a l’ESCOLA ÍTACA  per 
haver realitzat la devolució dinerària en data 15 de novembre de 2019. 
 
SEGON: Notificar aquesta resolució als interessats. 
  
TERCER: Peu de recurs 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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26. Educació IMET.  
Número: 601/2018/eSUB. 
 
RESOLDRE L’EXPEDIENT DE REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ 
“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 2018”, CONCEDIDA A L’ESCOLA 
ÍTACA.  
  
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
   
“PRIMER: Acordar la revocació parcial de la subvenció de l’any 2018 atorgada a 
l’ESCOLA ÍTACA AMB CIF Q08001393-J, modalitat desplaçaments dins del nucli urbà 
per sortides programades dins del programa d’animació educativa i/o proposades per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i/o l’IMET. Es revoca l’import de 857,02€ per no 
haver estat justificat. 
 
SEGON: Acordar que la quantitat final atorgada per l’any 2018 de la subvenció 
modalitat desplaçaments dins del nucli urbà per sortides programades dins del 
programa d’animació educativa i/o proposades per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
i/o l’IMET, és de 1.722,98€, com a resultat de la diferència entre la subvenció inicial 
de 2.850,00€ i la revocació de 857,02€ d’acord amb el punt PRIMER. 
 
TERCER: Acordar que, segons la justificació presentada i la quantitat finalment 
atorgada, queda pendent de pagament a favor de l’Escola Ítaca la quantitat de 
174,98€. 
 
QUART: Autoritzar el pagament a l’Escola Ítaca, de la quantitat de cent setanta-quatre 
euros amb noranta-vuit cèntims (174,98€) de l’aplicació pressupostària 320.481.01 
del pressupost ordinari de despeses de l’IMET. 
 
CINQUÈ: Notificar aquesta resolució als interessats 
 
SISÈ. Peu de recurs: 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
  
 
   
27. Educació IMET.  
Número: 608/2019/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 2019.  
   
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
 
PRIMER: Atorgar les subvencions relacionades amb càrrec a les partides 
corresponents, per fer front a les sol·licituds de subvenció Modalitat ajuts a 
l’escolaritat, igualtat d’oportunitats, any 2019.    

Número  
expedient Centre NIF Punts Import total 

i partides 

965/2019/eSUB Escola l'Aragai Q5855231F 60 Import total: 8.817,00€ 
320,481,01: 6.626,00€ 

35,2311,48002: 
2.191,00€ 

969/2019/eSUB Escola l'Arjau Q5855824H 74 Import total: 11.604,00€ 
320,481,01: 8.537,00 € 

35,2311,48002: 
3.067,00€ 

952/2019/eSUB Escola Canigó Q5855758H 39 Import total: 6.141,00€ 
320,481,01: 4.512,00€ 

35,2311,48002: 
1.629,00€ 
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964/2019/eSUB Escola 
Cossetània 

Q5856210I 28 Import total: 4.424,00€ 
320,481,01: 3.247,00€ 

35,2311,48002: 
1.177,00€ 

959/2019/eSUB Escola Ginesta Q5855236E 89 Import total: 13.943,00€ 
320,481,01: 10.261,00€ 

35,2311,48002: 
3.682,00€ 

951/2019/eSUB Escola Llebetx Q5856220H 14 Import total: 2.239,00€ 
320,481,01: 1.637,00€ 

35,2311,48002: 
602,00€ 

966/2019/eSUB Escola El 
Margalló 

Q5855247B 36 Import total: 5.673,00€ 
320,481,01: 4.167,00€ 

35,2311,48002: 
1.506,00€ 

956/2019/eSUB Escola Pompeu 
Fabra 

Q5855673I 69 Import total: 10.823,00€ 
320,481,01: 7.962,00€ 

35,2311,48002: 
2.861,00€ 

958/2019/eSUB Escola Sant Jordi Q0801262G 54 Import total: 8.482,00€ 
320,481,01: 6.237,00€ 

35,2311,48002: 
2.245,00€ 

949/2019/eSUB Escola Ítaca Q0801393J 21 Import total: 3.332,00€ 
320,481,01: 2.442,00€ 

35,2311,48002: 
890,00€ 

972/2019/eSUB Escola Volerany Q801474H 42 Import total: 6.609,00€ 
320,481,01: 4.857,00€ 

35,2311,48002: 
1.752,00€ 

955/2019/eSUB Ins. Dolors 
Mallafré i Ros 

Q5850038J 12 Import total: 1.873,00€ 
320,481,01:1.380,00€ 

35,2311,48002: 
493,00€ 

968/2019/eSUB Ins. Joaquim Mir Q5855729I 75 Import total: 11.704,00€ 
320,481,01: 8.624,00€ 

35,2311,48002: 
3.080,00€ 

954/2019/eSUB Ins. Manuel de 
Cabanyes 

Q5855863F 12 Import total: 1.873,00€ 
320,481,01: 1.380,00€ 

35,2311,48002: 
493,00€ 

962/20197eSUB Ins. F.X.Lluch i 
Rafecas 

Q5855362I 37 Import total: 5.774,00€ 
320,481,01: 4.255,00€ 

35,2311,48002: 
1.519,00€ 
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971/2019/eSUB Ins. Baix a mar Q0801800D 8 Import total: 1.249,00€ 
320,481,01: 920,00€ 

35,2311,48002: 
329,00€ 

957/2019/eSUB Fund.Claris.Divina 
Prov.Vilanova i la 
G. 

G66144262 40 Import total: 6.537,00€ 
320,481,01: 4.747,00€ 

35,2311,48002: 
1.790,00€ 

963/2019/eSUB Escola Pia de 
Vilanova i la G. 

R0800598E 61 Import total: 9.814,00€ 
320,481,01: 7.162,00€ 

35,2311,48002: 
2.652,00€ 

961/2019/eSUB Fund. El Cim de 
Vilanova i la G. 

G61077491 64 Import total: 10.282,00€ 
320,481,01: 7.506,00€ 

35,2311,48002: 
2.776,00€ 

973/2019/eSUB Col·legi Sant 
Bonaventura 

R0800427G 38 Import total: 6.225,00€ 
320,481,01: 4.517,00€ 

35,2311,48002: 
1.708,00€ 

970/2019/eSUB Fund. Escola 
Teresiana 

G85853455  101 Import total: 14.582,00€ 
320,481,01: 11.024,00€ 

35,2311,48002: 
3.558,00€ 

 
SEGON: Autoritzar el pagament d’acord amb el que s’estableix al punt 12 de la 
convocatòria de subvencions: un pagament avançat del 80% de l’import atorgat: un 
cop redactada la resolució i aprovada per Junta de Govern Local. El 20% restant es 
transferirà prèvia justificació de la totalitat de l’ajut. 
 
Aquests pagaments aniran a càrrec de les partides: 
- 112.000,00 € a càrrec de la partida 320.481.01 del vigent pressupost ordinari de 
despeses de l’IMET  
- 40.000,00 € a càrrec de la partida 35.2311.480.02 de la regidoria de Serveis Socials 
del vigent pressupost ordinari de despeses de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER: Publicar aquesta resolució a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” 
(BDNS) 
 
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. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
  
   
28. Educació IMET.  
Número: 609/2019/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 2019 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
   
“PRIMER: Atorgar les subvencions relacionades amb càrrec a la partida 
corresponent, per fer front a les sol·licituds de subvenció 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 2019. 
Núm. 
expedient 

Centre docent NIF Punts Import Partida 

960/2019/eSUB 
 

Escola Ginesta Q5855236E 94 216,20€ 320.481.01 

950/2019/eSUB 
 

Escola Ítaca Q0801393J 75 3.812,18€ 320.481.01 

948/2019/eSUB Escola Llebetx Q5856220H 100 960,00€ 320.481.01 
 

967/2019/eSUB 
 

Escola  
El Margalló 

Q5855247B 100 2.956,80€ 320.481.01 

 
SEGON: Estimar com a activitats objectes de subvenció les següents: 
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Escola Ginesta 
Nom activitat Lloc activitat 
La pesca a Vilanova i la Geltrú.  
Visita al port pesquer 

Espai Far 

Activitats esportives a la platja de Ribes 
Roges 
(Jocs cooperatius) 

Platja de Ribes Roges 

Caiac Platja de Ribes Roges 

Paddle Surf Platja de Ribes Roges 

 
Escola Ítaca 

Nom activitat Lloc activitat 
Jocs d'arreu del món Pavelló Isaac Gálvez 

Miniolimpiades atlètiques Pistes atletisme 

Jocs tradicionals Pavelló Isaac Gálvez 

Esports col·lectiu Pavelló Isaac Gálvez 

Jocs cooperatius a la platja Plata Ribes Roges 

La Quela Teatre Principal 

Kaixes 1r primària Auditori Eduard Toldrà 

Katia 2n primària Teatre Principal 

Katia Teatre Principal 

Nora i el Jazz Auditori Eduard Toldrà 

Bateig de mar caiac 5è 1 Plata Ribes Roges 

Bateig de mar caiac 5è 2 Plata Ribes Roges 

Esmorzars saludables 6è 1 Regidoria de salut 

Esmorzars saludables 6è 2 Regidoria de salut 

Petits gourmets P5 1 Regidoria de salut 

Petits gourmets P5 2 Regidoria de salut 

Cantem al Nadal  Neàpolis  

 
Escola Llebetx 

Nom activitat Lloc activitat 
La Quela Teatre Principal 

Els animals fantàstics Museu Víctor Balaguer  

La pastissera i els follets Taller estaquirot 

Jocs d'arreu del món Pavelló Isaac Gálvez 

Jocs tradicionals Pavelló Isaac Gálvez 

Nora i el Jazz Auditori Eduard Toldrà 
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In crescendo Auditori Eduard Toldrà 

Mini olimpíades atlètiques Pistes atletisme 

Esports col·lectius Pavelló Isaac Gálvez 

Circuit d'orientació  Masia d'en Cabanyes  

 
Escola Margalló 

Nom activitat Lloc activitat 
Jocs d'arreu del món Pavelló Isaac Gálvez 

Katia Teatre Principal 

Taller de les fruites Mercat de Vilanova 

Nora i el Jazz Auditori Eduard Toldrà 

Teatre Refugi Teatre Principal 

Els primers trens Museu Ferrocarril 

Nora i el Jazz Auditori Eduard Toldrà 

Jocs cooperatius Platja Ribes Roges 

Anem a l'hort Sínia de Sant Gervasi 

Alimentació mediterrània Centre cívic la Geltrú 

Economat VNG Economat. 

Educació Viària Plaça Sardana 

Biblioteca formació usuaris Biblioteca Armand Cardona 

Caixes misterioses Museu Víctor Balaguer  

A través ulls Horus Museu Víctor Balaguer  n,  

La darniere danse Teatre Principal 

Romanticisme s. XIX Masia d'en Cabanyes 

Els animals fantàstics Museu Víctor Balaguer  

La Quela Teatre Principal 

Kaixes Auditori ET 

Petits gourmets Regidoria de Salut 

La pastissera i els follets Taller estaquirot 

Visita museu can papiol Museu Can Papiol 

Els sons dels trens Museu Ferrocarril 

 
TERCER: Desestimar la subvenció sol·licitada per a les següents activitats, per no 
complir amb els criteris de la convocatòria: 
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Escola Llebetx 
Nom activitat 
Sona Bach 

 

 
QUART: Autoritzar el pagament d’acord amb el que s’estableix al punt 12 de la 
convocatòria de subvencions: un pagament avançat del 60% de l’import atorgat: un 
cop redactada la resolució i aprovada per Junta de Govern Local. El 40% restant es 
transferirà prèvia justificació de la totalitat de l’ajut. 
 
