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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DEL DIA 19 D’OCTUBRE DE 2021 

 

Acta núm. 37 

 

A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9.30 hores del dia 19 d’octubre de 2021, sota la 
presidència de l’alcaldessa, Olga Arnau Sanabra es reuneixen a la videoconferència 
per Teams els senyors/es: 
 
 
Olga Arnau Sanabra ERC 
Marta Jofra Sora CUP 
Enric Garriga Ubia CUP 
M Blanca Alba Pujol JxC 
Antoni Palacios Asensio JxC 
Francesc Xavier Serra Albet ERC 
Maria Mercè Mateo Olivares ERC 
 
 
Secretari General 
Sr. Isidre Marti Sarda       

Interventor Municipal 
Sr. Cesar Rodriguez Sola 
 
 

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

 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 36/2021/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 36 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 13 D’OCTUBRE DE 2021. 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 40/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER AIGUA AL LOCAL DEL CARRER LLEIDA, 11, BXS, 1, EL DIA 23 DE 
SETEMBRE DE 2019 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 108/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER HAVER ATURAT UN DESNONAMENT AL CARRER ÀNCORA, 26, 3-1, 
EL 18 D’OCTUBRE DE 2018 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 173/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER ESTANY, 4, EL DIA 
20 DE DESEMBRE DE 2018 
  
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 71/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 71/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 20/10/2019. 
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6. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 388/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE 
TALLERS DE CINEMA DEL PROJECTE RE@CCIONA (Núm. Exp. 030/2018-CONT) 
  
7. Intervenció.  
Número: 91/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
 
8. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 748/2021/eAJT. 
 
RATIFICAR LA SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DEL SOC, PROGRAMA TREBALL I 
FORMACIÓ JOVES TUTELATS I EXTUTELATS 2021 
 
9. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 774/2021/eAJT. 
 
RATIFICAR SOL.LICITUD SUBVENCIÓ PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2021 
MG45 I DONA I ACTUACIÓ D’ACOMPANYAMENT 
 
10. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1410/2021/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UNA PLAÇA DE FUNCIONARI/ÀRIA DE 
CARRERA, TÈCNIC/A SUPERIOR (SALUT PÚBLICA), GRUP A1, ESCALA DE 
L’ADMINISTRACIÓ  ESPECIAL, SOTSESCALA TÈCNICA SUPERIOR.  
  
11. Cultura.  
Número: 768/2021/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA PER A LA ITINERÀNCIA DE L’EXPOSICIÓ “TOT ESCOLTANT 
GERHARD.  ROBERT GERHARD (1896-1970): UN QUIXOT AMB NOBLESA 
D’ESPERIT” 
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12. Cultura.  
Número: 1045/2021/eSUB. 
 
APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR EL PAGAMENT A L'ENTITAT PENYA 
FILATÉLICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA 
PREVISTA A LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2021 
  
13. Cultura.  
Número: 1048/2021/eSUB. 
 
APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR EL PAGAMENT A L'ENTITAT FOMENT 
VILANOVÍ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA A LES BASES 
D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2021 
  
14. Cultura.  
Número: 1092/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL 
PRESSUPOST DE L'ANY 2021 PER A L'ENTITAT CÍRCOL CATÒLIC DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ  
  
15. Cultura.  
Número: 1195/2021/eSUB. 
 
APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR EL PAGAMENT A L'AGRUPACIÓ 
EXCURSIONISTA TALAIA DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA A LES 
BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2021 
  
16. Educació IMET.  
Número: 1121/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 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 ITREBALL, any 2021 
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17. Educació IMET.  
Número: 1124/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 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 2021 
 
18. Mobilitat.  
Número: 652/2021/eAJT. 
 
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ICAEN PER A LA INSTAL·LACIÓ DE QUATRE PUNTS 
DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió a les 9.30 h seguint  
l’ordre del dia. 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 36/2021/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 36 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 13 D’OCTUBRE DE 2021. 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
 
 
2.Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 40/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER AIGUA AL LOCAL DEL CARRER LLEIDA, 11, BXS, 1, EL DIA 23 DE 
SETEMBRE DE 2019 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI 47835237 K, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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. 
  
