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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 13 DE JULIOL DE 2021 

 
 
 
Acta Núm. 28 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9.30 hores del dia 13 de juliol de 2021, sota la 
presidència de l’alcaldessa, Olga Arnau Sanabra es reuneixen a la videoconferència 
per Teams els senyors/es: 
 
SRA. OLGA ARNAU SANABRA   ERC  
SRA. M BLANCA ALBA PUJOL    JxCAT 
SRA. MARTA JOFRA SORA   CUP 
SR. ANTONI PALACIOS ASENSIO  JxCAT  
 
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. 
 
Excusen la seva assistència el Sr. Jordi Medina Alsina, la Sra. Adelaida Moya Taules, 
El Sr. Enric Garriga Ubia, i el Sr. Francesc Xavier Serra Albet.  
     
D’acord amb l’article 13 del ROF assisteixen també a la sessió la Sra. Mercè Mateo 
Olivares, Sr. Jaume Carnicer Mas i el Sr. Jaume Aliaga Huguet 
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ORDRE DEL DIA 
 
1. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs  
Número: 27/2021/eJGL. 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 27 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 06 DE JULIOL DE 2021. 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 19/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER ÀUSIAS MARCH, 6-
8, 4-3 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 116/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER HUMITATS ALS MURS PERIMETRALS DEL 
PÀRQUING DE LA COMUNITAT DEL CARRER RAMON Y CAJAL, 5-7, AL FEBRER 
DE 2019 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 38/2020/eSJ. 
 
ESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL 
VEHICLE B 4081 XC, PER ACCIÓ DE LA GRUA MUNICIPAL, AL CARRER 
LLIMONET, EL DIA 9 DE DESEMBRE DE 2019 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 42/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA A LA 
RAMBLA CASTELL, 85, EL DIA 10 D’OCTUBRE DE 2020 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 48/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS SENSE ESPECIFICAR  
 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 77/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 77/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 23/12/2020. 
 
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 176/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 176/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, PER DEIXAR UNA CAIXA DE CARTRÓ FORA DELS CONTENIDORS, EN 
DATA 19/02/2021. 
 
9. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 4/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DEL PERSONAL 
D’ESCENOTÈCNIA DELS EQUIPAMENTS ESCÈNICS MUNICIPALS, TEATRE 
PRINCIPAL I AUDITORI EDUARD TOLDRÀ, DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
10. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 56/2021/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DELS SERVEIS DE MANTENIMENT NORMATIU, 
PREVENTIU I CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DELS 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS I ALTRES ENS LOCALS INSTRUMENTALS 
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11. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 286/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DEFENSA JURÍDICA 
DAVANT JUTJATS I TRIBUNALS DE L’AJUNTAMENT  DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
I DELS ENS DEL SECTOR PÚBLIC 
  
12. Intervenció.  
Número: 62/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
13. Intervenció.  
Número: 65/2021/eINT. 
 
DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ REFERENT A LES 
INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA DELS REGIDORS MUNICIPALS (Exercici 
2020) 
  
14. Intervenció.  
Número: 66/2021/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
15. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 1009/2021/eSUB. 
 
CONCEDIR LA SUBVENCIÓ DEL 50% DE LA QUOTA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES DELS ESTABLIMENTS HOTELERS DONATS D'ALTA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ DE L'EXERCICI 2020 
  
16. Recursos Humans.  
Número: 587/2021/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR 
(INTEGRADOR SOCIAL, FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, DE L’ESCALA DE 
L’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTSESCALA TÈCNICA.   
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17. Participació.  
Número: 973/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA 2021 DE SUBVENCIONS EN REGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A ENTITATS 
  
18. Participació.  
Número: 974/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA 2021 DE SUBVENCIONS EN REGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A PROJECTES DE COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT  
 
19. Cultura.  
Número: 561/2021/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I LA MERCANTIL BODEGAS JAUME SERRA SL PER AL 
PATROCINI DEL CASTELL DE FOC DE LA FESTA MAJOR 2021 
  
20. Cultura.  
Número: 562/2021/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I EL CONSERVADOR DE PATRIMONI CULTURAL JESÚS 
REX FELIU, PER ESTABLIR ELS CRITERIS DE CUSTÒDIA, CONSERVACIÓ I 
RETORN DEL DRAC ANTIC DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
21. Educació IMET.  
Número: 555/2021/eAJT. 
 
CONVALIDACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA 
PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT DEL MUNICIPI EN EL PROGRAMA ANEM AL 
TEATRE DURANT ELS CURSOS 2020-21, 2021-22, 2022-23 I 2023-24 
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22. Educació IMET.  
Número: 556/2021/eAJT. 
 
ENCARREGAR A MITJÀ PROPI A L’IMET PER A LA GESTIÓ I EL FINANÇAMENT 
DEL PROJECTE ANEM AL TEATRE PER ALS CURSOS 2020-21, 2021-22, 2022-23 I 
2023-24 
  
23. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 10/2021/ePUR. 
 
APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CARRIL BICI A 
L'AVINGUDA DE FRANCESC MACIÀ ENTRE LA RAMBLA ARNAU DE VILANOVA I 
EL CARRER DE JOSEP COROLEU 
  
24. Llicències i Disciplina.  
Número: 383/2021/eOBR. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA A SANTA EULALIA 17, 
SL PER A FER OBRES DE REFORMA PER AL CANVI D'ÚS DE LOCAL A 
HABITATGE, A LA PL. PEIXATERIA, 9 BX 01 
  
25. Llicències i Disciplina.  
Número: 384/2021/eOBR. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA A LA SRA. AMB DNI 
NÚMERO: 35.039.357-F, PER A FER OBRES PER A REFORMAR EL LOCAL I FER 
EL CANVI D'ÚS A HABITATGE, AL C. BALEARS, 40 BX 02 (EXP. 384/2021/eOBR) 
  
26. Llicències i Disciplina.  
Número: 145/2021/eACT. 
 
DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D'ALCALDIA 
DEL DIA 23 DE JUNY DE 2021 PER A APROVAR L'ATORGAMENT DE LA 
LLICÈNCIA EXTRAORDINÀRIA A SITBACK PRODUCCIONS, SL PER A LA 
CELEBRACIÓ DEL VIDA FESTIVAL 2021, FESTIVAL DE MÚSICA, A LA MASIA EN 
CABANYES  
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27. Promoció Econòmica i Projecte de Ciutat 
Número: 977/2021/eSUB 
 
APROVAR L’ATORGAMENT A L’ASSOCIACIÓ SINGLOT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL 2021 
 
 
 
Propostes entrades per urgència 
 
28. Contractació i Patrimoni 
Número: 285/2021/eCONT 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’AUXILIARS DE 
RECEPCIÓ, ATENCIÓ TELEFÒNICA, CONSERGERIA I VIGILÀNCIA A LA 
REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL I DEPENDÈNCIA 
 
29. Llicències i Disciplina 
Número: 862/2021/eOBR 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA A VILANOVALAND 
DEVELOPMENT, SL, PER A CONSTRUIR EL SOTERRANI DE L’EDIFICI 2 DEL 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE UN EDIFICI PLURIFAMILIAR, AL C. GAFARRO, 
1 (EXP. 862/2021/eOBR) 
 
30. Llicències i Disciplina 
Número: 864/2021/eOBR 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA A VILANOVALAND 
DEVELOPMENT, SL, PER A CONSTRUIR EL SOTERRANI DE L’EDIFICI 1 DEL 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE UN EDIFICI PLURIFAMILIAR, A LA RDA. 
IBÈRICA 268 (EXP. 864/2021/eOBR) 
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31. Intervenció 
Número: 607/2021/eAJT 
 
APROVAR LA RECTIFICACIÓ DE LA OPERACIÓ COMPTABLE DE PRESSUPOST 
DEL 2021 PER DONAR COMPLIMENT A L'ACORD DE PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT LLOGUER DE CASETES DE 
FUSTA DELS MERCATS DE NADAL I REIS APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL EL 5 DE MAIG DE 2020. 
 
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: 27/2021/eJGL. 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 27 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 06 DE JULIOL DE 2021. 
 
La Junta de Govern Local, aprova l’acta per unanimitat dels seus membres presents 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 19/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER ÀUSIAS MARCH, 6-
8, 4-3 
  
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 
COQUO CATERING, SL, amb CIF B 646555525, representada per l’advocat senyor 
JOSEP MARIA 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. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 116/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER HUMITATS ALS MURS PERIMETRALS DEL 
PÀRQUING DE LA COMUNITAT DEL CARRER RAMON Y CAJAL, 5-7, AL FEBRER 
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 per 
l’advocat Sr. ROMAN PIÑANA MORERA, en representació de la COMUNITAT DE 
PROPIETARIS RAMON Y CAJAL, 5-7, amb NIF H59798843, 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. 



 
 
  
   

 
 
 
 
 

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 

 

 
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. 
 
4. Secretaria General. Assessoria jurídica 
Número: 38/2020/eSJ. 
 
ESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL 
VEHICLE B 4081 XC, PER ACCIÓ DE LA GRUA MUNICIPAL, AL CARRER 
LLIMONET, EL DIA 9 DE DESEMBRE DE 2019 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 
 

ACORD 
 
PRIMER.  ESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel senyor 
amb DNI 41021855 V, 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.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 42/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA A LA 
RAMBLA CASTELL, 85, EL DIA 10 D’OCTUBRE DE 2020 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per GENERALI ESPAÑA, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, amb NIF 
A2800726-8 contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 



 
 
  
   

 
 
 
 
 

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 

 

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. 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
 
 
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 48/2021/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS SENSE ESPECIFICAR  
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 

ACORD 
 
PRIMER. DECLARAR el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI 36514578 P contra aquest Ajuntament. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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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. 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
 
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 77/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 77/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN 
DATA 23/12/2020. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del NIE X7009140-M, en representació de la societat titular del CIF B66463688, per 
haver quedat acreditada la responsabilitat en els fets. 
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SEGON. IMPOSAR a la societat titular del CIF B66463688 la sanció de multa de cent 
euros (100 €) per infracció de l’article 25.1 de l’Ordenança de Mesures per a fomentar 
el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. REQUERIR la societat titular del CIF B66463688, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.  
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.  
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen. 
 