L’import total de la despesa és de 7.945,18€ que anirà a càrrec de la càrrec de la 
partida 320.481.01 del vigent pressupost ordinari de despeses de l’IMET. 
 
CINQUÈ: Publicar aquesta resolució 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 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.”. 
 
  
   

Escola Ítaca 
Nom activitat 
Ciència al carrer 
Nano Camp 
Educació Viària 1 
Educació Viària 2 
Taller de les fruites 1 
Taller de les fruites 2 
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29. Cultura.  
Número: 606/2019/eSUB. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA A LES 
BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST, QUE ES REGULA MITJANÇANT EL 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT 
FUNDACIÓ PRIVADA FOMENT VILANOVÍ 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
 
“PRIMER: Aprovar l’atorgament de la subvenció nominativa prevista a les bases 
d’execució del pressupost, que es regula mitjançant el conveni entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’entitat FUNDACIO PRIVADA FOMENT VILANOVI, el qual es 
transcriu a continuació: 

 
CONVENI A FORMALITZAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I L’ENTITAT FUNDACIÓ PRIVADA FOMENT VILANOVÍ QUE REGULA 
LA CONCESSIÓ I EXECUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVAMENT PREVISTA 
AL PRESSUPOST MUNICIPAL 
 

 
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part la senyora OLGA ARNAU i SANABRA, actuant en condició d’Alcaldessa-
Presidenta de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, degudament autoritzada per aquest 
acte per l’acord de la Junta de Govern Local de data ________ de 2019, assistida pel 
senyor ISIDRE MARTÍ SARDÀ, secretari i fedatari públic de la Corporació Municipal. 
 
De l’altra ENRIC FERRER ROVIRA, amb DNI 37264810A, com a president de l’entitat 
FUNDACIÓ PRIVADA FOMENT VILANOVÍ, amb NIF G64418189, degudament 
autoritzat per aquest acte en l’assemblea general de l’associació. 

 
II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reconeix la importància del teixit associatiu com 
a element dinamitzador de la ciutat i com a motor de la seva vitalitat. 
 
II. Que la FUNDACIÓ PRIVADA FOMENT VILANOVÍ està interessada en promoure 
activitats adreçades a millorar la qualitat de vida de les persones i a treballar, conjuntament 
amb la resta d’entitats, per una ciutat amb una major cohesió social. 
 
III. Que l’entitat és titular d’un immoble a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, que constitueix la 
seva seu social, i que esdevé l’espai on es desenvolupa la major part de la seva activitat 
social, i sense el qual no podria realitzar-la. 
 
IV. Que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les actuacions 
objecte del present conveni, atesa llur naturalesa, i d’acord amb el Pla Estratègic de 
Subvencions 2017-2019 i l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions. 
 
V. Que per acord de Ple l’entitat va ser reconeguda com a entitat d’interès social, acollint-se 
a la Normativa d’entitats d’interès social, aprovada en el Ple de l’ajuntament del dia 15 de 
maig de 2000, podent-se acollir als diversos beneficis recollits en el seu punt 4. 
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VI. Que la minuta del present conveni va ser aprovada per l’acord de Ple de data 6 de 
maig de 2019, de modificació de crèdit número 11/2019, la relació de subvencions 
nominatives del pressupost vigent, i la modificació de l’Annex V de les Bases 
d’execució del pressupost vigent. 

 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 

 
PACTES 

 
PRIMER.- OBJECTE I ÀMBIT DEL CONVENI 
 
1.1.- L'objecte del present conveni és establir les bases de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’entitat, per donar suport al sosteniment de les 
entitats d’interès social, situades en el terme municipal de Vilanova i la Geltrú, que són 
propietàries de les seves seus socials, atenent que les entitats 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 be comú. 
 
1.2.- A través dels present conveni es canalitza la col·laboració de les parts signatàries 
en relació a l’actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen 
harmònicament l’interès específic de l’ens local i de l’entitat. 
 
L’interès específic de l’ajuntament es palesa en la connexió entre les actuacions que 
són objecte d’aquest conveni, les competències legals de dit ens en la matèria o sector 
afectats i els títols competencials relatiu al foment dels interessos municipals. 

 
SEGON.- COMPROMISOS I ACTUACIONS 
 
Ambdues institucions es comprometen, pel que fa al compliment del conveni, dels 

següents punts: 

2.1.- Per part de l’AJUNTAMENT 

− Col·laborar en el suport de les despeses de la seu social  a través d’una aportació 
de 5.170,46€ amb càrrec a la partida pressupostària 31.3341.48922, Subvenció 
FOMENT VILANOVÍ. 

− Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, i a partir de seguir els terminis i 
condicions generals establertes per aquest ajuntament, suport en el muntatge 
d’infraestructures 

 
2.2..- Per part de ENTITAT 

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

− Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 

− Posar el local social de l’entitat a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 

per desenvolupar actes culturals (xerrades, exposicions...), sempre sota l’acord 

previ amb l’entitat i previst amb suficient antelació. 

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

− Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 

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

logotip seguint el seu llibre d’estil. 

 
En tot cas, s’entendrà acceptada la subvenció per part de entitat amb la signatura 
d’aquest conveni. 

 
TERCER.- DESPESES SUBVENCIONABLES 
 
Seran despeses subvencionables les establertes amb caràcter general a l’article 31 de la 
llei 38/2003,de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 

QUART.- INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS I COMPROMISOS. 
 
4.1.- L’incompliment del present conveni 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. 
 
4.2.- En el cas que l’entitat incompleixi algun dels pactes previstos en aquest conveni, 
l’ajuntament podrà, prèvia audiència de l’entitat/administració/particular resoldre el 
conveni, notificant-ho a l’entitat. 
 
4.3.- Si s'escau, l’ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
4.4.- 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. 
 
4.5.- 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. 

 
CINQUÈ.- RESPONSABILITAT EN FRONT DE TERCERS. 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions. 

 
SISÈ.- FORMA DE PAGAMENT 
 
L’import de la subvenció s’abonarà en la seva totalitat un cop aprovada la resolució, 
havent justificat el beneficiari l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció. 
 
Quan el beneficiari sigui deutor de l’ajuntament es podrà efectuar la compensació del 
pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud d’aquest. 
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SETÈ.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICAR EL COMPLIMENT DE LES ACTIVITATS 
SUBVENCIONADES. 
 
7.1.- 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 moment de la sol·licitud de la subvenció, de la 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 l’exercici 2019 

• 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, per tant les factures, preferentment, 
hauran d’anar acompanyades de la corresponent transferència bancària o 
comprovant de pagament. 

 
També s’acompanyarà de la Sol·licitud de pagament de l’import justificat, signada per 
la persona que ostenti la representació 
 
7.2.- 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. 

 
VUITÈ.- OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI 
 
Sens perjudici de les obligacions establertes al Pacte Segon, el beneficiari 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, l les establertes en aquest conveni. En tot cas, hauran de complir les 
obligacions següents: 

a) Realitzar les accions per a la qual s’atorga l’ajut en els termes i terminis establerts 
en aquest conveni. 

b) 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 

c) 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 

d) 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. 

e) 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. 

f) A retornar els diners de la subvenció concedida si no s’ha portat a terme o s’ha 
desenvolupat parcialment. 

g) Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de 
subvenció. 
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h) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans 
competents d’aquest ajuntament, aportant tota la informació que els sigui 
requerida. 

i) 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. 

j) 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. 

k) En el cas que la subvenció sol·licitada sigui superior a 10.000€, comunicar a 
l’ajuntament la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o 
administració, a fi i efecte que es puguin fer públiques, d’acord amb el que estableix 
l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

 
NOVÈ. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS 
 
La subvenció regulada en aquest conveni 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 del la 
activitat que es desenvolupi. Si se supera aquest cost, s’exigirà la devolució de l’excés 
en la part proporcional. 
 
DESÈ. VIGÈNCIA DEL CONVENI. 
 
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i serà vigent fins el  
dia 31 de desembre de 2019. 

 
ONZÈ. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
10.1.- Es podrà modificar el present conveni en els casos següents: si hi ha normativa 
de rang superior que fa referència a alguna part d’aquest, si l’ajuntament aprova 
alguna normativa que modifiqui alguna part del mateix o si ambdós parts estan d’acord 
en modificar algun punt del present conveni 
 
10.2.- Les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 

 
DOTZÈ. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI. 
 
Sens perjudici del que s’estableix al pacte Quart, són causes d’extinció del present 
conveni: 
a) La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 

b) La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en el conveni. 

c) L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de 
les parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis 
que correspongui a la/les part/s complidora/es. 

d) L’acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit. 

e) La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 

f) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

g) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 

administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 

regulen les relacions interadministratives i de cooperació. 

h) Qualsevol altra causa admissible en dret. 
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TRETZÈ. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 
 
Pel que fa a les dades de caràcter personal recollides en el decurs del present conveni 
caldrà tenir present què les entitats signatàries, 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 del 
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 mes 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. 

 
CATORZÈ. MARC NORMATIU DEL PRESENT CONVENI. 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert 
en el capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, els articles 47 al 53 de la Llei 40/2015,  de i 
d’octubre, de 26 de novembre, de règim jurídic del  s ec to r  púb l i c  així com els 
articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, Ordenança General de 
subvencions d’aquest ajuntament, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni. 

 
QUINZÈ. JURISDICCIÓ COMPETENT. 
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts 
signants d'aquest conveni serà  la jurisdicció contenciós-administrativa competent a 
Vilanova i la Geltrú. 

 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni.” 

 
 
SEGON:  Autoritzar una despesa de 5.170,46€ (cinc mil cent setanta euros amb 
quaranta-sis cèntims), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31.3341.48922, 
Subvenció FOMENT VILANOVÍ (G64418189) del pressupost de despeses vigent. 
 
TERCER:  Es disposarà la seva publicació a la BDNS del Ministerio de Hacienda, en 
el DOGC i en el Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat, 
d’acord amb el que estableixen els arts. 14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern a les entitats locals i 18.4 de la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
QUART:  Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades, la qual s’adjunta a continuació: 
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Descripció: 
 
CONVENI A FORMALITZAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
I L’ENTITAT FUNDACIÓ PRIVADA FOMENT VILANOVÍ QUE REGULA LA 
CONCESSIÓ I EXECUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVAMENT PREVISTA AL 
PRESSUPOST MUNICIPAL 
 

Data: 
 

Signataris: 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
FUNDACIÓ PRIVADA FOMENT VILANOVÍ  
 

Objecte: 
Establir les bases de col·laboració entre l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i ENTITAT, 
per donar suport al sosteniment de les entitats d’interès social, situades en el terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú, que són propietàries de les seves seus socials 
 

Drets i Obligacions: 
 
� Per part de l’Ajuntament 

− Col·laborar en el suport de les despeses de la seu social  a través d’una 
aportació de 5.170,46€ amb càrrec a la partida pressupostària 31.3341.48922, 
Subvenció  FOMENT VILANOVÍ. 

− Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, i a partir de seguir els terminis 
i condicions generals establertes per aquest Ajuntament, suport en el 
muntatge d’infraestructures 

 
� Per part de l’ENTITAT 

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

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

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

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

− Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

− Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’Ajuntament, amb el seu 
logotip seguint el seu llibre d’estil. 

 

Vigència: 
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i serà vigent fins el  
dia 31 de desembre de 2019. 
 

 
 
CINQUÈ:  Notificar aquest acord als interessats i fer efectiva la signatura del conveni. 
 