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 108/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER HAVER ATURAT UN DESNONAMENT AL CARRER ÀNCORA, 26, 3-1, 
EL 18 D’OCTUBRE DE 2018 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER.- DESESTIMAR la instància de data 18 d’octubre de 2018, de la senyora amb 
DNI 37221393 X, en reclamació per responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament, per 
danys per haver aturat un desnonament al C. ANCORA. 
 
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
 
TERCER.- PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 173/2020/eSJ. 
 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER ESTANY, 4, EL DIA 
20 DE DESEMBRE DE 2018 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA, amb NIF A 28119220, representats per 
l’advocat, Sr. JOSEP M. CARRIÓN SERRANO, contra l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
  
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 71/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 71/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 20/10/2019. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per la persona titular del DNI 
51808253-V per interposició fora de termini. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
TERCER. PEU DE RECURSOS 
 
L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
de la notificació corresponent. 
 
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 
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6. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 388/2021/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA  DEL  CONTRACTE DEL SERVEI DE REALITZACIÓ DE 
TALLERS DE CINEMA DEL PROJECTE RE@CCIONA (Núm. Exp. 030/2018-CONT) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. PRORRORGAR per mutu acord de les parts amb JAIME FARGAS COLL, 
NIF 46625647R, el contracte del servei de realització de tallers de cinema del projecte 
Re@cciona de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un període de 3 anys, per un 
import anual de  20.000,00 € més  4.200,00 € corresponent al 21%  d’IVA  que fan un 
total de 24.200,00 € (VINT-I-QUATRE MIL DOS-CENTS EUROS) 
 
SEGON L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 06.9243.2269902 (despeses gestió cooperació) 
del pressupost vigent i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers 
exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
La quantitat prevista pel 2021 serà de 2.016,66,-€, IVA inclòs. 
 
La quantitat prevista pel 2022 serà de 22.183,34,-€ IVA inclòs. 
 
 
TERCER.  NOTIFICAR l’adjudicació a JAIME FARGAS COLL. 
 
QUART. PUBLICAR la contracte al Perfil del Contractant, i, al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ. APROVAR la minuta de pròrroga del corresponent contracte que s’adjunta 
com a Annex 1. 
 
SISÈ. FACULTAR a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
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7. Intervenció.  
Número: 91/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
  

ACORD 
 

PRIMER. APROVAR la relació de factures número F/2021/25. 
 
Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

 
     
Resum total facturació 
 

 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2021/25.  
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
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QUART. PEU DE RECURS 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
  
   
8. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 748/2021/eAJT. 
 
RATIFICAR LA SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DEL SOC, PROGRAMA TREBALL I 
FORMACIÓ JOVES TUTELATS I EXTUTELATS 2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. RATIFICAR el decret núm. 5324 de data 28 de setembre de 2021 de 
Sol·licitud de subvenció del SOC, Programa Treball i Formació Joves tutelats i 
extutelats 
 
SEGON. 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 
 
 
 
9. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 774/2021/eAJT. 
 
RATIFICAR SOL.LICITUD SUBVENCIÓ PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2021 
MG45 i DONA i Actuació d’acompanyament 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. RATIFICAR el decret núm. 5452 de data 5 d’octubre de 2021 de Sol·licitud 
de subvenció del SOC, Programa Treball i Formació 2021 línies MG45 i DONA i 
Actuació d’acompanyament 
 
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. 
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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 
 
 
10. Servei de Gestió del Talent i les Persones.  
Número: 1410/2021/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UNA PLAÇA DE FUNCIONARI/ÀRIA DE 
CARRERA, TÈCNIC/A SUPERIOR (SALUT PÚBLICA), GRUP A1, ESCALA DE 
L’ADMINISTRACIÓ  ESPECIAL, SOTSESCALA TÈCNICA SUPERIOR.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria i les bases reguladores especifiques del concurs 
oposició lliure, d’una plaça de funcionari/ària de carrera, en el càrrec de Tècnic/a 
Superior (Salut Pública), de l’escala de l’Administració Especial, sots escala Tècnica 
Superior. 
 