CINQUÈ. PEU DE 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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8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 176/2021/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D'ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR 
AMB REFERÈNCIA 176/2021-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ, PER DEIXAR UNA CAIXA DE CARTRÓ FORA DELS CONTENIDORS, EN 
DATA 19/02/2021. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
DNI 46709607B. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE la sanció imposada mitjançant proposta de 
resolució  de data 01/06/2021. 
 
TERCER. ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
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publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
9. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 4/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DEL PERSONAL 
D’ESCENOTÈCNIA DELS EQUIPAMENTS ESCÈNICS MUNICIPALS, TEATRE 
PRINCIPAL I AUDITORI EDUARD TOLDRÀ, DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. EXCLOURE del procediment de licitació a l’empresa INICIATIVES EVENTS, 
B64709363, pel motius exposats en l’informe de la Cap del Servei de Cultura de data 1 
de juny de 2021, que es transcriu a l’antecedent XIII de la relació de fets, sobre la 
justificació que ha fet aquesta empresa en relació a la oferta presentada i tal com 
preveu la clàusula 1.16 del PCAP, en referència a les ofertes anormalment baixes. 
 
SEGON. ADJUDICAR a PERPALINA, SCCL, amb NIF F02855963, el contracte  de 
serveis del personal d’escenotècnia dels equipaments escènics municipals, Teatre 
Principal i Auditori Eduard Toldrà,  de Vilanova i la Geltrú, per un període de 1 any, 
prorrogable 1 any més, per un import total de 110.432 €, més 23.190,72 €, 
corresponents al 21% d’IVA , que fan un total de 133.622,72 € (CENT TRENTA-TRES 
MIL SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS D’EURO).  
 
El preu efectivament abonat al contractista variarà en funció del nombre de serveis 
finalment sol·licitats. Per aquest motiu, el preu final anual facturat podrà ser inferior al 
pressupost d’adjudicació, en funció dels serveis realment efectuats. La programació 
restarà condicionada als pressupostos que s’aprovin a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú per cada exercici.  És per això que s’estableixen uns imports màxims a liquidar 
per a cada servei, marcant els honoraris per jornada de treball o “bolo”, segons els 
següents preus unitaris ofertats: 
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TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació 31.3340.2260901 Suport a la creació del pressupost 
2021, i, a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics 
que afectin a la durada del contracte. Es preveu que comenci el contracte el mes 
d’agost. 
 
La despesa prevista per l’any 2021 serà de 46.000,00 € (IVA INCLÒS). 
 
La despesa prevista per l’any 2022 serà de 87.622,72 € (IVA INCLÒS). 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
QUART. NOTIFICAR l’adjudicació a totes les empreses licitadores i assenyalar que 
d’acord amb allò establert a l’art. 153.3 de la LCS, la formalització del mateix no es pot 
efectuar abans que transcorrin 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de 
l’adjudicació als licitadors, que és el termini per a que puguin presentar recurs especial 
en matèria de contractació. 
 
CINQUÈ. PUBLICAR l’adjudicació al Perfil del Contractant, el Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya i al DOUE. 
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SISÈ. NOMENAR responsables del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 2.19) 
del Plec de Clàusules administratives particulars, la Cap de Servei Cultura. 
 
SETÈ. APROVAR la minuta del contracte que s’adjunten com a annex 1. 
 
VUITÈ.  PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els 
següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en el perfil del 
contractant, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el 
recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  de la 
Llei 9/2017 de contractes del sector públic  - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 
dies a comptar del dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil del 
contractant. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius  de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat 
amb els arts 8 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
 
 
10. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 56/2021/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DELS SERVEIS DE MANTENIMENT NORMATIU, 
PREVENTIU I CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DELS 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS I ALTRES ENS LOCALS INSTRUMENTALS 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
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ACORD 
 

PRIMER. ADJUDICAR el contracte dels serveis de manteniment normatiu, preventiu i 
correctiu de les instal·lacions tèrmiques dels equipaments municipals i altres ens 
instrumentals, per un període de tres (3) anys, prorrogable un any més, de la següent 
manera: 

 
 
 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà   
amb càrrec a les aplicacions del pressupost vigent indicades en el quadre que es 
transcriu a continuació. La despesa prevista per als anys 2021 a 2024, atenent a la 
previsió d’inici del contracte el mes d’agost de 2021, a la distribució per lots i grups 
(GRUP 1 Manteniment normatiu i preventiu; GRUP 2 Manteniment correctiu), serà com 
segueix: 
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L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 
 
 
TERCER.- NOTIFICAR l’adjudicació a totes les empreses licitadores. 
 
 
QUART.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant, al Diari 
Oficinal de la Unió Europea i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya. 
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CINQUÈ.- NOMENAR responsables del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 
2.18 del Plec de Clàusules Administratives particulars: 
 

• Lot 1: Equipaments municipals: Tècnic/a Serveis Generals de l’Ajuntament de 

• Vilanova i la Geltrú 

• Lot 2: Equipaments Institut Municipal d’Ensenyança i Treball (IMET): Gerència 

• Lot 3: Equipaments Organisme Autònom Víctor Balaguer (OAVB): Gerència 

• Lot 4: Equipaments EPEL Neàpolis: Gerència 

• Lot 5: Equipaments CAPI Baix a Mar i Plataforma Federica Montseny. Gerència 

• Lot 6: Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. Gerència 
 
SISÈ.- APROVAR la minuta genèrica per als corresponents contractes que s’adjunt 
com a Annex. 
 
SETÈ.- FACULTAR a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
VUITÈ.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els 
següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en el perfil del 
contractant, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el 
recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  de la 
Llei 9/2017 de contractes del sector públic  - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 
dies a comptar del dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil del 
contractant. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius  de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat 
amb els arts 8 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol 
altre recurs que estimi pertinent. 
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11. Secretaria General. Contractació i Patrimoni 
Número: 286/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DEFENSA JURÍDICA 
DAVANT JUTJATS I TRIBUNALS DE L’AJUNTAMENT  DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
I DELS ENS DEL SECTOR PÚBLIC 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert, i el plec de prescripcions tècniques i el de 
clàusules administratives particulars, respectivament Annex I i II a la present resolució, 
per a la contractació del servei de defensa jurídica davant Jutjats i Tribunals de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- CONVOCAR licitació per procediment obert simplificat, d’acord amb els 
articles 156 a 158 de la LCSP, per un període de 2 anys, improrrogables, i amb un 
pressupost total de licitació de 83.190,00€ pels dos anys de duració del contracte, més 
17.469,90€ que corresponen al 21% d’IVA i que fa un total de 100.659.90€,  distribuïts 
en els tres lots de la següent manera: 
 
o Lot 1: Jurisdicció contenciosa administrativa (a excepció de funció pública, 

urbanisme, medi ambient i habitatge). 27.730,00€ pels dos anys de durada del 
contracte, més 5.823,30€ que corresponen al 21% d’IVA i que fa un total de 
33.553,30€, 

 
o Lot 2: Funció pública (jurisdicció contenciosa administrativa i social): 27.730,00€ 

pels dos anys de durada del contracte, més 5.823,30€ que corresponen al 21% 
d’IVA i que fa un total de 33.553,30€. 

 
o Lot 3: Jurisdicció contenciosa administrativa (urbanisme medi ambient i habitatge): 

27.730,00€ pels dos anys de durada del contracte, més 5.823,30€ que 
corresponen al 21% d’IVA i que fa un total de 33.553,30€. 

 
Els preus unitaris corresponents al LOT  1 i 3 (IVA exclòs) que regeixen la licitació, són 
els següents, segons la quantia reclamada en el procediment:  
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1.- Fins a 6000€ reclamats .......................2.000€ 
2.-De 6000€ a 18.000€ reclamats.............3.000€ 
3.- De 18.001€ a 30.000€ reclamats.........4.000€ 
4.- De 30.000€ a 60.000€ reclamats.........5.000€ 
5.- Mes de 60.000€ reclamats ..................6.000€ 
 
En el cas que es produeixi desistiment del demandant s'aplicarà el 30% dels honoraris 
resultants si es produeix amb un antelació mínima d'una setmana a la data del judici i 
del 60% si es produeix el dia de l'acte de judici. 
 
En aquells assumptes sense quantia econòmica determinada, els honoraris seran de 
3.000€ corresponents a l’escala 2 anterior. 
 
Les notes i/o informes queden inclosos en els honoraris, no podent ser sol·licitades 
més de 3 per any de durada del contracte. 
 
Els honoraris corresponents a la segona instància seran equivalents al 50% dels quals 
resultin en la primera instància. 
 
Queden inclosos en el imports anteriors els corresponents als honoraris de 
Procuradors, que aniran a càrrec dels contractista, en els casos en els quals la 
intervenció del Procurador sigui preceptiva. En el cas que dita intervenció sigui 
sol·licitada pel contractista, no sent preceptiva, l’Ajuntament  tampoc no efectuarà cap 
abonament per dit concepte, sent de compte i càrrec del contractista. 
 
Els preus unitaris corresponents al LOT 2 (IVA exclòs) que regeixen la licitació, 
són els següents, segons la quantia reclamada en el procediment: 
 
1.- Fins a 6000€ reclamats ......................  1.500€ 
2.- De 6000€ a 18.000€ reclamats.............2.500€ 
3.- De 18.001€ a 30.000€ reclamats......... 3.500€ 
4.- De 30.000€ a 60.000€ reclamats ........ 4.500€ 
5.- Mes de 60.000€ reclamats ...................5.500€ 
 
En el cas que es produeixi desistiment del demandant s'aplicarà el 30% dels 
honoraris resultants si es produeix amb un antelació mínima d'una setmana a la data 
del judici i del 60% si es produeix el dia de l'acte de judici. 
 