 
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 
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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. Esports.  
Número: 409/2019/eSUB. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A LES PERSONES 
AFECTADES PER MALALTIES CRÒNIQUES DEGENERATIVES, AMB 
NECESSITATS D'ATENCIÓ ESPECIAL O TERAPÈUTICA, EN SITUACIÓ DE 
PRECARIETAT ECONÒMICA I PRACTICANTS D'ESPORTS INDIVIDUALS 
  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent, 
 
ACORD:  
 
PRIMER: Atorgar una subvenció econòmica, per la realització d’activitats esportives 
pel curs 2019-20 per a persones afectades per malalties cròniques degeneratives, al 
següent grup de persones: 
 

DNI:PARE O MARE ACTIVITAT  TOTAL SUBVENCIÓ  

XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 64,98 € 

  64,98 € 
 
SEGON: Atorgar una subvenció econòmica, per la realització d’activitats esportives 
pel curs 2019-20 per a persones amb necessitats d’atenció especial o terapèutica, al 
següent grup de persones: 
 

DNI:PARE O 
MARE ACTIVITAT  TOTAL SUBVENCIÓ  
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 135,09 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 123,75 € 
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XXXXXX ABONAT A LA PISCINA 180,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 111,24 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 67,55 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 80,00 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 90,06 € 

  787,69 € 
 
TERCER: Atorgar una subvenció econòmica, per la realització d’activitats esportives 
pel curs 2019-20 per a persones en situació de precarietat econòmica, al següent grup 
de persones: 
 

DNI:PARE O MARE ACTIVITAT  TOTAL SUBVENCIÓ  
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 33,71 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 94,04 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 135,09 € 
XXXXXX FUTBOL 106,25 € 
XXXXXX BÀSQUET 100,00 € 
XXXXXX MULTIESPORT 90,00 € 
XXXXXX HANDBOL 86,25 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 50,56 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 141,05 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 129,96 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 141,05 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 94,06 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 146,25 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 97,76 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 141,05 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 33,71 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 94,04 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 141,05 € 
XXXXXX TAEKWONDO 47,50 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 106,50 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 111,51 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 140,04 € 
XXXXXX BÀSQUET 105,00 € 
XXXXXX MULTIESPORT 210,00 € 
XXXXXX FUTBOL 141,75 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 74,16 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 74,16 € 
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XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 74,16 € 
XXXXXX ATLETISME 35,00 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 135,09 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA 41,25 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 141,05 € 
XXXXXX FUTBOL 105,00 € 
XXXXXX FUTBOL 112,50 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 90,06 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 90,06 € 
XXXXXX TAEKWONDO 141,75 € 
XXXXXX TAEKWONDO 141,75 € 
XXXXXX TAEKWONDO 141,75 € 
XXXXXX TAEKWONDO 141,75 € 
XXXXXX FUTBOL 128,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 111,38 € 
XXXXXX FUTBOL 96,00 € 
XXXXXX BÀSQUET 96,00 € 
XXXXXX KARATE 100,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 94,04 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA 90,00 € 
XXXXXX FUTBOL 125,00 € 
XXXXXX FUTBOL 125,00 € 
XXXXXX FUTBOL 72,50 € 
XXXXXX RUGBY 53,13 € 
XXXXXX TAEKWONDO 102,00 € 
XXXXXX TAEKWONDO 102,00 € 
XXXXXX PATINATGE 135,00 € 
XXXXXX HIT CROSSFIT 93,75 € 
XXXXXX FUTBOL 171,00 € 
XXXXXX FUTBOL SALA 161,25 € 
XXXXXX FUTBOL 171,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 94,50 € 
XXXXXX HANDBOL 43,13 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA 168,75 € 
XXXXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXXXX VOLEI 138,75 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA 67,50 € 
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XXXXXX BÀSQUET 180,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 141,05 € 
XXXXXX PATINATGE 165,00 € 
XXXXXX FUTBOL 106,25 € 
XXXXXX VOLEI 50,00 € 
XXXXXX BALL MODERN 75,00 € 
XXXXXX PATINATGE  141,75 € 
XXXXXX FUTBOL 156,75 € 
XXXXXX ARTS MARCIALS 135,00 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 111,51 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA 157,50 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA 157,50 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 111,50 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 100,50 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA 101,25 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA 101,25 € 
XXXXXX RUGBY 55,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 50,55 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 141,06 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 135,09 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 135,09 € 
XXXXXX JUDO 180,00 € 
XXXXXX BÀSQUET 75,00 € 
XXXXXX JOCS ESPORTIUS 75,00 € 
XXXXXX FUTBOL-PLATENSE 101,25 € 
XXXXXX FUTBOL-PLATENSE 101,25 € 
XXXXXX MULTIESPORT 67,50 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 141,05 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 111,38 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 50,55 € 
XXXXXX BÀSQUET 135,00 € 
XXXXXX SKATEBOARD 180,00 € 
XXXXXX FUTBOL 112,50 € 
XXXXXX FUTBOL 128,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 111,24 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 97,76 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 111,38 € 
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XXXXXX BÀSQUET 135,00 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA 90,00 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA 112,50 € 
XXXXXX FUTBOL  180,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 180,00 € 
XXXXXX BÀSQUET 121,25 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 141,06 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 90,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 141,24 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 167,27 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 167,27 € 
XXXXXX TERAPIA AMB GOSSOS 180,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 97,76 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA 90,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 111,24 € 
XXXXXX HANDBOL 97,50 € 
XXXXXX TRAIL 112,50 € 
XXXXXX TRAIL 112,50 € 
XXXXXX RUGBY 97,50 € 
XXXXXX HANDBOL 77,50 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA 146,25€ 
XXXXXX GIMNÀSTICA 157,50 € 
XXXXXX FUTBOL 176,25 € 
XXXXXX FUTBOL 176,25 € 
XXXXXX BÀSQUET 70,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 65,18 € 
XXXXXX GIMNASTICA 90,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 141,05 € 
XXXXXX DANSA MODERNA 110,25 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 90,06 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 90,06 € 
XXXXXX FUTBOL 77,50 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 111,38 € 
XXXXXX TAEKWONDO 75,00 € 
XXXXXX PATINATGE 75,00 € 
XXXXXX HANDBOL 36,25 € 
XXXXXX FUTBOL 93,75 € 
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XXXXXX HIT CROSSFIT 93,75 € 
XXXXXX  VOLEI 90,00 € 
XXXXXX FUTBOL 117,50 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 90,06 € 
XXXXXX BÀSQUET 135,00 € 
XXXXXX RUGBY 97,50 € 
XXXXXX MINIVOLEI 90,00 € 
XXXXXX HOCKEY 135,00 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA 56,25 € 
XXXXXX ENTRENAMENT ESCACS 114,75 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 74,25 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 90,06 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 135,09 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 33,70 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 167,45 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 135,09 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 135,09 € 
XXXXXX TAEKWONDO 71,50 € 
XXXXXX TAEKWONDO 102,50 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 74,16 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA 90,00 € 
XXXXXX PATINATGE 49,50 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 141,05 € 
XXXXXX NATACIÓ EXTRAESCOLAR 135,09 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 141,05 € 
XXXXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXXXX RUGBY 97,50 € 
XXXXXX RUGBY 97,50 € 
XXXXXX KICK BOXING 90,00 € 
XXXXXX KICK BOXING 90,00 € 
XXXXXX RUGBY 97,50 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 94,04 € 
XXXXXX MULTIESPORT 90,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 74,16 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA 157,50 € 
XXXXXX FUTBOL 120,00 € 
XXXXXX FUTBOL 106,25 € 
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XXXXXX FUTBOL 127,50 € 
XXXXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 121,50 € 
XXXXXX HANDBOL 101,25 € 
XXXXXX ATLETISME 35,00 € 
XXXXXX ATLETISME 55,00 € 
XXXXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXXXX BÀSQUET 50,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 33,70 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 33,70 € 
XXXXXX FUTBOL  118,75 € 
XXXXXX FUTBOL 151,50 € 
XXXXXX PATINATGE 75,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 97,50 € 
XXXXXX MULTIESPORT 100,00 € 
XXXXXX FUTBOL 128,00 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA 100,00 € 
XXXXXX GIMNÀS 101,25 € 
XXXXXX PISCINA 16,00 € 
XXXXXX KICK BOXING 112,50 € 
XXXXXX FUTBOL 157,50 € 
XXXXXX JUDO 101,50 € 
XXXXXX RUGBY 97,50 € 
XXXXXX RUGBY 97,50 € 
XXXXXX FUTBOL 72,50 € 
XXXXXX FUTBOL 77,50 € 
XXXXXX FUTBOL 168,75 € 
XXXXXX FUTBOL  141,75 € 
XXXXXX FUTBOL 141,75 € 
XXXXXX BÀSQUET 175,50 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 94,04 € 
XXXXXX FUTBOL 112,50 € 
XXXXXX RUGBY 97,50 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 33,70 € 
XXXXXX ATLETISME 55,00 € 
XXXXXX ARTS MARCIALS 136,25 € 
XXXXXX FUTBOL 136,25 € 
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XXXXXX FUTBOL 151,50 € 
XXXXXX FUTBOL 151,50 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 141,05 € 
XXXXXX HIP-HOP 175,50 € 
XXXXXX BÀSQUET 90,00 € 
XXXXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXXXX FUTBOL 137,50 € 
XXXXXX FUTBOL 180,00 € 
XXXXXX FUTBOL 120,00 € 
XXXXXX VOLEI 90,00 € 
XXXXXX NATACIÓ ESCOLAR 75,00 € 
XXXXXX FUTBOL 112,50 € 
XXXXXX FUTBOL 128,00 € 
XXXXXX FUTBOL 106,25 € 
XXXXXX BÀSQUET 90,00 € 
XXXXXX GIMNÀSTICA 180,00 € 
XXXXXX FUTBOL 77,50 € 
XXXXXX FUTBOL 77,50 € 
XXXXXX MULTIESPORT 45,00 € 
XXXXXX FUTBOL 77,50 € 
XXXXXX FUTBOL 77,50 € 
XXXXXX BÀSQUET 101,00 € 
XXXXXX FUTBOL 167,50 € 
XXXXXX SEL 97,50 € 
XXXXXX SEL 97,50 € 
XXXXXX DINAMI-K 41,88 € 

  26.222,73 € 

   
 
QUART.  Atorgar una subvenció econòmica, per la realització d’activitats esportives 
pel curs 2019-20 per a esportistes practicants d’esports individuals, al següent grup 
de persones: 
 

NIF ACTIVITAT TOTAL SUBVENCIÓ 
XXXXXX Trial 3.598 € 
XXXXXX Moto 4 2.497 € 
XXXXXX Enduro 2.742 € 
XXXXXX Karting 2.655 € 
XXXXXX Tennis en cadira de rodes 3.506 € 

  14.998 € 
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CINQUÈ. L’acceptació de l’ajut econòmic implica l’acceptació de les Bases i dels 
presents acords. 
 
SISÈ. Aquestes quantitats aniran a càrrec de la partida 33.3410.48100 BEQUES 
ACTIVITATS ESPORTIVES I TERAPÈUTIQUES del pressupost de despeses de l’any 
2019, amb un import total de 42.073,40 €.  
 
SETÈ.- Peu de recurs. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de 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.”. 
  
 
 
   
31. Acció Social.  
Número: 971/2019/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER A L’APLICACIÓ DE MESURES ALTERNATIVES A 
PERSONES MENORS D’EDAT DENUNCIADES PER CONSUM O TINENÇA DE 
DROGUES 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
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PRIMER: APROVAR el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a l’aplicació de 
mesures alternatives a persones menors d’edat denunciades per consum o tinença 
de drogues, que es transcriu a continuació:  
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ PER A L’APLICACIÓ DE MESURES ALTERNATIVES A PERSONES 
MENORS D’EDAT DENUNCIADES PER CONSUM O TINENÇA DE DROGUES  
 
  
REUNITS  
 
D’una banda, l’Honorable Senyor Miquel Buch i Moya, conseller del Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya.  
 