SEGON.-  PUBLICAR aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB, al 
web municipal i al BOE a efectes de presentació d’instàncies. 
 
TERCER.-  Viabilitat pressupostària: les despeses de sou i seguretat social de la plaça 
de Tècnic/a Superior (Salut Pública), estan consignades en les partides de Capítol I 
del Servei de Salut (34.3110.12000 i 34.3110.16000), atès que està ocupada 
interinament la plaça vacant.  
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QUART.- PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Recurs de reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des 
de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
   
11. Cultura.  
Número: 768/2021/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA PER A LA ITINERÀNCIA DE L’EXPOSICIÓ “TOT ESCOLTANT 
GERHARD.  ROBERT GERHARD (1896-1970): UN QUIXOT AMB NOBLESA 
D’ESPERIT” 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la itinerància 
de l’exposició “Tot escoltant Gerhard.  Robert Gerhard (1896-1970): Un quixot amb 
noblesa d’esperit”, amb el text següent:  
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
PER A LA ITINERÀNCIA DE L’EXPOSICIÓ “TOT ESCOLTANT GERHARD (1896-
1970). UN QUIXOT AMB NOBLESA D’ESPERIT”. 
 
REUNITS: 
 
D’una part, la senyora Adelaida Moya Taulés, directora general de Cultura Popular i 
Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
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I de l’altra, la senyora Olga Arnau Sanabra, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú. 
 
ACTUEN: 
 
La primera, en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en 
virtut de l’autorització de signatura de la consellera de Cultura de data 21 de setembre 
de 2021. 
 
I la segona, en nom i representació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb CIF 
P0830800I d’acord amb el que disposen els articles 53 i 249 i 252 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 en relació amb l’article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per contractar i 
obligar-se. 
 
EXPOSEN: 
 
I. Que, d’acord amb el previst per la Llei 2/93, de 5 de març, de foment i protecció de 
la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General de Cultura 
Popular i Associacionisme Cultural (en endavant DGCPAC), té entre els seus 
objectius el foment i el manteniment de la cultura popular i tradicional catalana, la 
seva difusió i donar suport a les activitats de dinamització cultural. Per tal de complir 
amb aquest objectiu, el Departament de Cultura impulsa, entre altres, projectes 
expositius de divulgació i reflexió al voltant de la temàtica de la cultura popular. 
 
 
II. Que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dins del programa 
Musica i Exili ha produït l’exposició “ Tot escoltant Gerhard. Robert Gerhard (1896-
1970): un Quixot amb noblesa d’esperit'. Aquesta exposició s’emmarca en el conjunt 
d’accions programades pel Departament de Cultura amb motiu l’Any Robert, per 
commemorar els 50 anys de la mort (2020) i els 125è aniversari (2021) de Robert 
Gerhard (1896-1970), 
 
III. Que el Departament de Cultura, mitjançant la DGCPAC, està interessat a oferir a 
diferents ajuntaments i entitats de Catalunya la possibilitat d’acollir l’esmentada 
exposició. 
 
IV. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a poder acollir 
temporalment l’exposició “Tot escoltant Gerhard. Robert Gerhard (1896-1970): un 
Quixot amb noblesa d’esperit', i disposa d’un espai expositiu que reuneix les 
condicions necessàries. 
 
Per tot l’anterior, les dues parts subscriuen el present CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ     que es regirà pels següents 
 
PACTES: 
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Primer. El Departament de Cultura posa a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú del dia 14 d’octubre al 22 de novembre , l’exposició “Tot escoltant Gerhard. 
Robert Gerhard (1896-1970): un Quixot amb noblesa d’esperit', que es podrà visitar a 
la l’Auditori Eduard Toldrà, carrer Olesa de Bonesvalls, 8; 08800 Vilanova i la Geltrú. 
 
Segon. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a dur a terme les accions i 
iniciatives necessàries per tal que les condicions en les quals es desenvolupi 
l’exposició compleixin els requeriments tècnics establerts a l’annex d’aquest conveni. 
El compliment d’aquestes condicions podrà ser supervisat en qualsevol moment pel 
Departament de Cultura. 
 