En aquells assumptes sense quantia econòmica determinada, els honoraris seran de 
2.500€ corresponents a l’escala 2 anterior. 
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Les notes i/o informes queden inclosos en els honoraris, no podent ser sol·licitades 
més de 3 per any de durada del contracte. 
 
- Segons la quantia reclamada en el procediment, per tots els conceptes: 
 
Extensió d'efectes: La primera sentència segons l'escala; la resta la quantitat de 
350,00 €. 
 
En el cas que es produeixi desistiment del demandant s'aplicarà el 30% dels honoraris 
resultants si es produeix amb un antelació mínima d'una setmana a la data del judici i 
del 60% si es produeix el dia de l'acte de judici. 
 
Les notes i/o informes s'abonaran a raó de 500,00 €, exclòs IVA, cadascuna d'elles, 
aplicant-se a aquesta quantitat el percentatge de baixa que sigui ofert. 
 
Els honoraris corresponents a la segona instància seran equivalent al 50% dels quals 
resultin en la primera instància i es multiplicarà pel coeficient d’1’20 si es favorable. 
 
Queden inclosos en el imports anteriors els corresponents als honoraris de 
Procuradors, els quals  aniran a càrrec dels contractista, en els casos en els quals la 
intervenció del Procurador sigui preceptiva. En el cas que dita intervenció sigui 
sol·licitada pel contractista, no sent preceptiva, l’Ajuntament  tampoc no efectuarà cap 
abonament per dit concepte, sent de compte i càrrec del contractista. 
 
TERCER. En atenció a la previsió d’inici del contracte el mes de setembre de 2021, les 
obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a les aplicacions  
pressupostàries 07.9203.2279900 Defensa Jurídica del pressupost 2021, havent-se de 
comprometre crèdit pels imports que resultin de l'adjudicació que s'efectuï de la 
següent manera: 
 

 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i    
suficient. La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb 
l’article 35.1.g) LCSP.  
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QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
12. Intervenció.  
Número: 62/2021/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/2021/13 
 
Factures menors de 10.000€ 
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SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2021/13. 
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
 
QUART. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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13. Intervenció.  
Número: 65/2021/eINT. 
 
DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ REFERENT A LES 
INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA DELS REGIDORS MUNICIPALS (Exercici 
2020) 
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la sentència recaiguda en el 
següent procediment: 
 
PRIMER. La Base 20 d’execució del Pressupost municipal per l’exercici 2020 
assenyala: 
 
Base 20.- Indemnitzacions als regidors per assistències efectives als òrgans 
municipals. 
 
Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial, percebran 
indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la 
Corporació de què formin part segons determini el Ple municipal i en la quantia 
màxima anual que s’especifiqui. Les quantitats a percebre mensualment no podran 
superar la 1/12 part del total anual, excepte el mes de desembre, en què es 
regularitzarà tenint en compte el topall anual. L’import s’actualitzarà segons l’IPC. 
 
Les quantitats a percebre mensualment no podran superar la 1/12 part del total anual, 
excepte el mes de desembre, en què es regularitzarà tenint en compte el topall anual. 
L’import s’actualitzarà segons l’IPC. 
 
Els mesos en què la percepció mensual sigui menor a 1/12 part del total anual, 
s’afegirà a la quantitat a percebre el saldo a favor del regidor/a, produït per quantitats 
acreditades en mesos anteriors, i que no s’hagi pagat per haver-se superat el límit 
establert anteriorment o, si no existís saldo favorable, es concedirà automàticament 
una bestreta per tal que es mantingui la percepció mensual de 1/12 parts del total 
anual. En la indemnització corresponent al mes de desembre es regularitzarà la 
situació i es liquidaran les bestretes. 
 
Els mesos en què l’activitat mensual determini que la percepció mensual sigui superior 
a 1/12 part del total anual es generarà un saldo positiu a favor del regidor/a que es 
compensarà en els mesos següents o servirà per fer-ne la regularització de final d’any. 
 
L’assistència es justificarà mitjançant document emès pel personal de Secretaria de 
l’òrgan col·legiat. En qualsevol cas, el límit serà el que resulti de l’increment que 
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s’estableixi definitivament per als funcionaris en la Llei de pressupostos generals de 
l’Estat. 
 
Per altra banda l’acord d’aprovació de les retribucions i assignacions dels membres 
electes i grups municipals (exp. 97/2019/eSEC) actualitza l’import a partir del 15 de 
juny de 2019: 
 
TERCER. ESTABLIR, amb efectes del 15 de juny de 2019, data de constitució 
d’aquest Ajuntament, a favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els 
seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva, el règim d’indemnitzacions següent: 
 
- Per assistència a les sessions plenàries de la Corporació: 520 € 
- Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 260 € 
- Per assistència a les comissions informatives de caràcter permanent: 260 € 
- Per assistència a la Junta de Portaveus: 260 € 
- Per assistència als Consells d’administració  
 (o òrgans anàlegs dels ens municipals): 260 € 
- Per assistència a les Juntes Generals de societats municipals: 260 € 
 
Les referides indemnitzacions es percebran en la quantia màxima de 9.360 € anuals i 
d’acord amb la disponibilitat pressupostària, tenint en compte que les quantitats a 
percebre mensualment no podran superar 1/12 part del total anual (780 €), excepte el 
mes de desembre, en el que es regularitzarà tenint en compte el topall anual, d’acord 
amb el règim que estigui establert en les bases d’execució del pressupost municipal, i 
les assistències especificades en l’apartat anterior, així com de conformitat amb el que 
es derivi del corresponent control de les esmentades assistències. 
 
Atesa l’actualització de l’IPC a 01 de gener de 2020, aquesta retribució màxima anual 
és la següent: 
795,60€ x 12 = 9.547,20€ 
 
 
SEGON. Efectuat el càlcul de les quantitats meritades, pagades i el saldo resultant per 
assistències efectives als òrgans col·legiats durant Juny-desembre 2019, per part 
dels/de les regidors/ores que perceben indemnitzacions, resulta: 
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INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES. LIQUIDACIÓ  2020 
    

  

 
   

 
(*) Aquest resum que està desglossat en els diferents fulls de càlcul que s’inclouen a 
l’expedient, s’extreu de la informació subministrada per les diferents secretaries dels 
òrgans col·legiats. 
 
TERCER. DONAR DE BAIXA el saldo corresponent a la diferència entre l’import per 
assistències efectives i el límit d’indemnitzacions establert a l’acord municipal. 
 
QUART. DONAR COMPTE d’aquest informe a la Junta de Govern Local. 
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CINQUÉ. 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. Intervenció.  
Número: 66/2021/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/2021/14 i relació de pagaments a 
justificar. 
 
Factures menors de 10.000€ 
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SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2021/14 
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
 
QUART. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
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15. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 1009/2021/eSUB. 
 
CONCEDIR LA SUBVENCIÓ DEL 50% DE LA QUOTA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES DELS ESTABLIMENTS HOTELERS DONATS D'ALTA A VILANOVA I LA 
GELTRÚ DE L'EXERCICI 2020 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. CONCEDIR les subvencions següents per un total de 63.653,75 Euros, 
corresponents al 50% de la quota de l’Impost sobre Béns Immobles dels establiments 
hotelers donats d’alta a Vilanova i la Geltrú de l’exercici 2020, previstes a la lletra A) 
del Número 2, Condicions generals de les subvencions,  de les Bases reguladores de 
les subvencions complementàries, en règim de concurrència competitiva destinades 
hoteleria, bars i restauració de Vilanova i la Geltrú, aprovades pel Ple de l’Ajuntament 
en data 1 de març de 2021, publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de març 
de 2021, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 11 de 
març de 2021: 
 

 
 
 
Aquesta quantitat s’ha de pagar a càrrec de la partida 10 4320 48300 de Fons de 
Recuperació Econòmica de l’exercici 2020. 
 
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. 
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TERCER. TRASLLADAR el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
  
16. Recursos Humans.  
Número: 587/2021/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ  LLIURE, D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR 
(INTEGRADOR SOCIAL, FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, DE L’ESCALA DE 
L’ADMINISTRACIÓ  ESPECIAL, SOTSESCALA TÈCNICA.  
 
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 
Auxiliar (Integrador/a Social), de l’escala de l’Administració Especial, sots escala 
Tècnica. 
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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 Auxiliar (Integrador/a Social) estan consignades en les partides de sous i 
seguretat social d’Acció Social, atès que aquesta plaça actualment està coberta 
interinament. 
 
QUART.- PEU DE RECURS  
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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17. Participació.  
Número: 973/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA 2021 DE SUBVENCIONS EN REGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A ENTITATS 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria pública de subvencions en règim de 
concurrència competitiva a entitats de Vilanova i la Geltrú per a l’exercici 2021. 
Aquesta aprovació resta condicionada a l’aprovació definitiva de les Bases aprovades 
pel Ple del dia 7 de juny de 2021. Enllaç al document Text convocatòria 
 
SEGON.- AUTORITZAR l’import màxim destinat a la concessió de les subvencions 
previstes en aquesta convocatòria: vint mil euros (20.000 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 320.481.02 Convenis i subvencions Entitats, pressupost de despeses 
de l’IMET 2021, i quatre-cents divuit mil cinc-cents seixanta-vuit euros (418.568€) del 
pressupost municipal 2021, que s’imputaran a les següents aplicacions 
pressupostàries: 
 

• Àmbit d’Associacions Veïnals, 57.980€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

• 06.9242.48000 Subvencions Associacions de Veïns 

• Àmbit de Convivència i Equitat, 10.550€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
08.3273.48200 Convenis Convivència i Equitat 

• Àmbit de Cultura, 47.838€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
31.3341.48901 Subvencions entitats culturals 

• Àmbit d’Esports, 202.000€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
33.3410.48101 Subvencions Entitats Esportives. 

• Àmbit de Gent Gran, 8.900€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
06.9241.48001 Subvencions entitats Gent Gran. 