D’una altra, la Il·lustríssima Senyora Olga Arnau Sanabra, alcaldessa de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
 
ACTUEN  
 
El primer, en representació del Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
La segona, en representació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
  
MANIFESTEN  
 
1. El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya té entre les seves 
funcions dirigir les polítiques públiques en matèria de seguretat ciutadana.  
 
2. L’article 27 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat 
pública de Catalunya, estableix que el Govern, per mitjà del departament titular 
de les competències en matèria de seguretat pública, i els ajuntaments 
interessats poden signar convenis de col·laboració amb la finalitat de concretar 
les formes i els procediments de coordinació i cooperació en els serveis i les 
actuacions per al desenvolupament de polítiques públiques en els diferents 
àmbits de la seguretat.  
 
L’apartat sisè del mateix article disposa que han de signar els convenis en matèria 
de seguretat el conseller o consellera del departament titular de les competències 
en matèria de seguretat pública, l’alcalde o alcaldessa del municipi corresponent 
i, si escau, les persones titulars dels altres departaments, administracions, 
institucions i entitats que hi participin.  
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3. L’article 74 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència, estableix que les administracions públiques han de 
desenvolupar les actuacions necessàries per prevenir els infants i els adolescents 
de les situacions que són perjudicials per a llur sa desenvolupament integral o per 
a llur benestar, entre elles especialment el consum de drogues.  
 
Així mateix, aquest article també disposa que les administracions públiques han 
d’actuar preventivament perquè els infants i els adolescents que pateixen o han 
patit problemàtiques amb referència al consum de drogues no es trobin en 
desavantatge social pel fet que les seves carències no hagin estat ateses i 
compensades adequadament.  
 
4. El 17 de juny de 2010 es va signar un Protocol de col·laboració entre les parts 
intervinents en aquesta matèria amb resultat satisfactori, tant per part dels 
professionals que porten a terme el programa de mesures educatives alternatives 
com  
per a les persones menors d’edat que s’hi han acollit. Això no obstant, les 
modificacions normatives introduïdes amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, fan necessari modificar 
l’instrument de col·laboració entre les parts intervinents.  
 
5. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, a la disposició 
addicional vuitena, estableix que els convenis vigents subscrits per qualsevol 
Administració pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o 
dependents s’han d’adaptar al que s’hi preveu en el termini de tres anys a comptar 
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.  
 
6. L’experiència acumulada posa de manifest que quan persones menors d’edat 
cometen infraccions relacionades amb la tinença o el consum de drogues a la via 
pública es poden detectar situacions de risc que és convenient abordar des d’una 
perspectiva preventiva amb l’aplicació de mesures educatives alternatives a la 
sanció administrativa. Tot això, amb la finalitat d’evitar o disminuir riscos per al 
mateix individu associats al consum de drogues i contribuir, a la vegada, a la 
prevenció d’actes delictius i a la protecció de la seguretat ciutadana.  
 
7. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a oferir a les persones 
menors d’edat residents i infractores en el seu municipi que hagin estat 
denunciades per consum o tinença de drogues a la via pública la possibilitat 
d’optar per una mesura educativa com a alternativa a la sanció econòmica amb 
la finalitat d’evitar o disminuir riscos personals associats a aquestes conductes.  
 
8. En aquest marc, el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
acorden col·laborar amb l’objectiu de donar continuïtat al programa educatiu 
adreçat a les persones menors d’edat residents i infractores en aquest municipi 
que hagin estat denunciades per una infracció relativa al consum o tinença de 
drogues a la via pública.  
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PACTES  
 
Primer. Objecte  
 
L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de la col·laboració entre el 
Departament d’Interior i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per aconseguir que 
les persones menors d’edat residents i infractores en aquest municipi 
denunciades per consum o tinença de drogues a la via pública puguin optar per 
acollir-se a una mesura educativa com a alternativa a la sanció administrativa.  
 
A aquests efectes, s’estableixen els mecanismes per coordinar la intervenció dels 
comandaments i agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (en 
endavant, PG-ME) i de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú, així com dels 
responsables i tècnics municipals (en endavant, equip tècnic municipal) de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i del Servei d’Administració de la Regió Policial 
Metropolitana Sud, en relació amb les denúncies esteses a persones menors 
d’edat per a aquest tipus d’infracció.  
 
Segon. Aplicació  
 
El procediment previst en aquest Conveni és aplicable a les persones menors 
d’edat, majors de 14 anys i menors de 18 anys, residents i infractors a Vilanova i 
la Geltrú, que hagin estat denunciats per infraccions relatives al consum o la 
tinença de drogues a la via pública.  
 
Tercer. Finalitat  
 
La finalitat d’aquest Conveni és aconseguir que les persones menors d’edat 
denunciades per aquestes conductes assumeixin les seves accions, reconeguin 
els fets comesos i acceptin la realització d’una mesura educativa.  
 
Aquesta tasca té dues vessants: d’una banda i en primer lloc, que sigui en benefici 
del mateix individu, incidint amb mesures positives per a ell, implicant el seu 
entorn familiar i personal en el seu procés educatiu i, de l’altra, que sigui en 
benefici de tota la comunitat, en la mesura que pot comportar una disminució dels 
riscos que aquestes conductes causen per a la seguretat ciutadana.  
 
Quart. Procediment  
 
4.1 Circuit des de la confecció de la denúncia fins a l’acceptació de la realització 
de la mesura educativa.  
 
La patrulla de la PG-ME o de la Policia Local identifica la persona menor d’edat 
presumptament infractora. Els agents valoren, en funció de les circumstàncies 
concurrents, la necessitat de traslladar aquesta persona a dependències policials 
o al seu domicili.  
 
En tot cas, cal comunicar també el fet infractor als pares o tutors de les persones 
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menors d’edat.  
 
Una vegada s’ha contactat amb els pares o tutors, se’ls informa de la infracció 
presumptament comesa per la persona menor d’edat, de l’eventual sanció 
econòmica que comporta el fet comès i de la possibilitat de realitzar una acció 
educativa.  
 
En tot cas, el període de temps des de la denúncia fins a la trucada per concertar 
la primera visita no hauria de ser superior a 15 dies.  
 
En el cas que la persona s’aculli a la realització de la mesura educativa, s’emplena 
el Document d’oferiment al menor d’acolliment a una mesura educativa alternativa 
a la incoació d’un procediment sancionador i se’n fan dues còpies: l’original 
d’aquest document s’adjunta a l’acta de denúncia estesa i es remet a l’Àrea 
Bàsica Policial Garraf (en endavant, ABP Garraf), la primera de les còpies es 
deriva a l’equip tècnic municipal (adjuntant-hi una fotocòpia de l’acta de denúncia 
estesa) i la segona es lliura al pare, mare o tutor de la persona menor d’edat. En 
les situacions en què correspon la confecció d’una acta d’acompanyament, també 
se’n tramet una fotocòpia a l’equip tècnic municipal.  
 
Si el menor accepta participar en el programa, l’equip tècnic municipal de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú redacta el document anomenat Full de 
compromís (annex 1 d’aquest Conveni).  
 
En tot cas, el període de temps des de la denúncia fins a la primera visita no 
hauria de ser superior a 30 dies.  
  
En tots els casos, l’activitat que duran a terme les persones menors d’edat 
consistirà en la realització d’una mesura educativa organitzada per l’equip tècnic 
municipal.  
 
4.2 Circuit des de l’acceptació formal de la tasca educativa fins a la seva 
realització.  
 
L’equip tècnic municipal s’encarrega de presentar a la persona menor d’edat la 
tasca educativa. Mentre dura aquesta tasca, el tècnic fa el seguiment del procés 
amb entrevistes amb el mateix individu i la seva família.  
 
L’equip tècnic municipal valora si s’ha acomplert o no la tasca educativa i emet el 
seu informe. Aquest informe, anomenat Informe de tancament (annex 2 d’aquest 
Conveni), el presenta al cap de l’equip tècnic municipal perquè hi consigni el seu 
vistiplau.  
 
En tot cas, el període de temps des de la denúncia fins a l’informe de tancament 
no hauria de ser superior a tres mesos.  
 
4.3 Documentació que l’equip tècnic municipal de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú remet al Servei d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Sud.  
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Tant si la persona menor d’edat ha acomplert satisfactòriament l’activitat 
educativa com si no l’ha acomplert satisfactòriament, l’equip tècnic municipal 
tramet l’Informe de tancament (annex 2 d’aquest Conveni) al Servei 
d’Administració de la Regió Policial Metropolitana Sud per tal d’incoar, si escau, 
l’expedient sancionador oportú.  
 
Cinquè.- Protecció de dades de caràcter personal.  
 
En l’execució del present Conveni, les parts es comprometen a complir el que 
preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016.  
 
D’acord amb el que preveu el paràgraf anterior, en el Document d’oferiment al 
menor d’acolliment a una mesura educativa alternativa a la incoació d’un 
procediment sancionador i en el Full de compromís caldrà indicar, com a mínim, 
que les dades obtingudes seran tractades de manera confidencial, especificant la 
finalitat per a la qual es preveu el seu tractament, la base jurídica i els destinataris 
en cas que les dades siguin cedides. Així mateix, també haurà de constar en 
aquests documents que la persona afectada o el seu representant legal podran 
exercir els drets d’accés a les dades personals i a la seva rectificació o supressió, 
o la limitació i oposició al tractament i portabilitat de les dades, mitjançant petició 
escrita dirigida al responsable del tractament de les dades indicant l’adreça postal 
o bé el correu electrònic.  
 
Sisè.- Vigència, incompliment de les obligacions i els compromisos 
assumits i causes de resolució anticipada.  
 
Aquest Conveni entrarà en vigor en la data en què se signi i tindrà una vigència 
de quatre anys; no obstant això, en qualsevol moment abans de la finalització 
d’aquest termini, les parts poden acordar la pròrroga per un període de fins a 
quatre anys addicionals o bé l’extinció.  
 
Així mateix, s’estableix que aquest Conveni podrà deixar-se sense efectes, de 
manera anticipada, quan concorri una de les causes següents:   
 

- Mutu acord de les parts.  
- Impossibilitat sobrevinguda.  
- Denúncia.  
- Incompliment dels pactes d’aquest Conveni.  
- Decisió unilateral de qualsevol de les parts, comunicada a l’altra, per escrit, 

i amb dos mesos d’antelació.  
- Qualsevol altra recollida a la legislació vigent que li sigui aplicable.  
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Setè.- Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del 
Conveni.  
 
El seguiment de l’execució del Conveni i dels compromisos assumits es farà 
mitjançant una comissió de caràcter paritari que es reunirà un cop l’any i resoldrà 
els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar.  
 
Vuitè.- Resolució de controvèrsies  
 
Aquest Conveni té naturalesa administrativa. Les controvèrsies que puguin sorgir 
sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes del conveni es resoldran en 
el si de la comissió prevista al pacte setè. A falta d’una solució amistosa, seran 
competents per conèixer de les qüestions litigioses els òrgans competents de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.  
 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest Conveni, les parts el 
signen electrònicament.” 
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SEGON: APROVAR la següent fitxa/extracte del conveni, per tal de facilitar la 
publicació de les dades: 
 
Descripció: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER A L’APLICACIÓ DE MESURES ALTERNATIVES 
A PERSONES MENORS D’EDAT DENUNCIADES PER CONSUM O TINENÇA DE 
DROGUES 

Data: desembre de 2019 

Signataris:  
Per part del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya: l’Honorable 
Senyor Miquel Buch i Moya, conseller del Departament d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya.  

Per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: Il·lma. Senyora Olga Arnau 
Sanabra, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

Objecte: Establir els termes de la col·laboració entre el Departament d’Interior i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per aconseguir que les persones menors d’edat 
residents i infractores en aquest municipi denunciades per consum o tinença de 
drogues a la via pública puguin optar per acollir-se a una mesura educativa com a 
alternativa a la sanció administrativa. 