Tercer. El manteniment i neteja del local on s’exposaran les obres i també la vigilància 
i neteja de l’exposició correspondran a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Quart. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’encarregarà de la difusió mediàtica a 
nivell local de l’exposició, d’acord amb les directrius del Departament de Cultura, el 
qual facilitarà els logotips necessaris per a la difusió de l’activitat. 
 
Cinquè. El Departament de Cultura es compromet a facilitar el material gràfic de 
l’exposició per tal que l ’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pugui fer difusió. 
 
Sisè. Els materials en préstec han de ser conservats i manipulats en condicions 
òptimes per tal de garantir-ne la preservació i la integritat. L’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú serà el responsable que es prenguin totes les precaucions i mesures de 
seguretat necessàries. 
 
Setè. El Departament de Cultura assumirà les despeses de transport de l’exposició 
mitjançant el contracte de servei de Transport Departament de Cultura adjudicat a 
l’empresa ALIANCE- BROTHER, SL per al servei integral de mudances i transports 
de mercaderies a càrrec de la partida pressupostària en el qual s’ha previst les 
despeses corresponents a la itinerància d’aquesta exposició. 
 
Vuitè. El Departament de Cultura assumirà les despeses de muntatge i desmuntatge 
mitjançant el contracte de servei a BbCr, com a empresa que ha dissenyat i produït 
l’exposició. Aquesta despesa serà d’un import màxim de 1.546,38.- € (IVA inclòs) i 
anirà amb càrrec a la partida pressupostària CU0200 D/226000100/4410/0000 del 
Departament de Cultura. 
 
Novè. L’assegurança dels elements que conformen l’exposició durant la seva 
celebració i en els transports de concentració i desconcentració serà assumida per la 
pòlissa corporativa que el Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat té 
concertada per a exposicions. 
 
Desè. Són causes d’extinció del conveni: 
 

- La finalització del termini de vigència. 
- El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
- L’incompliment del conveni. 
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- La impossibilitat, legal o material, de dur a terme el compliment de les seves 
previsions. 

 
Onzè. Les dues parts es comprometen a resoldre de mutu acord entre les parts 
qualsevol desacord o discrepància que pogués sorgir en el desenvolupament 
d’aquest conveni. O en el seu defecte pels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. 
 
Dotzè. Aquest conveni tindrà vigència des de la data de l’última de les signatures 
electròniques i amb efectes des del dia de posada a disposició de l’exposició 
contingut al pacte primer i fins als deu dies posteriors a la data de finalització de 
l’exposició al municipi. 
 
 
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document a la data de l’última de 
les signatures electròniques. 
 
ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA ITINERANCIA DE L’EXPOSICIÓ “TOT 
ESCOLTANT GERHARD (1896-1970). UN QUIXOT AMB NOBLESA D’ESPERIT” 
 
Característiques tècniques de l’exposició 
 
DESCRIPCIÓ TÈCNICA DELS MATERIALS: 
 
• Plafons: planxa amb nucli de poliestirè recobert d'una làmina de PVC. 
 
- 30 unitats de plafons lleugers de 120 x 175 x 1,9 cm. 
- 14 unitats de plafons lleugers de 50 x 175 x 1,9 cm. 
- 1 unitat ROLLUP / cartell presentació. 
 
• Estructura dels plafons: fusta de flandes envernissada, farratges incrustats i regata 
pels plafons. 
 
- 44 jocs d'estructures autoportants per la unió dels plafons. (200 x 14 x 7 cm). 
- 10 unitats d'estructura com a finals dels plafons. 
 
• Tauletes i auriculars: 
 
- 12 unitats de tauletes marca LENOVO 16 GB i GB Ram. 
- 12 unitats d'auriculars marca SONY Prof. HDR. 
 
• Caixes tauletes: fusta de flandes envernissada 50 x 40 x 7 cm. 
 
- 6 unitats de caixes de fusta envernissada, contenidores de les tauletes i auriculars. 
 
• Cadires: 
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- 12 unitats de cadires plegables tipus menorquines, fusta envernissada i lones de 
color negre. 
 