• Àmbit d’Infància i Joventut, 16.400€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
09.3278.48202 Convenis i subvencions Joventut i Infància 
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• Àmbit de Medi Ambient, 10.400 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
42.1721.48000 Convenis medi ambient, eficiència i estalvi energètic 

• Àmbit de Promoció Econòmica i Promoció de Ciutat, 6.000€, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 10.4330.48200 Subvencions Promoció Econòmica 

• Àmbit de Salut, 8.500€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 34.3114.48000 
Convenis Salut 

• Àmbit d’Acció Social, 50.000€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
35.2315.48001 Subvencions entitats benestar social 

• Àmbit d’Educació, 20.000€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 320.481.02 
Convenis i subvencions entitats. 

 
L’eficàcia d’aquest acord en relació a la disponibilitat pressupostària per l’exercici 2021 
restarà condicionat a l’existència de les corresponents dotacions pressupostàries. 
 
TERCER. ESTABLIR com a termini per a la presentació de sol·licituds 20 dies hàbils 
des de l’endemà de la publicació d’aquest acord al BOP. 
 
QUART. APROVAR l’extracte de la present convocatòria per tal de publicar-la a la 
Base de Datos Nacional de subvenciones (BDNS) amb el text següent: 
 
Beneficiaris de la subvenció: Subvencions destinades a entitats de Vilanova i la Geltrú. 
Objectiu de la subvenció o ajut: el foment de les activitats que realitzen les entitats del 
municipi. L’objectiu específic de cadascuna de les subvencions es concreta a la 
convocatòria. 
 
Bases reguladores: aprovades pel Ple el dia 7 de juny de 2021  
 
Import: Vint mil euros (20.000 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 320.481.02 
Convenis i subvencions Entitats, pressupost de despeses de l’IMET 2021, i  quatre-
cents divuit mil cinc-cents seixanta-vuit euros (418.568€) del pressupost municipal 
2021 
 
Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies hàbils des de l’endemà de la publicació 
d’aquest acord al BOP 
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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. 
  
18. Participació.  
Número: 974/2021/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA 2021 DE SUBVENCIONS EN REGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A PROJECTES DE COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR la convocatòria pública de subvencions en règim de 
concurrència competitiva a projectes de cooperació internacional al desenvolupament 
per a l’exercici 2021. Aquesta aprovació resta condicionada a l’aprovació definitiva de 
les Bases aprovades pel Ple del dia 7 de juny de 2021. Enllaç al document 
Convocatòria 
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SEGON.- AUTORITZAR l’import màxim destinat a la concessió de les subvencions 
previstes en aquesta convocatòria: vuitanta-nou mil euros (89.000€) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 06.9242.48003 Subvencions Cooperació i Solidaritat 
 
L’eficàcia d’aquest acord en relació a la disponibilitat pressupostària per l’exercici 2021 
restarà condicionat a l’existència de les corresponents dotacions pressupostàries. 
 
TERCER. ESTABLIR com a termini per a la presentació de sol·licituds 20 dies hàbils 
des de l’endemà de la publicació d’aquest acord al BOP. 
 
QUART. APROVAR l’extracte de la present convocatòria per tal de publicar-la a la 
Base de Datos Nacional de subvenciones (BDNS) amb el text següent: 
 
Beneficiaris de la subvenció: Subvencions destinades a organitzacions no 
governamentals per al desenvolupament (ONGD), inscrites al Registre Municipal 
d’Entitats de Vilanova i la Geltrú 
 
Objectiu de la subvenció o ajut: foment de la realització d’activitats i projectes de 
cooperació i solidaritat amb els països del Sud, promovent canvis que permetin el dret 
de les persones a una vida digna, tot intentant eradicar la pobresa al món. 
 
Bases reguladores: aprovades pel Ple el dia 7 de juny de 2021  
 
Import: vuitanta-nou mil euros (89.000€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
06.9242.48003 Subvencions Cooperació i Solidaritat 
Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies hàbils des de l’endemà de la publicació 
d’aquest acord al BOP 
  
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.  
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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. 
 
19. Cultura.  
Número: 561/2021/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I LA MERCANTIL BODEGAS JAUME SERRA SL PER AL 
PATROCINI DEL CASTELL DE FOC DE LA FESTA MAJOR 2021 
 
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 BODEGAS JAUME SERRA, S.L. per al patrocini del castell de foc de la Festa 
Major 2021, amb el text següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ I GARCÍA CARRIÓN, BODEGAS JAUME SERRA PER AL 
PATROCINI DEL CASTELL DE FOC DE LA FESTA MAJOR 2021 
 
Vilanova i la Geltrú, en la data que consta a la signatura electrònica. 
 
REUNITS 
 
D’una part, la senyora OLGA ARNAU SANABRA, alcaldessa de Vilanova i la 
Geltrú, per Acord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió 
extraordinària de data 15 de juny de 2019, de constitució del Consistori del 
Mandat Corporatiu 2019-2023, assistida pel Secretari General de la Corporació, 
senyor Isidre Martí Sardà. 
 
D'una altra, el senyor Pere Escolar Carles amb DNI 43390806H, en nom i 
representació de l'entitat BODEGAS JAUME SERRA S.L. amb NIF B63295075, 
d'acord amb la documentació que consta a l'expedient administratiu. 
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Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a la 
signatura del present Conveni. 
 
MANIFESTEN 
 
1er. La ciutat de Vilanova i la Geltrú es caracteritza per tenir un fort patrimoni 
material i immaterial en el marc de la Cultura Popular i Tradicional.  Tant és 
així, que la cultura popular i tradicional ha esdevingut un element essencial en 
la cohesió social de la ciutat. 
 
2n. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú treballa per desplegar una política 
cultural de proximitat que garanteixi l’accessibilitat a la cultura a tota la població 
i fa d’aquesta, una eina de creixement i desenvolupament de la capacitat crítica 
de la ciutadania. 
 
3er. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú treballa per a la recuperació, 
conservació i promoció de la Cultura Popular i Tradicional com a eina d'identitat 
col·lectiva a través d'espais per a la reflexió conjunta i compartida.  
 
4t. Que García Carrión, Bodegas Jaume Serra sempre ha tingut un compromís 
amb la ciutat i amb la seva activitat econòmica, social i cultural.  Per aquest 
motiu, des dels seus orígens es caracteritza per un fort compromís social i una 
vocació de treball a favor de l’interès general, tant a través de la seva activitat 
financera com dels compromisos socials que desenvolupa donant suport a 
programes de col·laboració amb institucions públiques i privades, programes 
que abasten els àmbits social, educatiu, cultural, científic i mediambiental, 
dirigits a molt diversos col lectius. 
 
5è. Que García Carrión, Bodegas Jaume Serra té la voluntat de donar suport 
econòmic als projectes culturals de la ciutat i que dins del seu “Plan General de 
Actividades y Gestión” impulsarà activitats culturals i científiques a canvi de la 
difusió i participació com a col·laboradora de les esmentades activitats 
patrocinades.  
 
6è. Que I‘Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i García Carrión, Bodegas Jaume 
Serra volen col·laborar i tenen l’interès mutu de coordinar-se amb la finalitat de 
desenvolupar un programa de patrocini amb l’objectiu de potenciar les festes 
populars i tradicionals i assolir l’objectiu que la Festa sigui un espai de 
pertinença identitària, d’arrelament i de cohesió social.  
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Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
PRIMER.- OBJECTE I ÀMBIT DEL CONVENI 
 
L'objecte del present Conveni és establir un marc de col·laboració en l’àmbit de 
la Festa Major de Vilanova i la Geltrú amb la finalitat de patrocinar el castell de 
foc de la Festa Major 2021. 
 
SEGON.- COMPROMISOS I ACTUACIONS 
 
Les parts signants adopten, per al compliment dels objectius marcats al pacte 
primer, els següents compromisos: 
 
2.1. Per part de l'Ajuntament: 

a) Obtenció de tots els permisos que siguin necessaris per 
desenvolupar l’activitat patrocinada. 

b) Posar a disposició de l’activitat tot el suport de caire tècnic municipal 
que sigui necessari per a desenvolupar l’activitat patrocinada. 

c) Establir els canals de comunicació i informació necessaris perquè 
García Carrión, Bodegas Jaume Serra segueixi en tot moment la 
contractació administrativa de l’activitat patrocinada. 

d) Assumir totes les despeses de licitació, contractació, permisos, 
seguretat, neteja dels espais, assegurances,... 

e) Assumir tota la responsabilitat que es pogués derivar de l’activitat 
patrocinada. 

f) Donar publicitat al present conveni perquè García Carrión, Bodegas 
Jaume Serra figuri com a patrocinador del Castell de Foc de la Festa 
Major 2021. 

g) Donar a conèixer el patrocini del Castell de Foc de la Festa Major 
2021, amb les següents contraprestacions:  

 

- Posar nom al castell de foc de la Festa Major 2021, que passarà a 
anomenar-se en totes les comunicacions CASTELL DE FOC CAVES 
JAUME SERRA. 
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- El nom de JAUME SERRA acompanyarà a totes les comunicacions 
que es facin anunciant el castell de foc. 

- Es disposarà d’una lona publicitària dels tòtems de Cultura que es 
troben repartits per diferents punts neuràlgics de la ciutat, per 
anunciar el castell de foc amb la imatge de Jaume Serra.  

- Es disposarà de 30 fanals per a instal·lar-hi 30 banderoles del castell 
de foc amb la imatge de Jaume Serra.  Aquestes banderoles, aniran 
acompanyades en cadascun dels fanals per una banderola amb el 
cartell de la Festa Major 2021. 

- Es farà una publicació des de les xarxes socials de la Festa Major on 
s’anunciarà el patrocini del castell de focs per part de Jaume Serra.  