Drets i Obligacions:  
El procediment estableix els circuits a seguir per les dues parts, i la documentació 
corresponent als diferents tràmits: 

- Circuit des de la confecció de la denúncia fins a l’acceptació de la realització 
de la mesura educativa.  

- Circuit des de l’acceptació formal de la tasca educativa fins a la seva 
realització.  

Vigència: Quatre anys; no obstant això, en qualsevol moment abans de la 
finalització d’aquest termini, les parts poden acordar la pròrroga per un període de 
fins a quatre anys addicionals o bé l’extinció. 

 
TERCER: DISPOSAR la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen els arts. 
14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon 
govern a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

QUART: FACULTAR l’alcaldessa per a la signatura de tota la documentació que sigui 
necessària per a la formalització del present acord.  

CINQUÈ: COMUNICAR aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya. 

SISÈ: PEU DE RECURS 
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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.”. 
  
 
   
32. Espai Públic.  
Número: 1076/2019/eAJT. 
 
PROPOSTA SOBRE EL PAGAMENT DE L’IMPORT DE  LA REVISIÓ DE PREUS 
DEL CONTRACTE QUE TÉ L’EMPRESA VALORIZA, CONCESSIONÀRIA DEL 
SERVEI DE NETEJA I RECOLLIDA AMB L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
 
“PRIMER. Determinar que la quantitat que correspon percebre a VALORIZA 
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA en concepte de revisions de preu segons l’IPC 
anual del contracte Concessió de servei de gestió integrada del servei públic de neteja 
i recollida de residus del municipi de Vilanova i la Geltrú, per import de 1.030.161,46€ 
(iva inclòs). 
SEGON. Satisfer a VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA la quantitat de 
1.030.161,46€ (iva inclòs). Aquest import es satisfarà pel que fa a el total de 963.000€ 
amb càrrec a la partida 20.9290.22604 “Execució de Sentència” i pel que fa el total de 
67.161,46€ amb càrrec a la partida 53.1621.2270001 “R.S.U. Residus sòlids urbans”. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’empresa VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES (Grupo Sacyr). 
 
QUART. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
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termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 

Comunicar que aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de 
les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i 
dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància 
en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que es 
suspengui els terminis dels recursos corresponents.”. 

  
   
33. Urbanisme i Planejament.  
Número: 41/2019/eURB. 
 
 APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA REGULACIÓ 
DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC AL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  
  
 
“Aquest punt es deixa sobre la taula.”. 

 
 
   
34. Llicències i Disciplina.  
Número: 000020/2019-SACT. 
 
IMPOSAR   UNA SANCIÓ  DE  1.101,00 EUROS AL  TITULAR DEL  NIF 
XXXXXX, COM A TITULAR DEL BAR  MUSICAL “LUXURY” UBICAT  A  LA 
RAMBLA  DE  LA PAU,   NÚM. 4 BX , PER INCOMPLIMENT DEL HORARI DE 
TANCAMENT. 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
 ACORD:  
 
   

“PRIMER.  IMPOSAR a M. P. V.,  amb NIF XXXXXX, com a titular de l’activitat de 
bar musical  anomenat “LUXURY”,  situat a la rambla de la Pau, núm. 4 bx, 
d’aquesta localitat, una sanció de 1.001,00 euros, com a responsable de la 
infracció, pels fets que es declaren provats a la present proposta de resolució, 
concretament l’incompliment d’horari de tancament de l’establiment. 
  
SEGON. REQUERIR a M. P. V.,  amb NIF XXXXXX,  com a titular de l’activitat 
del bar musical  “LUXURY”, perquè faci efectiu el pagament de la sanció imposada. 
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A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les condicions i 
terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen.  
  
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.”.  

  
 
   
35. Llicències i Disciplina.  
Número: 000022/2019-SACT. 
 
IMPOSAR  UNA SANCIÓ DE 1.101,00 EUROS  AL SENYOR TITULAR DEL DNIF 
XXXXXX , COM A PROPIETARI DEL BAR “EQUUS II”, UBICAT AL PSG. DEL 
CARME, NÚM. 27,  PER INCOMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ QUE CONTEMPLA 
L’ART. 45. A ) DEL DECRET 112/2010 PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT 
D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTVITATS RECRETIVES. 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
 

“PRIMER.  IMPOSAR al senyor J. A. F. C., amb NIF XXXXXX, com a titular de 
l’activitat de bar anomenat “EQUUS II”,  situat al passeig del Carme, núm. 27, 
d’aquesta localitat, una sanció de 1.500,00 euros, com a responsable de la 
infracció, pels fets que es declaren provats a la present proposta de resolució.   
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SEGON. REQUERIR al senyor J. A. F. C., amb NIF XXXXXX, com a titular de 
l’activitat de bar anomenat “EQUUS II”, perquè faci efectiu el pagament de la sanció 
imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les 
condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen.  
  
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.”. 

  
 
   
36. Llicències i Disciplina.  
Número: 000724/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL. D’OBRES PRES. PER SPV REOCO 1, SLU, UN EDIF. 
2PS+PB+5PP de 20 HAB., al C. Pere Jacas, 8A i UN ALTRE EDIF. 2PS+PB+6PP de 
26 HAB., al C. Pere Jacas, 8B, I APAR. A LES 2PS de 60 PLACES DE COTXE, 14 
PLACES DE MOTO I 21 TRASTERS 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  SPV REOCO 1, SLU, 
per a  CONSTRUIR DOS EDIFICIS PLURIFAMILIARS, UN EDIFICI DE 
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2PS+PB+5PP AMB 20 HABITATGES, situat al carrer Pere Jacas, 8A, UN ALTRE 
EDIFICI DE 2PS+PB+6PP AMB 26 HABITATGES, situat al carrer Pere Jacas, 8B, 
I APARCAMENT COMÚ, A LES PLANTES SOTERRÀNIES AMB 60 PLACES PER 
COTXE, 14 PLACES PER MOTO I 21 TRASTERS, (Exp.000724/2019-OBR) 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
Condicions particulars de la llicència d’obres 

1. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució 
de l’AESA que s’incorpora en el present acord:  
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2. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució 
de l’Agència Catalana de Residus de l’informe tècnic de valoració de la 
qualitat del sòl i a la nota tècnica addicional sobre els indicis de 
contaminació del sòl, que s’incorporen en el present acord: 
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3. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar a aquest Ajuntament full d’assumeix 
de l’arquitecte tècnic, full del coordinador de seguretat i salut, programa del 
control de qualitat, tot visat pel corresponent Col·legi Professional. 

4. Les plaques hauran d’anar instal·lades sobre la coberta plana i no sobre el 
badalot de l’escala/ascensor, per tal de minimitzar l’impacte visual d’aquestes. 

5. Caldrà consensuar el disseny de les tanques a carrer amb els tècnics del 
Departament de llicències urbanístiques, aquestes hauran de complir amb els 
requeriments per a aquests tipus d’elements marcats al Pla General. 

6. La llicència s’ha concedit amb el projecte bàsic, qualsevol modificació que 
comporti el posterior desenvolupament del projecte d’execució, s’haurà de 
presentar com a modificació del projecte bàsic. Igualment per poder començar 
les obres cal aportar a aquest Ajuntament còpia del projecte d’execució. 

7. 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. Així mateix, caldrà aportar certificat del 
tècnic director respecte al compliment de l’”ordenança d’estalvi d’aigua de 
Vilanova i la Geltrú”. 

8. Cal complir l’ordenança reguladora de la incorporació de sistema de captació 
d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis i construccions en 
el terme municipal de Vilanova i la Geltrú” 

a) Segons l’article 5.3 de l’”ordenança reguladora de la incorporació de 
sistemes de captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a 
edificis”, per a l’obtenció de la corresponent llicència municipal de primera 
ocupació, o en el seu cas, de la llicència o permís municipal d’obertura de 
l’activitat o de l’acta de comprovació favorable d’aquesta es condició 
necessària la presentació de: 

• Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de 
l’apèndix 06.1 del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació. 

• Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una 
empresa autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la 
instal·lació cada dos anys. La subscripció d’aquest contracte és un 
deure dels subjectes obligats per aquesta Ordenança. Com a mínim 
durant el primer any de la instal·lació, el propietari de l’immoble i/o 
titular de l’activitat haurà de presentar a l’Ajuntament informe del 
manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o 
aspectes de la instal·lació que s’hagin d’haver reparat. 
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9. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat d’eficiència energètiques 
de l’edifici acabat d’acord amb el Real Decreto 253/2013 de 5 d’abril. 

10. Tal i 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. 

11. 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 infraestructures de telecomunicacions i el Butlletí d’instal·lació o 
certificat final que aquestes instal·lacions s’ajunten al projecte tècnic. 

12. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. 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 la residuals i aquestes 
hauran de ser coincidents en la mateixa arqueta per a la seva connexió a la 
xarxa de clavegueram. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 
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17. 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. 

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

19. 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. 

20. 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. 

21. 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 
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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 particulars de l’activitat d’aparcament 

1. Compliment de l’Ordenança d’aparcaments. 
 

2. Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI, DB SUA i DB HS. 
 
3. Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió, haurà de disposar 

de la legalització de la instal·lació elèctrica emesa pel departament d’indústria 
de la Generalitat. 

 
4. Compliment de la normativa d’aparells elevadors. 
 
5. Compliment de l’Ordenança reguladora del soroll i vibracions. 
 
6. Compliment de l’Ordenança municipal reguladors de les instal·lacions 

tècniques pròpies dels edificis i construccions. 
 
7. Compliment de la Llei 3/2010, de prevenció i extinció d’incendis. 
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8. Compliment de les condicions d’adopció de mesures contra incendis 
establertes en l’informe de la Direcció General de Prevenció i Extinció 
d’Incendis i Salvament: 

 
a. 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. 

 

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

 
c. El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat 

anteriors i les previstes a la documentació tècnica, establerts 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. 

 
d. El control de la instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva 

contra incendis, si s’escau, s’haurà d’efectuar segons s’indica en la 
Instrucció Tècnics Complementària SP 136 “Certificació d’instal·lació o 
aplicació de productes de protecció passiva contra incendis”. 

 
9. 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 comunicació 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. Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització dels aparells 
elevadors. 

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

 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
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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.” 
 
 
   
37. Llicències i Disciplina.  
Número: 000928/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER J. M. P. 
L., PER A  REFORMAR LA PLANTA BAIXA DE L'EDIFIFI I DIVISIÓ HORITZONTAL 
D'AQUEST CONSISTENT EN UN  HABITATGE A LA PLANTA BAIXA I UN ALTRE 
HABITATGE A LES PLANTES PIS (PRIMERA, SEGONA I SOTACOBERTA)  a C. 
PICAPEDRERS,   31 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD  
 
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  J. M. P. L., per a  
REFORMAR LA PLANTA BAIXA DE L'EDIFIFI I DIVISIÓ HORITZONTAL 
D'AQUEST CONSISTENT EN UN  HABITATGE A LA PLANTA BAIXA I UN ALTRE 
HABITATGE A LES PLANTES PIS (PRIMERA, SEGONA I SOTACOBERTA), a C. 
PICAPEDRERS,   31, (Exp.000928/2019-OBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents 
condicions particulars i generals:  
1. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 

l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. 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 la residuals i aquestes 
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hauran de ser coincidents en la mateixa arqueta per a la seva connexió a la 
xarxa de clavegueram. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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

8. 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. 

9. 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 
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composició arquitectònica de les façanes i no hauran de provocar un impacte 
visual significatiu. 