IL.LUMINACIÓ: 
 
• L’exposició no té il·luminació pròpia, s’ha d’utilitzar la il·luminació de la sala. 
 
REQUISITS DEL LOCAL: 
 
• L’espai ha de ser el màxim diàfan possible. 
• La superfície recomanada per a l’exposició és de 100 metres quadrats mínim/ 150 

metres quadrats màxim (superfície útil), tanmateix, els plafons són adaptables a 
espais més petits. 

• El paviment ha de ser regular. 
 

 
SEGON.-  APROVAR la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades, amb el següent text: 
 

Descripció: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
PER A LA ITINERÀNCIA DE L’EXPOSICIÓ “TOT ESCOLTANT GERHARD.  
ROBERT GERHARD (1896-1970): UN QUIXOT AMB NOBLESA D’ESPERIT”.  
 
Data: 
 
Signataris: 
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú 
 
Objecte: 
Itinerància de l’exposició “TOT ESCOLTANT GERHARD.  ROBERT GERHARD 
(1896-1970): UN QUIXOT AMB NOBLESA D’ESPERIT”. 
 
Drets i Obligacions: 
 
COMPROMISOS DEL DEPT. DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA: 
 

• Es compromet a facilitar el material gràfic de l’exposició per tal que l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú pugui fer-ne difusió. 

• Assumirà les despeses de transport de l’exposició. 

• Assumirà les despeses de muntatge i desmuntatge de l’exposició. 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13523333071701021364 
 
  
 
 

 
 

 

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 

 

• L’assegurança dels elements que conformen l’exposició durant la seva celebració i 
en els transports de concentració i desconcentració serà assumida per la pòlissa 
corporativa que el Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat té 
concertada per a exposicions. 

 
COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ: 
 

• Els compromet a dur a terme les accions i iniciatives necessàries per tal que les 
condicions en les quals es desenvolupi l’exposició compleixin els requeriments 
tècnics establerts a l’annex d’aquest conveni.  El compliment d’aquestes 
condicions podrà ser supervisat en qualsevol moment pel Departament de Cultura. 

• El manteniment i neteja del local on s’exposaran les obres i també la vigilància i 
neteja de l’exposició. 

• S’encarregarà de la difusió mediàtica a nivell local de l’exposició, d’acord amb les 
directrius del Departament de Cultura, el qual facilitarà els logotips necessaris per 
a la difusió de l’activitat. 

• Els materials en préstec han de ser conservats i manipulats en condicions òptimes 
per tal de garantir-ne la preservació i la integritat.  L’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú serà el responsable que es prenguin totes les precaucions i mesures de 
seguretat necessàries. 

 
Vigència: 
 
El termini de vigència d’aquest conveni s’estableix des de la data de l’última de les 
signatures electròniques i amb efectes des del dia de posada a disposició de 
l’exposició  i fins als deu dies posteriors a la data de finalització de l’exposició al 
municipi. 

 
TERCER.- DISPOSAR la publicació del conveni al BOPB i també la inscripció al 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat i a l’Espai de 
Transparència municipal. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord 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. 
  
 
12. Cultura.  
Número: 1045/2021/eSUB. 
 
APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR EL PAGAMENT A L'ENTITAT PENYA 
FILATÉLICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA 
PREVISTA A LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR l’atorgament de la subvenció nominativa prevista a les bases 
d’execució del pressupost 2021 a l’entitat PENYA FILATÉLICA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, amb CIF G0894496-9. 
 
SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR el pagament de la subvenció relacionada amb el 
suport al sosteniment de les entitats d’interès social propietàries de les seves seus 
socials, a través d’una aportació de 916,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
31.3341.48918, “Subvenció Penya Filatèlica”. 
 
La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 
 
- L’import de la subvenció s’abonarà en la seva totalitat un cop aprovada la 

resolució, havent justificat el beneficiari l’aplicació del 100% de l’import de la 
subvenció. 
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- Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació 
del pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud 
d’aquest. 

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

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

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

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

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

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

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

 
QUART. NOTIFICAR aquest acord als interessats. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
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sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.   
 