- S’instal·larà una pancarta a un punt neuràlgic de la ciutat on hi 
apareixerà la promoció del castell de focs de la ciutat amb la imatge 
de Jaume Serra.  

 
h) En la difusió que es realitzi en qualsevol mitjà de comunicació sobre 

el patrocini derivat d'aquest conveni, es farà constar expressament 
que aquestes es realitzen en virtut de la col·laboració entre 
I'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i García Carrión, Bodegas Jaume 
Serra. 

 
1.2. Per part de García Carrión, Bodegas Jaume Serra: 

 

a) Vetllar per l'acompliment d’allò acordat en el present Conveni. 

b) Participar en tots els actes públics on siguin convidats per donar a 
conèixer la Programació de la Festa Major 2021, i sobretot, aquelles 
que fan referència al Castell de Foc 2021. 

c) En la difusió que es realitzi en qualsevol mitjà de comunicació sobre 
el patrocini derivat d'aquest conveni, es farà constar expressament 
que aquestes es realitzen en virtut de la col·laboració entre 
I'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i García Carrión, Bodegas Jaume 
Serra.  

d) Aportar 25.000 euros, per tal de poder realitzar el Castell de Foc 
2021 en el marc de la Festa Major 2021.  Aquesta aportació serà 
considerada una donació als efectes de la Llei 49/2002 de 23 de 
desembre de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i 
dels incentius fiscals al mecenatge. 



 
 
  
   

 
 
 
 
 

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 

 

 
2.3. Es crea una Comissió de Seguiment, amb els següents components: 
 

• La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, o persona en 
qui delegui.  

• Una tècnica de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de VNG. 

• Dos representants de Garcia Carrión, Bodegas Jaume Serra.  
Aquesta comissió es reunirà quan sigui necessari per avaluar el 
desenvolupament de l’esmentat conveni i a petició de qualsevol de les dues 
parts.  
 
TERCER.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
Aquest conveni de col·laboració entrarà en vigor en la data de la seva signatura 
i tindrà vigència find el moment de la realització de l'activitat patrocinada 
 
QUART.- RESPONSABILITAT EN FRONT DE TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront de tercers, a conseqüència de 
les actuacions derivades del desenvolupament d'aquest conveni correspon 
assumir-la a l'entitat executora material. 
 
CINQUÈ.- MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
5.1.  Les modificacions del Conveni requeriran la seva prèvia aprovació per 
ambdues parts. 
 
5.2.  Les modificacions pactades s'adjuntaran com a annex d'aquest Conveni. 
 
 
SISÈ.- CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVEN 
 
Seran causes d’extinció del present conveni de col·laboració: 
 
6.1. El compliment del seu objecte o expiració del seu termini. 
6.2. La resolució, ocasionada per: 
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a) L’incompliment de les obligacions establertes per qualsevol de les 
parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i 
perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es. 

b) Avinença de les parts signants. 

c) Qualsevol de les altres causes previstes en la llei susceptibles de 
determinar la resolució dels contractes administratius. 

 
SETÈ. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Les entitats signants s’obliguen a complir els requeriments previstos a la 
normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en particular, a la llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
garantia dels drets digitals, i a les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 en el tractament de 
dades personals motiu del present conveni. 
 
Les dades personals seran guardades i custodiats amb la més estricta 
confidencialitat i en cap cas seran tractades per a una finalitat diferent a la 
pròpia del contingut d'aquest conveni. Tampoc es comunicaran a tercers, 
excepte en els casos legalment previstos. 
 
 
VUITÈ.- MARC NORMATIU  
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix pels presents pactes i 
pels articles 47 i següents, de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del 
sector públic; pels articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena de la 
Llei 26/2010, del 3 d'agost, règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i els articles 303 a 311 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni. 
 
 
NOVÈ.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
Seran competents per resoldre les qüestions que puguin sorgir de la 
interpretació, compliment i efectes del present Conveni els Tribunals de la 
Jurisdicció contenciosa administrativa.  
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I en prova de conformitat amb el seu contingut, ambdues parts signen aquest 
Conveni digitalment.” 
 
SEGON.-  APROVAR la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la 
publicació de les dades: 
 
FITXA DEL CONVENI 
 
Descripció: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I GARCÍA CARRIÓN, BODEGAS JAUME SERRA PER AL 
PATROCINI      DEL CASTELL DE FOC DE LA FESTA MAJOR 2021 
 
Data: 
 
Signataris: 
 
La mercantil BODEGAS JAUME SERRA, SL i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú 
 
Objecte: 
 
Establir un marc de col·laboració en l’àmbit de la Festa Major de Vilanova i la 
Geltrú amb la finalitat de patrocinar el castell de foc de la Festa Major 2021.  
 
Drets i Obligacions: 
 
Compromisos de la mercantil Bodegas Jaume Serra, SL (García Carrión): 
 
a)  Vetllar per l'acompliment d’allò acordat en el present Conveni. 
 
b)  Participar en tots els actes públics on siguin convidats per donar a 

conèixer la Programació de la Festa Major 2021, i sobretot, aquelles que 
fan referència al Castell de Foc 2021. 

c) En la difusió que es realitzi en qualsevol mitjà de comunicació sobre el 
patrocini derivat d'aquest conveni, es farà constar expressament que 
aquestes es realitzen en virtut de col·laboració entre I'Ajuntament i García 
Carrión, Bodegas Jaume Serra. 
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d) Aportar 25.000 euros, per tal de poder realitzar el Castell de Foc 2021 en 
el marc de la Festa Major 2021. Aquesta aportació serà considerada una 
donació als efectes de la Llei 49/2002 de 23 de desembre de règim fiscal 
de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al 
mecenatge. 

 
 
Compromisos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 
 

a) Obtenció de tots els permisos que siguin necessaris per desenvolupar 
l’activitat patrocinada. 

b) Posar a disposició de l’activitat tot el suport de caire tècnic municipal que 
sigui necessari per a desenvolupar l’activitat patrocinada. 

c) Establir els canals de comunicació i informació necessaris perquè García 
Carrión, Bodegas Jaume Serra segueixi en tot moment la contractació 
administrativa de l’activitat patrocinada. 

d) Assumir totes les despeses de licitació, contractació, permisos, seguretat, 
neteja dels espais, assegurances, etc. 

e) Assumir tota la responsabilitat que es pogués derivar de l’activitat 
patrocinada. 

f) Donar publicitat al present conveni perquè García Carrión, Bodegas 
Jaume Serra figuri com a patrocinador del Castell de Foc de la Festa 
Major 2021. 

g) Donar a conèixer el patrocini del Castell de Foc de la Festa Major 2021, 
amb les següents contraprestacions:  

- Posar el nom al castell de foc de la Festa Major 2021, que passarà 
a anomenar-se en totes les comunicacions CASTELL DE FOC 
CAVES JAUME SERRA. 

- El nom de Jaume Serra acompanyarà a totes les comunicacions 
que es facin anunciant el castell de foc. 

- Es disposarà d’una lona publicitària dels tòtems de Cultura que es 
troben repartits per diferents punts neuràlgics de la ciutat, per 
anunciar el castell de foc amb la imatge de Jaume Serra.  

- Es disposarà de 30 fanals per a instal·lar-hi 30 banderoles del 
castell de foc amb la imatge de Jaume Serra. Aquestes banderoles, 
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aniran acompanyades en cadascun dels fanals per una banderola 
amb el cartell de la Festa Major 2021. 

- Es farà una publicació des de les xarxes socials de la Festa Major 
on s’anunciarà el patrocini del castell de focs per part de Jaume 
Serra.  

- S’instal·larà una pancarta en un punt neuràlgic de la ciutat on hi 
apareixerà la promoció del castell de focs de la ciutat amb la imatge 
de Jaume Serra.  

 
h)  En la difusió que es realitzi en qualsevol mitjà de comunicació sobre el 

patrocini derivat d'aquest conveni, es farà constar expressament que 
aquestes es realitzen en virtut de col·laboració entre I'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i García Carrión, Bodegas Jaume Serra. 

 
Vigència: 
 
El termini de vigència d’aquest conveni s’estableix des de la data de signatura i 
fins el moment de la realització de l’activitat patrocinada. 

 
 
TERCER. EMETRE la corresponent autoliquidació, amb abonament a l’aplicació 
pressupostària 31.47002 Patrocinadors, Festa Major, mitjançant el Servei Municipal de 
Recaptació, per import de 25.000,00€ a nom de BODEGAS JAUME SERRA SL amb 
CIF B-63295075. 
 
QUART. 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. 
  
 
20. Cultura.  
Número: 562/2021/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I EL CONSERVADOR DE PATRIMONI CULTURAL JESÚS 
REX FELIU, PER ESTABLIR ELS CRITERIS DE CUSTÒDIA, CONSERVACIÓ I 
RETORN DEL DRAC ANTIC DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
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 conservador de Patrimoni Cultural Jesús Rex Feliu, per establir els criteris 
de custòdia, conservació i retorn del Drac Antic de Vilanova i la Geltrú, que es pot 
consultar al següent enllaç: Conveni de col·laboració 
 
SEGON.-  APROVAR la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades, que es pot consultar al següent enllaç: Fitxa del conveni 
 
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. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord als interessats. 
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CINQUÈ.- PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
21. Educació IMET.  
Número: 555/2021/eAJT. 
 
CONVALIDACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA 
PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT DEL MUNICIPI EN EL PROGRAMA ANEM AL 
TEATRE DURANT ELS CURSOS 2020-21, 2021-22, 2022-23 I 2023-24 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- CONVALIDAR amb efectes d’1 de setembre de 2020, l’aprovació el conveni 
de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Diputació de 
Barcelona per a la participació de l’alumnat del municipi en el programa Anem al 
Teatre durant els cursos 2020-21, 2021-22, 2022-23 i 2023-24, d’acord amb la minuta 
que es transcriu a continuació:  
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  PER A LA PARTICIPACIÓ DE 
L’ALUMNAT D’AQUEST MUNICIPI EN EL PROGRAMA ANEM AL TEATRE, 
PER ALS CURSOS 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24  
 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, representat per la Il·lma. Sra. 
Olga Arnau Sanabra, alcaldessa, assistida pel secretari de la corporació, Sr. 
Isidre Martí Sardà. 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, amb NIF P0800000B i domicili a Rambla de 
Catalunya 126, 08008 de Barcelona, representada per l’Il·lm. Sr. Joan Carles 
Garcia i Cañizares, president delegat de l’Àrea de Cultura, d’acord amb 
l’apartat 4.1.4. d) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de 
desembre, publicat en el BOPB de 19 de desembre de 2019. 
 