10. 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) 
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8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i 
presentar els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes 
runes. 

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

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

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”.”  
 
   
38. Llicències i Disciplina.  
Número: 001060/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LA LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER F. J. 
M. V., PER A  FER OBRES PER A CANVIAR L'ÚS DEL LOCAL DE LA PLANTA 
BAIXA AMB LA CREACIÓ DE DOS HABITATGES  a C. SANT ONOFRE,   78 BX 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
 
   
“”PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  F. J. M. V., per a  
FER OBRES PER A CANVIAR L'ÚS DE LOCAL DE LA PLANTA BAIXA AMB LA 
CREACIÓ DE DOS HABITATGES, a C. SANT ONOFRE,   78 BX, 
(Exp.001060/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
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informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
1. 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. Així mateix, caldrà aportar certificat del 
tècnic director respecte al compliment de l’”ordenança d’estalvi d’aigua de 
Vilanova i la Geltrú”. 

2. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. 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 la residuals i aquestes 
hauran de ser coincidents en la mateixa arqueta per a la seva connexió a la 
xarxa de clavegueram. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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.”. 
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39. Habitatge.  
Número: 1744/2019/eHAB. 
 
APROVAR EL PAGAMENT A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE PL. DE LA VILA 
10, DE L'IMPORT DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DE PLAÇA DE 
LA VILA, 10, SEGONS EL COEFICIENT QUE CORRESPON ASSUMIR A 
L'AJUNTAMENT COM A COPROPIETARI DE L'ESMENTAT IMMOBLE 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
  
“PRIMER.  Aprovar la despesa a nom de COMUNITAT DE PROPIETARIS DE PL. 
DE LA VILA , núm. 10, NIF H-61666954, per import de 20.435,74 € en concepte de 
pagament del 50% de l’import pendent de les obres de rehabilitació de l’edifici 
ubicat a Pl. de la Vila, 10, que correspon assumir a l’Ajuntament, en tant que és 
copropietari de l’esmentat immoble. 

SEGON. Fer efectiu el pagament de l’esmentat import amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 40.1522.2269905- Conservació i rehabilitació,  en el compte bancari  
núm. ES92-0081-1611-05-0001042210, de BANC SABADELL, del qual és titular 
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE PL. DE LA VILA, 10, NIF H-61666954. 

TERCER. Notificar la present resolució a COMUNITAT DE PROPIETARIS DE PL. DE 
LA VILA, 10,  amb expressió dels recursos que siguin escaients. 

QUART. Notificar la present resolució al Servei d’Intervenció, als efectes oportuns. 

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

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

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

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

   
40. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 25/2019/ePUR. 
 
APROVAR LA CERTIFICACIÓ D'OBRES NUM 4 A FAVOR DE CONSTRUCTORA 
CORAMAR,SL PER LES OBRES DEL PROJECTE "REFORMA,ADEQUACIÓ I 
ACTIVITATS A L'EDIFICI MUNICIPAL SITUAT AL CARRER SANT SEBASTIÀ NUM 
11 "EL TOC" 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
 
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 4 corresponent a treballs efectuats el 
mes de setembre de 2019, a favor de l’ empresa CONSTRUCTORA CORAMAR,SL 
amb NIF B 58083999 per les obres del projecte «Reforma, adequació i activitats de 
l’edifici municipal situat al carrer Sant Sebastià número 11 “El Toc“, per import de dotze 
mil nou-cents vint-i-dos euros amb cinquanta-cinc cèntims 12.922,55€ ( 10.679,79€ 
més  2.242,76€ del 21 per cent de l’IVA) . 
Segon.-  Aquest import es farà efectiu quant a 6.047,97€ amb càrrec  a la partida 
09.3278.2269902, quant a 6.874,58€ amb càrrec a la partida 09.3278.2269903 del 
vigent pressupost de 2019.   
 
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 la recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”  
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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 a aquest punt que no ha pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat 
amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa 
l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en que porti 
incorporat l’informe jurídic. 
 
 
41. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 000112/2018-REC. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL TENDAL DEL SEU HABITATGE AL CARRER 
ÀNCORA, 1, 3B, PER CREMADES AL PAS DEL CORREFOC, EL DIA 7 DE JULIOL 
DE 2018 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
  
ACORD:  
 
   
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
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termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
  
 
   
42. Mercats Municipals.  
Número: 37/2019/eMER. 
 
ATORITZACIÓ DE TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LA 
PARADA NÚM. 15-16 DEL MERCAT DE MAR 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
 
“PRIMER: Renunciar a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de 
l’Ajuntament, establerts a l’article 35 del Reglament del mercats municipals, sobre la 
transmissió de la parada núm. 15-16 del Mercat de Mar. 
 
SEGON. Autoritzar la transmissió de la parada núm. 15-16 del Mercat de Mar a favor 
de la senyora M.l G. D., amb les mateixes condicions que l’anterior adjudicatari, i 
continuant amb la mateixa activitat de Fruita i verdura, reconeguda pel Reglament de 
Mercats a, apartat i) de l’Annex 1 en relació als Articles de venda, i per la durada 
establerta en l’article 15 c) del Reglament de mercats municipals. En aquest cas, la 
data de finalització de la concessió, serà fins al 4 de maig de 2065. 
 
TERCER. Requerir a l’actual concessionària senyora M. D. V. B., d’acord amb el que 
es disposa a l’Ordenança fiscal núm. 17 de la Taxa per prestació de serveis de 
mercats, art.7è, punt 2, apartat a), el pagament del 10% de l’import del valor de 
referència calculat a raó de 1.400€ metre lineal, resultant l’import de mil quatre-cents 
noranta-un euros (1.491,00€). 
 
QUART. Requerir a la senyora M. G. D. com a nova concessionària,  d’acord amb el 
que disposa l’Ordenança fiscal per la Taxa per prestació de serveis de mercats, art. 
7è, punt 1, el pagament del permís de venda, equivalent a l’import resultant de 
multiplicar la quantitat de 20,00€ pels metres lineals de la parada (10,65 ml), ascendint 
l’import total a dos-cents tretze euros (213,00€), així com acceptar complir amb les 
normes del Reglament dels Mercats Municipals i les disposicions de l’Ajuntament que 
siguin aplicables. 
 
CINQUÈ. Comunicar a la cessionària que disposa d’un mes, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord, per justificar el pagament dels drets establers en 
l’ordenança fiscal sobre el traspàs, i altres que corresponguin a la Hisenda Pública. 
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De no produir-se la justificació en aquest termini s’entendrà per no produïda la 
transmissió. 
 
SISÈ. Requerir a la cessionària, perquè en el termini a 15 dies amb posterioritat a la 
notificació del present acord, acrediti el compliment dels requisits establerts a l’article 
21 del Reglament de Mercats. L’acreditació del compliment d’aquests requisits donarà 
dret a l’exercici de l’activitat de venda 
 
SETÈ.  Notificar aquest acord als interessats, així com al Departament de Gestió 
Tributària i Intervenció. 
 

 
VUITÈ.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 

 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 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.”.”  
   
43. Cultura.  
Número: 8/2019/eCUL. 
 
APROVAR EL PROGRAMA I PRESSUPOST DE NADAL I REIS 2019-2020 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
 
“PRIMER. Aprovar el programa i el pressupost en relació a les activitats previstes 
per a NADAL I REIS 2019-2020. 
SEGON. Destinar la quantitat de TRENTA MIL EUROS (30.000,00€), per a la 
realització de les activitats de NADAL I REIS 2019-2020, amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 31.3380.2260904, Cultura Popular i Tradicional del pressupost de 
despeses de l’exercici 2020. 
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TERCER.  Peu de recurs.  
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Recurs d’alçada davant l’òrgan superior jeràrquic al què ha dictat l’acte, dins el termini 
d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, 
des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs d’alçada, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
  
 
   
44. Acció Social.  
Número: 616/2019/eSUB. 
 
 ATORGAR A L’ENTITAT TUTELAR DEL GARRAF, FUNDACIÓ PRIVADA, LA 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONTEMPLADA PER L’ANY 2019 AL VIGENT 
PRESSUPOST MUNICIPAL PER SERVEIS EXTRAORDINARIS A TUTELATS EN EL 
MARC DEL CONVENI SIGNAT EL 2 DE DESEMBRE DE 2016  
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
 
“PRIMER. ATORGAR a l’Entitat Tutelar del Garraf, Fundació Privada, una subvenció 
nominativa per import de 2.600 € (dos mil sis-cents euros) amb càrrec a la partida 
pressupostària 35.2315.48002 del pressupost de despeses vigent.  
 

SEGON. DISPOSAR que aquesta subvenció es reglarà pel règim establert en el 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Entitat Tutelar del 
Garraf amb vigència fins al 31 de desembre de 2019, aprovat pel Ple de l’Ajuntament 
a la sessió del dia 14 de novembre de 2016. 

 
TERCER. COMUNICAR aquest acord a l’Entitat Tutelar del Garraf. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
  
 
   
45. Acció Social.  
Número: 1107/2019/eAJT. 
 
APROVAR LA DESPESA PER AL PAGAMENT DELS SERVEIS D’ACCIÓ SOCIAL 
GESTIONATS PER ASSISTÈNCIA INTEGRAL SOCIAL I SANITÀRIA (AISSA) DE 
2019 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
 
“PRIMER: Autoritzar i disposar de 124.622,77 € per a les despeses derivades de la 
prestació del Servei d’Atenció a Domicili (SAD), neteja, àpats a domicili i menjador 
social, amb càrrec a la partida 35.2312.2500300 CSP - Serveis dependència i gent 
gran. 
AISSA presentarà una factura mensual separada per a cadascun dels serveis.  
 
SEGON: PEU DE RECURS 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
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termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
  
 
   
46. Acció Social.  
Número: 1121/2019/eAJT. 
 
APROVAR L’ADDENDA DE PRÒRROGA PER AL 2020 DEL CONTRACTE 
PROGRAMA 2016-2019 PER A LA COORDINACIÓ, LA COOPERACIÓ I LA 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I 
FAMÍLIES I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN MATÈRIA DE 
SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I 
POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el següent, 
 
ACORD:  
 
“PRIMER: APROVAR l'addenda de pròrroga per al 2020 del contracte programa 
2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament 
de Treball, Afers socials i Famílies i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en matèria de 
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, que 
es transcriu a continuació: 
 

“Addenda de pròrroga per al 2020 del contracte programa 2016-2019 per a 
la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de 
Treball, Afers socials i Famílies i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en 
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat  

 

REUNITS 

 

D’una banda, l’Honorable Senyor Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, 

Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en ús de les 

competències que li corresponen d’acord amb la Llei 13/1989, de 14 de 

desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, 

denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de 
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l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 234/2019, de 12 de 

novembre, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies.  

 

I de l’altra, la Il·lustríssima Senyora Olga Arnau Sanabra, Alcaldessa de 

l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en ús de les competències que li atribueix 

l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  

 

MANIFESTEN  

 

I. Que el 2016 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (en 

endavant, DTSF) i els ens locals (en endavant, EL) titulars de contracte 

programa (en endavant, CP) van signar les condicions per a la coordinació, 

la cooperació i la col·laboració entre ambdues administracions en matèria 

de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 

d’igualtat, per al període 2016 - 2019.  Que el mateix 2016 ambdues parts 

van signar una addenda per ampliar els termes de la col·laboració en 

concepte d’ajudes d’urgència social per a despeses derivades de 

subministraments bàsics de llum, aigua i gas. 

II. Que l’any 2017 es va formalitzar una nova addenda que concretava 

determinades condicions de prestació i finançament de serveis per al 

període 2017-2019. 

III. Que l’any 2018 es va formalitzar una nova addenda que millorava la dotació 

de determinats serveis per als exercicis 2018 i 2019, especialment en 

relació amb els serveis socials bàsics. 