13. Cultura.  
Número: 1048/2021/eSUB. 
 
APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR EL PAGAMENT A L'ENTITAT FOMENT 
VILANOVÍ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA A LES BASES 
D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2021 
  
a Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR l’atorgament de la subvenció nominativa prevista a les bases 
d’execució del pressupost 2021 a l’entitat FOMENT VILANOVI, amb CIF núm. 
G5824875-8. 
 
SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR el pagament de la subvenció relacionada amb el 
suport al sosteniment de les entitats d’interès social propietàries de les seves seus 
socials, a través d’una aportació de 5.171,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
31.3341.48922, “Subvenció Foment Vilanoví”. 
 
La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 
 
- L’import de la subvenció s’abonarà en la seva totalitat un cop aprovada la 

resolució, havent justificat el beneficiari l’aplicació del 100% de l’import de la 
subvenció. 

 
- Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació 

del pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud 
d’aquest. 

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

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

 Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la seva col·laboració. 
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 Posar el local social de l’entitat a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per desenvolupar actes culturals (xerrades, exposicions...), sempre sota 
l’acord previ amb l’entitat i previst amb suficient antelació. 

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

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

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

 
 
QUART. NOTIFICAR aquest acord als interessats. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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14. Cultura.  
Número: 1092/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL 
PRESSUPOST DE L'ANY 2021 PER A L'ENTITAT CÍRCOL CATÒLIC DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- CONCEDIR una subvenció per import de 5.178,00 euros a l’entitat Círcol 
Catòlic de Vilanova i la Geltrú amb NIF G-59167288, en concepte de subvenció 
nominativa 2021, per col·laborar en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat presentada per l’entitat. 
 
 
SEGON.- AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 5.178,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.3341.48912 (Subvenció Círcol Catòlic). 
 
El pagament es realitzarà de la següent manera: una bestreta del 50% en el moment 
de l’aprovació del present acord i el restant 50% tan bon punt s’hagi justificat 
favorablement l’import total de la subvenció (d’acord amb  les condicions establertes al 
punt TERCER). 
 
 
TERCER.- APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 
 
El CÍRCOL CATÒLIC DE VILANOVA I LA GELTRÚ es compromet a:  
 

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

2. L’ENTITAT es fa responsable de les remuneracions, cotitzacions socials i 
fiscals del seu personal contractat, i es compromet a sol·licitar a les autoritats 
competents, en el termini oportú, les autoritzacions per a la contractació de 
menors o d’artistes estrangers en cas que sigui necessari. 
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3. L’ENTITAT es compromet a acreditar documentalment en qualsevol moment en 
que ho sol·liciti l’Ajuntament, que està al corrent de totes les seves obligacions 
fiscals, així com al compliment de les obligacions que la legislació vigent.  Així 
com que està al corrent de la tramitació i obtenció dels drets d’autor amb 
l’entitat de gestió dels drets d’autor pertinent, per a la representació de les 
seves obres de teatre. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
• MEMÒRIA D’ACTIVITATS: detall de les activitats realitzades a cadascun dels 

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

 
• MEMÒRIA ECONÒMICA: relació de justificants econòmics en un full resum, que 

s’acompanyarà de l’original o la còpia compulsada de les factures o documents 
de valor probatori de les despeses efectuades amb motiu de l’activitat objecte de 
subvenció, per un import mínim de la subvenció concedida.  

 
Aquests documents hauran de tenir les característiques següents: 
 

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

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

- Hauran d’estar efectivament pagades. 
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Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini de 15 
dies per a la seva esmena.  L’incompliment en termini de l’obligació de justificació o la 
justificació insuficient comportarà el desistiment per part del beneficiari de la subvenció 
concedida o el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda.  
 
Aquesta subvenció serà incompatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions, ens públics o privats.  Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions 
conjuntament amb els ingressos que s’obtinguin i el dels recursos propis que es 
destinaran a l’activitat, no podrà superar el cost total de l’activitat que es desenvolupi.  
Si se supera aquest cost, s’exigirà la devolució de l’excés en la part proporcional. 
 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació de la subvenció atorgada.  
 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat Círcol Catòlic de Vilanova i la Geltrú, 
informant-los que s’entendrà acceptada la subvenció si el beneficiari no ha manifestat 
expressament les seves objeccions en el termini de 10 dies des de la data de la 
notificació de la present resolució. 
 