Igualment, intervé la secretària delegada, Sra. Vanessa Amigo González, en 
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència núm. 2446/2020, 
de 13 de març, publicat en el BOPB de 16 de març de 2020, als efectes de 
donar fe d’acord amb el previst a l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 
de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració 
local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
PREÀMBUL 
 
La Diputació de Barcelona va implementar el programa Anem al teatre durant el 
curs escolar 1996-97 a les comarques de l'Anoia i el Berguedà, atesa la manca 
d’una programació escolar d’aquest tipus. Des d'aleshores s'ha anat desplegant 
progressivament a les comarques d’Osona (1997-98), l'Alt Penedès (1998-99), 
el Maresme (2000-01), el Garraf (2002-03) i el Bages (2004-05), actualment el 
Bages i el Moianès. En aquestes comarques el programa és organitzat 
directament per la Diputació, en col·laboració amb els ajuntaments, i gestionat 
per empreses seleccionades en procediments oberts de contractació. 
 
A les comarques i municipis de la resta de la província que tenen una 
programació escolar consolidada de característiques similars, i amb l’ànim de 
respectar l’autonomia municipal, la Diputació no hi organitza el programa sinó 
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que presta suport a aquestes programacions a través d’una convocatòria anual 
de subvencions. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té assignada la gestió econòmica i 
organitzativa del programa Anem al teatre a l’Institut Municipal d’Educació i 
Treball (en endavant IMET) i per tal que sigui aquest ens instrumental 
dependent de l'ajuntament qui pugui assumir directament la despesa del 
programa es procedeix a formalitzar el present conveni específic amb aquest 
Ajuntament.  
 
L’IMET és un organisme autònom de caràcter administratiu de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. La seva creació va ésser aprovada en sessió ordinària del 
Ple del 7 de juliol de l'any 2008. Com a ens instrumental dependent de 
l'Ajuntament, s'ha constituït de conformitat amb allò que disposen els articles 
85.2. A) b) i 85 bis de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local 7/1985, 
de 2 d'abril per a la gestió directa dels serveis públics d'educació, formació i 
treball. 
 
L’IMET s'organitza en tres grans serveis: 
 
 Servei de Educació que inclou l'Oficina Municipal d'Escolarització, l'oferta 
educativa, formacions específiques, Projecte Educatiu de Ciutat, Consell 
Escolar Municipal, diversos programes (PAL, PAE, Aules d'Estudi, Far...). 
 
 Servei de Treball que ofereix la informació adient per afavorir la inserció 
laboral, potenciant la recerca activa de feina, amb una àmplia oferta formativa 
en diferents camps laborals. Ofereix serveis i projectes que donen suport en el 
procés de prendre decisions respecte al món laboral i professional amb eines i 
recursos adients. També es vol afavorir l'orientació i la inserció laboral de 
persones amb problemes de salut mental o discapacitat intel·lectual al món 
laboral. 
 
 Escola de Formació Aeronàutica que ofereix formació teoricopràctica per 
treballar com a mecànic d'avions. Està homologada, segons normativa 
europea, per impartir cursos de manteniment, tant dels avions amb motor de 
turbina, com dels avions amb motor de pistó i manté acords de col·laboració 
amb les principals empreses del sector per facilitar la inserció laboral de 
l'alumnat. 
 
L’article 303 del ROAS estableix que pel conveni s’estableix una relació de 
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres 
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administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al 
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció 
dels quals tinguin un interès comú. 
 
Que la minuta de conveni va ser aprovada per Decret de presidenta de la 
Diputació de Barcelona de data 13 de maig de 2021. 
 
Que la minuta de conveni s’aprovarà per Acord de Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de data 29 de juny de 2021. 
 
Per tot això, totes dues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat 
per a aquest acte, formalitzen aquest conveni de col·laboració, que es regirà 
pels següents: 
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte  
 
Anem al teatre és un programa organitzat per la Diputació de Barcelona en 
col·laboració amb els ajuntaments que ofereix, en horari escolar, espectacles 
d’arts escèniques i musicals per als alumnes d’educació infantil, primària, 
secundària, batxillerat i cicles formatius. Es tracta d’un programa transversal 
atès que acompleix objectius tant de les polítiques culturals com de les 
polítiques educatives. 
 
 
Segon. - Àmbit d’aplicació territorial 
 
El present conveni formalitza la participació de l’alumnat del municipi de 
Vilanova i la Geltrú en el programa Anem al teatre a la comarca del Garraf pel 
període 2020-2024. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a 
assumir totes i cadascuna de les obligacions establertes en el present 
document. 
 
 
Tercer.- Objectius 
 
Els principals objectius del programa Anem al teatre són: 
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• Familiaritzar l’alumnat amb les arts escèniques donant a conèixer la 
diversitat teatral i musical, i contribuir així en la creació de nous públics de 
les arts escèniques i musicals i l’educació de la sensibilitat artística. 

• Oferir als centres educatius recursos de qualitat per l’aprenentatge de les 
arts en el marc del currículum escolar. 

• Garantir un itinerari coherent i complet d’activitats relacionades amb les 
arts, per a cada nivell educatiu. 

• Articular programacions artístiques de qualitat, adequades a cada nivell 
educatiu. 

• Donar a conèixer els espais escènics del municipi i de l’entorn.  

• Reforçar i complementar les polítiques educatives i culturals locals. 

• Garantir la igualtat d'oportunitats d'accés dels alumnes a l'oferta artística 
sigui quina sigui la seva procedència geogràfica i assegurar, per tant, que 
no es produeix cap desigualtat per raons de territori. 

 
Quart.- Característiques generals i funcionament 
 
L’oferta artística del programa Anem al teatre es caracteritza per la seva 
qualitat contrastada, per la seva idoneïtat pedagògica adequada a cada cicle 
escolar i per la professionalitat de les companyies que hi participen. 
 
La selecció d’espectacles es realitza conjuntament amb una comissió artística, 
òrgan de caràcter consultiu integrat per experts en espectacles d’arts 
escèniques i musicals destinats a la població infantil i juvenil.  
 
La tria dels espectacles es fa en base a les següents premisses: 
 

• La qualitat artística dels espectacles, la qual comprèn des dels 
plantejaments temàtics a la posada en escena, el llenguatge emprat, els 
recursos plàstics i escenogràfics de valor pedagògic. 

• La professionalitat de les companyies. 

• L’adequació a les necessitats de cada cicle escolar, buscant l’encaix més 
adient als diferents nivells educatius. 

 
A més, s’ofereix a les escoles una guia didàctica de cada obra que es 
supervisa directament des de la Gerència d’Educació de la Diputació de 
Barcelona. 
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L’Anem al teatre pot programar sessions de Teatre i literatura, adreçades als 
alumnes de batxillerat, amb l’objectiu d’estimular la lectura i les obres que 
formen part dels currículums escolars; i també sessions de Teatre-debat, 
adreçades als alumnes de secundària i batxillerat amb l’objectiu de treballar els 
valors a través del teatre.  
 
Cada alumne pot participar a un màxim de 3 espectacles durant el curs escolar. 
 
Un altre dels aspectes fonamentals del programa és que els espectacles són 
gaudits en condicions òptimes limitant el nombre d’alumnes en cada funció: 200 
espectadors per a les sessions per a educació infantil i 350 per a primària i 
secundària. 200 espectadors per a les sessions de Teatre i literatura i 70 per a 
les de Teatre-debat. 
 
Existeix una única imatge i informació del programa Anem al teatre, que és la 
utilitzada per la Diputació de Barcelona, a través dels seus materials d’edició i 
del seu web http://www.diba.cat/anemalteatre. 
 
 
Cinquè.- Gestió del programa  
 
El programa és gestionat pels tècnics de cultura i d’educació de la Diputació de 
Barcelona i, a cada comarca, per una empresa o entitat que és seleccionada 
mitjançant un procediment obert de contractació. 
 

a) Les tasques de la Diputació de Barcelona són les següents: 

 

• Aprovar l’expedient de contractació promogut per l’Oficina de Difusió 
Artística relatiu a la gestió del programa, i fer el seguiment del contracte 
durant la seva vigència. 

• Seleccionar els espectacles a través d’una comissió artística. 

• Aprovar i gestionar l’expedient de contractació d’autorització per a la 
utilització del repertori de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) dels 
espectacles programats. 

• Elaborar i difondre els materials de comunicació del 
programa (dossiers, programes de mà, expositors, publicitat, i manteniment del 
web). 
• Elaborar les guies didàctiques dels espectacles que conformen el programa. 
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• Avaluar les enquestes rebudes dels centres docents. 
• Contacte permanent i continu amb els diferents ajuntaments que participen 

del programa. 
 
b) Les tasques principals de l’empresa contractista són les següents: 
 
• La contractació i pagament de les companyies. 
• La contractació i pagament dels serveis derivats de l’activitat, com ara el 

lloguer de material tècnic, si s’escau. 
• La contractació, pagament i coordinació del servei de transport per als 

centres docents si és necessari. 
• El pagament del lloguer dels espais escènics.  
• La reserva de dates dels espais escènics i la confecció dels calendaris. 
• La promoció i difusió, informant sobre la programació i assessorant als 

centres docents. 
• La gestió, el control i el cobrament d’entrades de les inscripcions dels 

centres docents així com la respectiva confirmació i/o anul·lació. 
• L’acollida i recepció dels centres docents a l’espai escènic el dia de les 

funcions. 
• Tramesa electrònica als centres docents de les guies didàctiques, 

programes de mà i enquestes d’avaluació dels espectacles. 
• L’actualització del programa informàtic GATW. 
• El contacte permanent i continu amb els diferents agents implicats: Diputació 

de Barcelona, centres docents, companyies artístiques, empreses de 
transport i de serveis tècnics, ajuntaments i espais escènics. 