IV. Que en el present exercici 2019 s’ha signat una addenda per ampliar el 

finançament del DTSF per als sistemes de resposta urgent per a dones que 

es troben en situació de violència i per als seus fills i filles (fitxa 6), segons 

els fons del Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere i per incorporar un 

nou servei, el de dinamitzadors i dinamitzadores cívics per a l’emancipació 

juvenil (fitxa 44), a càrrec dels programes acordats a la Conferència 
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Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals. Les dues mesures estan limitades a 

l’exercici 2019.  

V. Que totes aquestes addendes s’han emmarcat dins els acords a què 

prèviament havien arribat el DTSF, l’Associació de Municipis i Comarques 

de Catalunya i la Federació Catalana de Municipis.  

VI. Que amb el proper CP es pretén fer un salt qualitatiu en l’avaluació 

d’impacte de les polítiques, potenciar la prevenció i l’abordatge integral de 

les necessitats de les persones i la comunitat. Perquè aquest avenç sigui 

significatiu, realista i sostenible, cal un període de temps de reflexió, 

definició, maduració i implantació sense que estigui sotmès a la 

immediatesa que requereix a hores d’ara assegurar la continuïtat dels 

serveis recurrents. 

VII. Que per garantir la seguretat jurídica per a la continuïtat dels serveis que 

s’estan prestant, així com del seu finançament, s’acorda prorrogar les 

condicions de l’exercici 2019 per al 2020 en els termes de la present 

addenda, mentre no se signa el nou CP quadriennal.  

VIII. Atès l’Acord de Govern, de 10 de desembre de 2019, de modificació de les 

anualitats del contracte programa 2016-2019, autoritzades pel Govern 

15/12/2015 i 19/09/2017, per un import total de 1.141.453.875,89 euros, per 

al finançament de les anualitats 2020-2021. 

 

ACORDS 

Primer 

Prorrogar per al 2020 els serveis i programes inclosos en l’anualitat 2019 del CP 

2016-2019 en les mateixes condicions vigents per a l’exercici 2019, tot garantint 

la recurrència per a tot l’exercici 2020 i mentre no se signa el nou CP 

quadriennal.  

Aquesta pròrroga no inclou a les actuacions de l’addenda signada al 2019 

d’ampliació del finançament del DTSF per als sistemes de resposta urgent per 

a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles (fitxa 6), 

segons els fons del Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere i incorporació 

un nou servei, el de dinamitzadors/res cívics per a l’emancipació juvenil (fitxa 
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44), a càrrec dels programes acordats a la Conferència Sectorial d’Ocupació i 

Afers Laborals 

 

Segon 

Els imports de les aportacions d’ambdues parts consten a l’annex d’imports 

d’aquesta Addenda.  

 

I, com a prova de conformitat, les parts signen la present addenda. 

 
 
Pròrroga del Contracte programa 2020  
Annex - Fitxa econòmica de la pròrroga del Contracte Programa 2020 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

La següent taula recull, per a cadascuna de les fitxes, l'import pressupostat per 
l'ens local i l'atorgat pel Departament:  

Fitxa Pressupostat Atorgat 

Fitxa 01 - Ajuts d'urgències 
socials 44.352
,00 €  
  
Fitxa 01 - Ajuts d'urgències socials - Pobresa 
energètica 53.206
,90 €  
  
Fitxa 01 - Professionals equips bàsics (TS i ES i 
Adm) 671.329
,95 €  
  
Fitxa 01 - Referent 
comunitari 45.606
,09 €  
  
Fitxa 01 - SAD 
dependència 280.293
,00 €  
  
Fitxa 01 - SAD 
Social 104.940
,00 €  
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Fitxa 02.1 - SIS Servei d'atenció 
diürna 126.750
,00 €  
  
Fitxa 02.2 - SIS Serveis socioeducatius davant de situacions de 
risc 50.440
,00 €  
  
Fitxa 06 - Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben 
 4.867
,20 €  
en situació de violència i per als seus fills i filles  

Fitxa 07.1 - Migracions i ciutadania: Programes i accions 
 20.930
,00 €  
cofinançades  pel FSE  

Fitxa 07.2- Migracions i ciutadania: Activitats de cohesió social 
 4.215
,00 €  
altres programes i accions  

Fitxa 08 - Programa d'inclusió socials 94.000,00 
€ 80.697,52 €  
  
Fitxa 09 - Servei de transport adaptat 35.157,75 
€ 35.157,75 €  
  
Fitxa 35 - Actuacions en matèria d'accessibilitat 3.875,00 
€ 3.315,00 €  
  
Fitxa 36.1 - Posada en funcionament d’un Punt del  16.000,00 
€ 3.500,00 €  
Voluntariat municipal o comarcal  

Fitxa 37 - Plans i mesures d’igualtat en el treball 2.000,00 
€ 1.900,00 €  
  
Fitxa 38 - Plans i mesures d’igualtat per persones  26.778,12 
€ 9.760,00 €  
LGBTI
 
  
Fitxa 40.2 - Serveis laborals per a persones amb  420.688,00 
€ 336.550,40 €  
discapacitat o trastorns de salut mental  

Fitxa 42 - Oficines joves de la Xarxa Nacional   97.935,24 
€ 45.000,00 €  
d'Emancipació  



 
Document electrònic 

Número de validació: 12432775412620421704 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

Fitxa 43 - Plans locals i comarcals de Joventut 204.325,97 
€ 13.850,00 €  
  
TOTAL        

 1.936.660,81 €” 
 
SEGON: Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER: 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.”. 
  
 
   
47. Espai Públic.  
Número: 1/2019/eCAA. 
 
APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA ALS ABONATS 
DE LA COMPANYIA D'AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ 
  
 
Antecedents 
Primer.- Davant el buit legal que durant molt de temps ha existit, i en alguns casos 
encara existeix, sobre la normativa a aplicar a la distribució d’aigua potable, s’ha 
utilitzat la regulació prevista per al subministrament d’energia elèctrica, tal com 
disposen les Ordres Ministerials de 15 de març de 1963.  Així mateix, l’òrgan territorial 
competent per resoldre les reclamacions existents era la Delegació Provincial del 
Ministeri d’Indústria, funcions transferides a l’actual Departament d’Indústria i Energia 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon.- Vist l’escrit del Gerent de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, 
al que s’acompanya una relació d’abonats al Servei, que tenen rebuts pendents de 
pagament, aquesta Junta de Govern Local, coneguts els antecedents que 
s’incorporen a aquesta proposta. 
 
  
Fonaments de dret: 
 
Primer.- D’acord amb l’informe del Servei Jurídic del Departament d’Indústria i 
Energia, en el qual es manifesta que “queda palesa la manca de competència de la 
Generalitat de Catalunya per autoritzar el tall de subministrament d’aigua, ja que 
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suposa l’exercici d’una competència la qual no ostenta, essent doncs l’Ajuntament 
l’únic competent per entendre de tot allò que faci referència a aquest Servei”. 
 
Segon.- Atès el que diu la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i, d’acord amb aquesta, el Decret Legislatiu 2/ 2003, de 28 d’abril, pel  
 
Tercer.- Atès que l’article 31.1 del Reglament del Servei Municipal d’Abastament 
d’Aigua Potable, preveu la interrupció del subministrament per manca de pagament i 
altres motius. 
 
Quart.- Atès que prèviament s’han seguit els tràmits previstos als articles 252, 4-5 de 
la Llei 22/2010 del Codi de Consum de Catalunya, i l’acord del Consell d’Administració 
de 20 d’abril de 2015. 
 
D’acord amb les competències previstes en el Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril 
pel qual s’aprova el Text Refós de la llei Municipal de Règim local de Catalunya 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent, 
 
ACORD 
:  
   
PRIMER.- Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i 
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb 
rebuts pendents de liquidació. 
La relació és la que s’adjunta a continuació: 
 

XXXXXX CR/ ALMIRALL COLOM, 7, 1º, 2 
XXXXXX  
XXXXXX CR/ LLIBERTAT, 7 
XXXXXX CR/ UNIO, 103, LO, DR 
XXXXXX CR/ CORREU, 51 
XXXXXX CR/ LLIBERTAT, 36, LO 
XXXXXX CR/ LLIBERTAT, 71, 1º, DR 
XXXXXX RB/ CASTELL, 94, LO 
XXXXXX RB/ CASTELL, 51, MG, ES 
XXXXXX CR/ IMMACULADA CONCEPCIO, 6, LO 
XXXXXX CR/ GAS, 16, LO 
XXXXXX CR/ CONXITA SOLER, 10, LO 
XXXXXX RB/ JOAN BAPTISTA PIRELLI, 13, LO 
XXXXXX PL/ MEDITERRANIA, 6, LO, 2 
XXXXXX AV/ CUBELLES, 11, LO 
XXXXXX CR/ CUBA, 4, LO 
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XXXXXX CR/ L' HAVANA, 16, LO, 6 
XXXXXX RB/ JOSEP ANTONI VIDAL, 27, LO 
XXXXXX CR/ JOSEP ANSELM CLAVE, 5, Esc: 2, 

LO 
XXXXXX RB/ PAU, 47, MG 
XXXXXX CR/ FASSINA, 6, LO, DR 
XXXXXX CR/ FASSINA, 4, MG, DR 
XXXXXX RD/ EUROPA, 60, 1º 
XXXXXX CR/ SARAGOSSA, 17, LO 
XXXXXX CR/ METAL.LURGIA, 6 
XXXXXX CR/ SITGES, 45, BX 
XXXXXX CR/ MARE ISABEL VENTOSA, 4, BX, 1 
XXXXXX RB/ SANT JORDI, 11, LO, 1 
XXXXXX PL/ COTXES, 6, PRI 
XXXXXX CR/ LLIBERTAT, 27, LO 
XXXXXX RB/ JOSEP TOMAS VENTOSA, 4 
XXXXXX AV/ GARRAF, 13, LO, 3 
XXXXXX CR/ LLIBERTAT, 66, LO, 2 ES 
XXXXXX CR/ PROVIDENCIA, 39, LO 
XXXXXX RB/ CASTELL, 59, LO 
XXXXXX RB/ EXPOSICIO, 51, LO 
XXXXXX CR/ SOLICRUP, 20 
XXXXXX PG/ MARITIM, 75, BX 
XXXXXX RB/ PAU, 65, LO 
XXXXXX PG/ MARITIM, 58, MG 
XXXXXX CR/ MAGATZEMS NOUS, 14, LO 
XXXXXX PG/ MARITIM, 59, LO, ES 
XXXXXX PG/ MARITIM, 64, LO 
XXXXXX CR/ ANCORA, 8, BX 
XXXXXX CR/ ANCORA, 8, LO, ES 
XXXXXX PG/ CARME, 7, LO, ES 
XXXXXX PG/ CARME, 24, LO, ES 
XXXXXX PG/ CARME, 36, LO 
XXXXXX PG/ CARME, 46, LO 
XXXXXX RB/ SALVADOR SAMA, 102, BX 
XXXXXX CR/ CUBA, 22 
XXXXXX CR/ L' HAVANA, 6, LO 
XXXXXX RB/ JOSEP ANTONI VIDAL, 29 
XXXXXX RB/ PAU, 29, BX 
XXXXXX RB/ PAU, 1, Esc: A, LO 
XXXXXX CR/ ISAAC PERAL, 4 
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XXXXXX CR/ CANARIES, 5, MG, ES 
XXXXXX PG/ MARITIM, 104, LO, ES 
XXXXXX CR/ FASSINA, 4, MG, ES 
XXXXXX CR/ FASSINA, 2, LO 
XXXXXX PG/ MARITIM, 106, LO 
XXXXXX CR/ FITA, 1, NAU, 3 
XXXXXX CR/ EUSEBI MILLAN, 24 
XXXXXX CR/ MARCEL.LI GENE, 8, NAU 
XXXXXX CR/ MASIA NOVA, 3, NAU, D 
XXXXXX RD/ EUROPA, 74, NAU, 39 
XXXXXX RB/ PAISOS CATALANS, 18, NAU, 12 
XXXXXX RB/ PAISOS CATALANS, 18, NAU, 33 
XXXXXX CR/ SEVILLA, 1, LO 
XXXXXX CR/ ROQUETES, 13, MG, 3 
XXXXXX CR/ MAGNOLIES (STA. MARIA), 25 
XXXXXX CM/ MASIA PARELLADA, S/N 
XXXXXX CM/ RAL, 2, NAU, 8 
XXXXXX CM/ CORRAL DE CARRO, 4 
XXXXXX CM/ CORRAL DE CARRO, S/N, 27 
XXXXXX CR/ UNIO, 51 
XXXXXX CR/ COL·LEGI, 15, BX 
XXXXXX CR/ SALUT, 18 
XXXXXX CR/ JOAN MARAGALL, 22, LO, BAR 
XXXXXX PL/ SOLER I GUSTEMS, 14, 2º 
XXXXXX CR/ PUIGCERDA, 11, 1º, 1 
XXXXXX AV/ GARRAF, 32, 4º, 1 
XXXXXX CR/ FRANCESC IVERN, 6, Esc: ES, 2º, 