CINQUÈ.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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15. Cultura.  
Número: 1195/2021/eSUB. 
 
APROVAR, AUTORITZAR I DISPOSAR EL PAGAMENT A L'AGRUPACIÓ 
EXCURSIONISTA TALAIA DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA A LES 
BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2021 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR l’atorgament de la subvenció nominativa prevista a les bases 
d’execució del pressupost 2021 a l’entitat AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA, 
amb CIF G58124702. 
 
SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR el pagament de la subvenció relacionada amb el 
suport al sosteniment de les entitats d’interès social propietàries de les seves seus 
socials, a través d’una aportació de 1.852,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
31.3341.48921 “Subvenció Agrupació Excursionista Talaia”. 
 
La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 
 
- L’import de la subvenció s’abonarà en la seva totalitat un cop aprovada la 

resolució, havent justificat el beneficiari l’aplicació del 100% de l’import de la 
subvenció. 

- Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la 
compensació del pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia 
sol·licitud d’aquest. 

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

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

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

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

 Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 
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 Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

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

 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat Agrupació Excursionista Talaia i 
COMUNICAR-HO a la intervenció municipal per al seu coneixement i als efectes 
oportuns. 
 
CINQUÈ.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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16. Educació IMET.  
Número: 1121/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 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 ITREBALL, any 2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la convocatòria 2021 per a la concessió de subvencions en règim 
de concurrència competitiva 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, en el 
marc de les Bases reguladores aprovades pel Ple del dia 11 de juny de 2018 i 
publicades al BOPB del dia 20 de juliol de 2018. S’annexa convocatòria. 
 
SEGON. AUTORITZAR una despesa màxima de 4.000€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 320.481.01 del vigent pressupost ordinari de despeses de l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (IMET) per la 
concessió de les subvencions previstes en aquesta convocatòria.  
 
TERCER. COMUNICAR la convocatòria al Servei d’Intervenció municipal a efectes de 
la comunicació a la BDNS i la posterior publicació.  
 
QUART. PUBLICAR aquesta convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i també en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions 
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CINQUÈ.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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17. Educació IMET.  
Número: 1124/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 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 2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la convocatòria 2021 per a la concessió de subvencions en règim 
de concurrència competitiva 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, en el marc 
de les Bases reguladores aprovades pel Ple del dia 11 de juny de 2018 i publicades al 
BOPB del dia 20 de juliol de 2018. S’annexa convocatòria. 
 
SEGON. AUTORITZAR una despesa máxima de 156.000 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 320.481.01 del vigent pressupost ordinari de despeses de l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (IMET) per a la 
concessió de les subvencions previstes en aquesta convocatòria. 
 
TERCER. COMUNICAR la convocatòria al Servei d’Intervenció municipal a efectes de 
la comunicació a la BDNS i la posterior publicació.  
 
QUART. PUBLICAR aquesta convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i també en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
18. Mobilitat.  
Número: 652/2021/eAJT. 
 
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ICAEN PER A LA INSTAL·LACIÓ DE QUATRE PUNTS 
DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

 
ACORD 

 
PRIMER. ACCEPTAR les subvencions atorgades dins el programa d’incentius a la 
mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) (BDNS 523447) per a la instal·lació 
de 4 punts de recàrrega de vehicles elèctrics amb les següents quantitats i conceptes: 
 

- Punt recàrrega de la Rambla de Sant Jordi, núm. 21           10.142,55 € 
- Punt recàrrega del Passeig de Ribes Roges s/n      6.182,89 € 
- Punt recàrrega del Carrer del Jardí, núm. 99      7.251,36 € 
- Punt recàrrega de la Rambla del Port s/n       6.796,83 € 

 
TOTAL SUBVENCIÓ ATORGADA        30.373,63 € 

 
 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord a l’Institut Català de l’Energia 
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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.  
 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES  
 
Sense precs i preguntes 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.35 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