 
 
A continuació es detallen algunes de les tasques més destacades de l’empresa 
contractista: 
 
Reserva dels espais escènics i la confecció dels calendaris 
L’empresa contactarà amb els tècnics responsables dels espais escènics per 
tal de fixar el calendari de les actuacions de tot el curs escolar. A l’hora 
d’escollir els dies de les funcions es procurarà també tenir presents les 
necessitats dels espais i la rendibilitat econòmica de les funcions. Si fos 
necessari, l’empresa també visitarà els espais escènics on s’hagin de realitzar 
les funcions. 
 
 
Gestió de les inscripcions dels centres docents 
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En el dossier de programació es fixarà el període d’inscripció que s’obrirà la 
segona quinzena de juny i finalitzarà la segona quinzena de setembre. Les 
inscripcions s’atendran per rigorós ordre d’arribada, fins al límit fixat per a cada 
comarca, establint-se, si fos necessari, una llista d’espera. Els centres docents 
s’inscriuran a través de la butlleta d’inscripció penjada al web del programa. 
 
La Diputació de Barcelona haurà de donar el seu vist-i-plau a la planificació 
definitiva de totes les funcions del curs escolar.  
 
Confirmació de les inscripcions, cobrament de les entrades i anul·lacions 
Al llarg del mes d’octubre, una vegada tancades i consensuades amb la 
Diputació de Barcelona totes les sessions i les inscripcions dels centres 
docents, l’empresa contractista confirmarà al centre docent la seva inscripció i 
el procediment de pagament de les entrades. L’empresa contractista donarà 
resposta a totes les sol·licituds dels centres docents.  
 
El centre docent haurà d’efectuar el pagament de l'import de les entrades 
abans de cada funció. Per calcular l'import que el centre docent ha d'ingressar 
caldrà tenir en compte les possibles reduccions que pugui tenir en el preu de 
l'entrada pel transport. El preu de l’entrada i la seva reducció ja haurà estat 
prèviament comunicada als centres docents. 
 
Si un centre docent no paga en el termini que es fixa en el dossier de 
programa, l’empresa contractista, amb el consentiment de la Diputació de 
Barcelona, pot anular la reserva i, si fos el cas, substituir-lo per un altre centre 
docent que estigui a la llista d’espera.  
 
Acollida als centres docents el dia de la funció 
A cadascuna de les actuacions del programa hi serà present, com a mínim, una 
persona de l'empresa contractista a fi d'atendre la seva correcta execució, tant 
abans com en el desenvolupament i finalització de les actuacions.  
 
A l’arribada de l’escola caldrà ajudar a l’acomodació dels alumnes. Abans 
d’iniciar cada actuació, el representant de l’empresa contractista vetllarà per a 
que es reprodueixi l’avís enregistrat de la presentació del programa.  
 
En cas que sigui necessari, un representant de l’empresa contractista farà una 
breu presentació de l’espectacle. 
 
 
Sisè.- Espais escènics  
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Les sessions del programa Anem al teatre és realitzen als espais escènics del 
municipi o entorn més proper, preferentment de titularitat municipal. Els espais 
escènics han d’acomplir amb els requeriments legals vigents i comptar amb les 
condicions necessàries (dimensions i aforament) per acollir els espectacles. 
 
La Diputació de Barcelona no tindrà en consideració per a la programació de 
l’Anem al teatre els equipaments que no acompleixin les mesures legals vigents 
en matèria de seguretat, climatització i higiene.  
 
Els espais escènics que s’utilitzin per a les sessions de l’Anem al teatre rebran 
una compensació econòmica pel seu ús en concepte de lloguer.  
 
L’import es determinarà i distribuirà de la següent manera: 
 
 Els espais escènics de titularitat pública rebran una compensació econòmica 
quan les sessions acullin a alumnes d’altres municipis. L’import es determinarà 
a raó de 500 EUR (IVA inclòs) per cada dia que hi hagi funcions, calculant la 
part proporcional dels alumnes provinents d’altres municipis al que pertany 
l’equipament. Aquest import serà assumit a parts iguals entre la Diputació de 
Barcelona i els ajuntaments dels municipis de procedència dels alumnes.  
 
 Els espais escènics de titularitat privada rebran un màxim de 600 EUR (IVA 
inclòs) per cada dia que hi hagi funcions. Aquest import serà assumit a parts 
iguals entre la Diputació i els ajuntaments de tots els municipis de procedència 
dels alumnes, calculant la part proporcional que correspon a cada ajuntament 
en base al nombre d’alumnes del seu municipi. 
 
 En cas que el muntatge d’un espectacle en un espai escènic s’hagi de 
realitzar amb antelació, es compensarà econòmicament a l’espai amb un import 
màxim de 200 EUR (IVA inclòs). Aquest import s’afegirà al còmput final de 
lloguer. 
 
Setè.- Preu d’entrada dels alumnes 
 
El preu de les entrades queda fixat mitjançant l’aprovació anual, per part de la 
Diputació de Barcelona, d’un preu públic. 
 
El preu públic de l’entrada serà per alumne i funció, i tindrà les següents 
modalitats: 
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1.Entrada estàndard: 
Preu aplicable a l’alumnat dels centres docents que assisteixen a funcions de 
l’espai escènic del propi municipi i a l’alumnat dels centres docents dels 
municipis que tenen el transport contractat per la Diputació. 
 
2. Entrada reduïda centres docents amb necessitat de transport interurbà: 
Per evitar desigualtats en funció de la ubicació geogràfica del centre docent 
s’estableixen preus d’entrades reduïdes per als centres docents que han de 
contractar un servei de transport interurbà per a desplaçar-se a l’espai escènic 
d’un altre municipi. S’estableixen dos preus d’entrades reduïdes en funció de 
l’àmbit territorial al que pertany el municipi segons el Pla territorial general de 
Catalunya. Aquests descomptes han estat aplicats tenint en compte el fet que 
el territori de la Catalunya Central comprèn un territori molt més heterogeni i 
una xarxa de carreteres i sistema de transport públic molt menys 
desenvolupada que als municipis de l’àmbit metropolità i el Penedès. 
 
3. Entrada reduïda centres docents amb necessitat de transport urbà: 
S’estableix un preu d’entrada reduïda per a l’alumnat dels centres docents 
pertanyents a zones disgregades del nucli urbà (a una distància mínima de 2 
km a l’espai escènic) que ha de contractar un servei de transport urbà per a 
desplaçar-se a l’espai escènic del seu municipi. 
 
Vuitè.- Pressupost del programa 
 
Despeses 
 Honoraris de la comissió artística per a la selecció dels espectacles.   
 Drets d’autor dels espectacles. 
 Materials de comunicació (dossiers de programació, expositors, publicitat, 

manteniment del web). 
 Guies didàctiques. 
 Caixets dels grups i companyies d’arts escèniques i musicals. 
 Material tècnic (d’escena, audiovisual, so, llums...). 
 Servei de transport. 
 Lloguer dels espais escènics.  
 Gestió i retribució de l'empresa contractista. 

 
 
Ingressos 
 Entrades dels alumnes. 
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 Aportacions de l’administració local (Diputació de Barcelona i 
ajuntaments). 

 
Novè.- Sistema de finançament. Aportació de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i de la Diputació de Barcelona 
 
El programa es finança amb els ingressos de les entrades dels alumnes i les 
aportacions de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, a través de l’IMET, com a ens instrumental dependent de l'Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, que es distribueixen de la següent manera: 
 
a) La Diputació de Barcelona assumeix íntegrament les despeses següents: 
 

• Honoraris de la comissió artística per a la selecció dels espectacles.  

• Drets d’autor dels espectacles.  

• Materials de comunicació (dossiers de programació, expositors, 
publicitat, manteniment del web) 

• Guies didàctiques. 
 
A més, atenent a la disponibilitat pressupostària, la Diputació de Barcelona 
podrà contractar directament a una companyia o realitzar algun conveni per tal 
d’assumir la totalitat del cost d’algun espectacle i/o també podrà sufragar el 
cost de la totalitat de l’entrada dels alumnes amb pocs recursos econòmics. 
 
a) La resta de les despeses del programa (caixets de les companyies, material 
tècnic, servei de transport, lloguer dels espais escènics i gestió i retribució de 
l'empresa contractista) que no queden cobertes amb els ingressos de les 
entrades dels alumnes es financen a parts iguals entre la Diputació de 
Barcelona (50%) i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (50%), a través de 
l’IMET. L’import es determinarà en funció del nombre d’alumnes participants. A 
les despeses del programa s’inclouen també aquelles que es puguin derivar en 
cas d’anul·lació d’una funció per causes alienes a la companyia, una vegada 
realitzat el muntatge, el mateix dia de l’actuació o el dia anterior. 
 
La Diputació de Barcelona mitjançant un procediment obert de contractació 
licita la gestió de les tasques descrites en el pacte cinquè d’aquest conveni a 
diferents empreses contractistes. 
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La Diputació abonarà a les empreses contractistes l’import íntegre del 
contracte, sense perjudici que posteriorment efectuï la corresponent liquidació a 
l’IMET, com a ens instrumental dependent de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, en els termes que disposa aquest conveni. 
 
Durant el primer trimestre del curs escolar, la Diputació comunicarà a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú les inscripcions i el cost previsible del 
programa.  
 
A partir del mes de juny, una vegada finalitzat el programa, la Diputació 
aprovarà i notificarà a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú les xifres definitives 
d'alumnes participants, les despeses definitives i la distribució de costos entre 
la Diputació i l’ajuntament. 
 
L’IMET, com a ens instrumental dependent de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, abonarà a la Diputació de Barcelona l’import corresponent a les 
despeses del programa del seu municipi en un únic pagament un cop finalitzat 
el programa. 
 