4 
XXXXXX CR/ FRANCESC IVERN, 6, Esc: ES, 1º, 

2 
XXXXXX CR/ PROVIDENCIA, 18, BX 
XXXXXX CR/ HERNANI, 14 
XXXXXX CR/ FORN DE VIDRE, 16, AT, 3 
XXXXXX CR/ LLIBERTAT, 89, 1º, 2 
XXXXXX CR/ PROVIDENCIA, 25, 4º, 1 
XXXXXX CR/ FRANCESC DE SALES VIDAL, 13, 

3º, 3 
XXXXXX CR/ FRANCESC DE SALES VIDAL, 15, 

2º, 2 
XXXXXX RB/ CASTELL, 1, BX, 2 
XXXXXX CR/ CRISTOFOL RAVENTOS, 6, 1º, 2 
XXXXXX CR/ PROVIDENCIA, 72, 2º, 3 
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XXXXXX AV/ PENEDES, 6, 2º, 3 
XXXXXX AV/ PENEDES, 6, 3º, 1 
XXXXXX RB/ EXPOSICIO, 57, P, 11 
XXXXXX RB/ EXPOSICIO, 51, ENT, 2 
XXXXXX RB/ EXPOSICIO, 45, 4º, 5 
XXXXXX RB/ EXPOSICIO, 45, AT, 2 
XXXXXX RB/ EXPOSICIO, 95, 3º, 2 
XXXXXX AV/ EDUARD TOLDRA, 22-A, 7º, 3 
XXXXXX CR/ LLIBERTAT, 137, 1º, 5 
XXXXXX CR/ PERE RIUDOR, 4, 3º 
XXXXXX PG/ MARITIM, 79, 3º 
XXXXXX RB/ PAU, 105, 2º, 1 
XXXXXX CR/ GAS, 4, 3º, 2 
XXXXXX CR/ CONXITA SOLER, 45, 2º, 1 
XXXXXX CR/ CONXITA SOLER, 45, 2º, 2 
XXXXXX CR/ LLIBERTAT, 138, 2º 
XXXXXX CR/ LLIBERTAT, 122, 1º, 3 
XXXXXX CR/ LLIBERTAT, 122, AT, 4 
XXXXXX CR/ LLIBERTAT, 100-102, BX, 100 
XXXXXX RB/ LLUIS COMPANYS, 2, 1º, 4 
XXXXXX PG/ CARME, 21, 3º, 1 
XXXXXX CR/ PERE JACAS, 19, Esc: C, 2º, 2 
XXXXXX PL/ MEDITERRANIA, 3-B, 1º, 2 
XXXXXX CR/ JOSEP COROLEU, 127, ENT, 2 
XXXXXX AV/ JAUME BALMES, 17, AT, 2 
XXXXXX CR/ JOSEP ANSELM CLAVE, 52, AT, 2 
XXXXXX CR/ ESTANY, 9, 3º, 3 
XXXXXX CR/ ESTANY, 7, 3º, 1 
XXXXXX CR/ ESTANY, 7, 3º, 2 
XXXXXX CR/ FREDERIC MISTRAL, 6, 2º, 2 
XXXXXX CR/ FREDERIC MISTRAL, 3, Esc: A, 1º, 

1 
XXXXXX CR/ JOAN MARAGALL, 7, 4º, 2 
XXXXXX CR/ ARQUITECTE GAUDI, 10, 2º, 4 
XXXXXX CR/ JOSEP COROLEU, 153, AT, 2 
XXXXXX CR/ JOSEP COROLEU, 126, BX, 3 
XXXXXX CR/ MONTMELL, 4, 4º, 2 
XXXXXX CR/ CANIGO, 5, Esc: O 
XXXXXX AV/ CUBELLES, 55, 2º, 4 
XXXXXX CR/ MONTSENY, 7, 8º, 3 
XXXXXX CR/ MONTSENY, 11, 5º, 2 
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XXXXXX CR/ MONTSENY, 11, 1º, 2 
XXXXXX CR/ MONTSENY, 11, 5º, 4 
XXXXXX AV/ CUBELLES, 7, 2º, 1 
XXXXXX AV/ CUBELLES, 7, 3º, 1 
XXXXXX RB/ SALVADOR SAMA, 69, 2º, 1 
XXXXXX CR/ CUBA, 1, 2º 
XXXXXX CR/ CUBA, 2, 1º, 2 
XXXXXX CR/ CUBA, 9, 1º, 4 
XXXXXX CR/ L' HAVANA, 20, AT, 3 
XXXXXX CR/ ALBERT VIRELLA I BLODA, 30, 2º, 

1 
XXXXXX CR/ JOSEP ANSELM CLAVE, 19, 2º, 2 
XXXXXX CR/ ALBERT VIRELLA I BLODA, 14, 1º, 

2 
XXXXXX CR/ SOLER I MORELL, 14, 3º, 1 
XXXXXX RB/ PAU, 2-A, 2º 
XXXXXX RB/ PAU, 34, 4º, 4 
XXXXXX RB/ PAU, 31, 2º, 2 
XXXXXX CR/ JOAN D'AUSTRIA, 22-A, BX, 1 
XXXXXX CR/ MARCEL.LINA JACAS, 25-D, BX, 2 
XXXXXX CR/ RAMON MUNTANER, 5, Esc: C, 

1º, 1 
XXXXXX CR/ LLUIS DE REQUESENS, 9-D, 3º, 1 
XXXXXX CR/ JUAN DE LA COSA, 4, 1º, 1 
XXXXXX CR/ JUAN DE LA COSA, 6, 3º, 2 
XXXXXX CR/ ROGER DE LLURIA, 12, Esc: G, 2º, 

1 
XXXXXX RD/ MAR MEDITERRANIA, 46, Esc: A, 

BX, 3 
XXXXXX CR/ ALEXANDRE DE CABANYES, 8, 1º, 

2 
XXXXXX CR/ JOAN D'AUSTRIA, 15, 3º, 1 
XXXXXX CR/ ANCORA, 26, 2º, 3 
XXXXXX CR/ CANARIES, 26, AT 
XXXXXX CR/ BALEARS, 11, 3º, 1 
XXXXXX CR/ BALEARS, 12, 3º, 1 
XXXXXX CR/ BALEARS, 29, 2º 
XXXXXX CR/ CARLETS, 35, 4º, 1 
XXXXXX CR/ CARLETS, 29, 2º, 2 
XXXXXX CR/ CARLETS, 25, 1º, 2 
XXXXXX CR/ CARLETS, 44, 2º, 2 
XXXXXX CR/ CARLETS, 50, Esc: B, 1º, 1 
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XXXXXX CR/ CANARIES, 5, 1º, 2 
XXXXXX CR/ FASSINA, 5, 2º, 2 
XXXXXX CR/ FASSINA, 10, 3º, 1 
XXXXXX CR/ MARTI TORRENTS, 6, 1º, 4 
XXXXXX CR/ MARTI TORRENTS, 6, 1º, 1 
XXXXXX AV/ EDUARD TOLDRA, 98 
XXXXXX PL/ JOAN MAGRIÑA, 12, 1º, 1 
XXXXXX CR/ ALBERT FERRER I SOLER, 54 
XXXXXX CR/ MASIA EN FREDERIC, 32, 2º, 4 
XXXXXX CR/ PALLARS, 3, 5º, 1 
XXXXXX CR/ AUSIAS MARCH, 10, 5º, 2 
XXXXXX CR/ GIRONA, 3, 2º, 2 
XXXXXX PL/ ACACIES, 11, 4º, 1 
XXXXXX CR/ ARAGO, 12, 3º, 1 
XXXXXX PL/ ACACIES, 13, 1º, 2 
XXXXXX CR/ MALLORCA, 25, 4º, 2 
XXXXXX CR/ MALLORCA, 24, 3º, 2 
XXXXXX CR/ MALLORCA, 22, 4º, 4 
XXXXXX CR/ MALLORCA, 22, 3º, 4 
XXXXXX CR/ MALLORCA, 22, 1º, 4 
XXXXXX CR/ FUENSANTA, 46 
XXXXXX CR/ FUENSANTA, 16, 1º, 2 
XXXXXX CR/ FUENSANTA, 9, C1, A 
XXXXXX CR/ FUENSANTA, 9, PBX, C 
XXXXXX AV/ VILAFRANCA DEL PENEDES, 2, 

Blq: 6, CAS, 3 
XXXXXX AV/ VILAFRANCA DEL PENEDES, 2, 

Blq: 6, #8# 
XXXXXX CR/ VALLADOLID, 12, 1º 
XXXXXX AV/ VILAFRANCA DEL PENEDES, 70, 

AT, 2 
XXXXXX CR/ SARAGOSSA, 17, 1º 
XXXXXX CR/ SARAGOSSA, 21, 4º 
XXXXXX CR/ XICRANDES (STA. MARIA), 4 
XXXXXX CR/ MELIES (STA. MARIA), 13-A 
XXXXXX CR/ LLORERS (STA. MARIA), 30 
XXXXXX CR/ LLORERS (STA. MARIA), 35 
XXXXXX CR/ MURALLA, 12, 1º 
XXXXXX CR/ UNIO, 53, 1º 
XXXXXX CR/ SALUT, 3, 1º, 2 
XXXXXX RB/ SANT JORDI, 38, BX, 1 
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XXXXXX RB/ SANT JORDI, 36, 3º, 5 
XXXXXX RB/ SANT JORDI, 36, 1º, 3 
XXXXXX RB/ SANT JORDI, 26, 4º, 1 
XXXXXX RB/ SANT JORDI, 11, 3º, 6 
XXXXXX RB/ SANT JORDI, 10, BX, 1 
XXXXXX CR/ FRANCESC MORAGAS, 7, 7º, 1 
XXXXXX CR/ FRANCESC MORAGAS, 7, 7º, 3 
XXXXXX AV/ FRANCESC MACIA, 88, 2º, 2 
XXXXXX CR/ JOAN MARAGALL, 13, BX, 1 
XXXXXX CR/ SANT CRISTOFOL, 11-A, 3º, 2 
XXXXXX CR/ XORIGUER, 13, 3 

 
 
SEGON.- Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord.” 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Declarar que 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 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.”.  
 
   

 
 
Precs i preguntes  
 
“.-“. 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les nueve y cuarenta y cinco 
hores, de la que s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