Desè.- Compromisos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
 
 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  es compromet a: 
 

a)  Coresponsabilitzar-se en l’organització i el seguiment del programa i 
participar, si és el cas, en les reunions de preparació i avaluació de 
l’activitat. 

b)  Contribuir a la promoció del programa als centres docents i establir-hi 
contactes quan sigui necessari. 

c)  Participar econòmicament en el finançament del programa, a través de 
l’IMET, com a ens instrumental dependent de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 

 
Els ajuntaments amb equipaments escènics que s’utilitzin per al programa 
hauran, a més a més, de: 
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d)  Posar a disposició del programa els equipaments escènics i el 
corresponent equip tècnic per tal que els espectacles puguin ser gaudits 
amb les millors condicions.  

e)  Vetllar perquè els tècnics del teatre es coordinin amb qui designi la 
Diputació de Barcelona per tal d’establir el calendari de les actuacions i les 
especificacions i requeriments tècnics de cada espectacle. 

f)  Vetllar perquè els  dies en què hi hagi funció s’ubiqui al vestíbul del teatre, i 
en lloc ben visible, l’expositor publicitari del programa, confeccionat i cedit 
per la Diputació de Barcelona.  

g)  Certificar a la Diputació de Barcelona que l’espai escènic de titularitat 
municipal disposa de les assegurances de responsabilitat civil obligatòries i 
que acompleix les condicions adequades en matèria de seguretat, 
climatització i higiene per desenvolupar l’activitat. 

h)  Un cop finalitzat el programa, enviar a l’empresa contractista la factura o 
carta de pagament en concepte de lloguer de l’espai escènic. 

 
Onzè.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 

a)  Organitzar el programa Anem al teatre garantint la qualitat, professionalitat 
i idoneïtat de l’oferta artística i l’aforament limitat de les sessions, per tal 
que l’espectacle pugui ser gaudit en condicions òptimes.  

b)  Fer un seguiment rigorós del desenvolupament del programa, supervisant 
les tasques de les empreses contractistes a cada comarca. 

c)  Participar econòmicament en el finançament del programa.   

d)  Efectuar la convocatòria d’un procediment obert de contractació per a la 
gestió del programa i adjudicar-lo a l’empresa o entitat que millor garanteixi 
l’acompliment de totes les tasques inherents a la gestió.  

e)  Informar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del desenvolupament 
general del programa i de qualsevol qüestió o incidència que sigui del seu 
interès. 

f)  Acordar amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’ús dels espais escènics 
municipals o, en el seu defecte, amb els responsables dels espais escènics 
de titularitat privada. 
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g)  Requerir als espais escènics de titularitat privada la llicència d’activitat, les 
assegurances obligatòries i un certificat conforme l’espai acompleix les 
normatives vigents en matèria de seguretat. 

h)  Confeccionar i distribuir entre els teatres municipals uns expositors 
publicitaris del programa. 

i)  Elaborar i trametre durant el mes de juny a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i als centres docents els dossiers de programació amb la relació 
dels espectacles del curs escolar següent. 

j)  Mantenir el web del programa amb la informació de la programació del curs 
corresponent. 

k)  Elaborar els programes de mà i les guies didàctiques i penjar-les al web. 

l)  Informar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, durant el primer trimestre 
del curs escolar, de les inscripcions del seu municipi i del cost previst del 
programa. Un cop finalitzat el curs, comunicar-li el nombre definitiu 
d’alumnes participants i el balanç econòmic definitiu, amb la consegüent 
distribució de costos entre la Diputació i l’ajuntament i de l’import en 
concepte de lloguer que ha de rebre l’espai escènic de titularitat municipal 
en compensació pel seu ús. 

m) Un cop finalitzat el curs, trametre a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú un 
informe anual del programa amb les xifres i els gràfics corresponents. 

 
Dotzè.- Vigència i règim de pròrroga 
 
Aquest conveni estén la seva vigència des de l’1 de setembre de 2020 fins al 
31 de juliol de 2024, coincidint amb els cursos escolars 2020-21, 2021-22, 
2022-23, 2023-24. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú podrà interrompre la seva participació 
durant un o varis cursos escolars, notificant la seva voluntat de manera fefaent 
amb una antelació mínima de tres mesos. 
 
No es preveu la possibilitat de prorrogar el present conveni.  
 
Tretzè.- Comissió de seguiment   
 
Per resoldre qualsevol incidència i facilitar el desenvolupament d’aquest 
conveni es crearà una comissió de seguiment integrada pels següents 
membres: 
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- Un representat designat per l’ajuntament. 
- Dos representats designat per la Diputació de Barcelona. 
 
Aquesta comissió es reunirà sempre que ho requereixi qualsevol dels seus 
membres. 
 
Catorzè.- Causes i formes d’extinció  
 
El present conveni d’adhesió es podrà extingir per les causes següents: 
 

- Per realització del seu objecte o expiració del seu termini. 

- Per resolució de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La voluntat resolutòria 
haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb un mínim de 
tres mesos d’antelació. 

- Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en 
el règim regulador. 

- Per qualsevol altra causa admissible en Dret. 

- Per mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit. 

- Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als 
pactes 

Quinzè.- Incompliments de compromisos 
 
En el cas que l’IMET, com a ens instrumental dependent de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, no compleixi amb les obligacions econòmiques que es 
deriven de la seva participació al programa per causes sobrevingudes o 
imprevisibles, i no transferís a la Diputació l’import corresponent a la seva part 
de finançament,  la Diputació de Barcelona una vegada transcorreguts sis 
mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació  de l’import 
corresponent a les despeses del programa del seu municipi,  requerirà a l’IMET 
l’import impagat que haurà de fer efectiu en el termini de 30 dies. Si passat el 
termini l’IMET no ha abonat l’import, la Diputació de Barcelona es farà càrrec 
de les seves obligacions, previ informe favorable de l’Oficina de Difusió Artística 
de la Diputació de Barcelona. Posteriorment, la Diputació de Barcelona 
establirà les mesures necessàries per compensar les quantitats  no 
ingressades amb altres ajuts de qualsevol tipologia que l’ens hagi de rebre per 
part de la Diputació de Barcelona, sens perjudici del dret a resoldre/extingir el 
conveni. 
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Setzè.- Règim jurídic 
 
Aquest conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries 
de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst 
específicament, es regirà pel capítol VI del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per tot allò establert al capítol II 
del títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, així com també al capítol I del títol 
VII del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i per la 
resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Dissetè.- Jurisdicció Competent 
 
Per discrepàncies en l’execució o interpretació d’aquest conveni, les parts es 
comprometen a resoldre-les mitjançant els principis de col·laboració i bona fe. 
No obstant, en cas de discrepància irresoluble, les dues parts accepten la 
jurisdicció dels jutjats i tribunals de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu 
de la ciutat de Barcelona” 

 
SEGON.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Diputació de Barcelona i a l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball. 
 
 
TERCER.- PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació. 
  
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
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22. Educació IMET.  
Número: 556/2021/eAJT. 
 
ENCARREGAR A MITJÀ PROPI A L’IMET PER A LA GESTIÓ I EL FINANÇAMENT 
DEL PROJECTE ANEM AL TEATRE PER ALS CURSOS 2020-21, 2021-22, 2022-23 I 
2023-24 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- ENCARREGAR a mitjà propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball de Vilanova i la Geltrú per a la gestió i el 
finançament del projecte Anem al Teatre per als cursos 2020-21, 2021-22, 2022-23 i 
2023-24, el qual s’adjunta a continuació: 
 

ENCÀRREC A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ PER A LA GESTIÓ I FINANÇAMENT DEL PROJECTE  ANEM 
AL TEATRE PER ALS CURSOS 2020-21, 2021-2022, 2022-23 I 2023-24 
 
Vilanova i la Geltrú, a __ de juny de 2021 
 
REUNITS 
 
D’una part, la senyora OLGA ARNAU SANABRA, alcaldessa de Vilanova i la 
Geltrú, per Acord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió 
extraordinària de data 15 de juny de 2019, de constitució del Consistori del 
Mandat Corporatiu 2019-2023. 
 
I d’una altra part, la senyora MARIA MERCÈ MATEO OLIVARES, 
vicepresidenta de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), en virtut del 
Decret de la Presidència de l’IMET núm. 230-2019 de data 28 d’agost de 2019 
de delegació de competències. 
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EXPOSEN 
 
I. L’any 2002 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va encetar una nova línia de 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona, adherint-se a la campanya ANEM 
AL TEATRE que aquesta organitza a les diferents comarques de Catalunya. 
 
II. ANEM AL TEATRE és un programa organitzat per la Diputació de Barcelona, 
en col·laboració amb els ajuntaments. Ofereix espectacles d’arts escèniques i 
musicals als alumnes d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i 
cicles formatius. Les funcions es fan en horari escolar als teatres del municipi o 
de l’entorn, a un preu subvencionat que té en consideració la necessitat de 
transport de l’alumnat. 
 
III. Amb  l’objectiu d’educar la sensibilitat artística dels escolars, el programa 
ofereix, en horari escolar, espectacles de teatre, dansa i música per als 
alumnes d’educació infantil, primària i secundària, batxillerat i cicles formatius. 
 
IV. L’aprovació de les adhesions al programa Anem al Teatre pels període 
2012-16 i període 2016-2020 es va fer a través de Decret de Vicepresidència 
delegant la signatura d’aprovació del conveni en la del gerent de lMET. 
 
V. L’aprovació de l’adhesió al programa Anem al Teatre pel període 2020-24 es 
fa amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
té assignada la gestió econòmica i organitzativa del programa Anem al teatre a 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball (en endavant IMET) que assumeix la 
despesa del programa a través del pressupost propi de l’ens instrumental.  
 
VI. Que la signatura del conveni d’adhesió al programa Anem al Teatre per part 
de l’Ajuntament, a través de l’IMET, comporta les següents actuacions a 
realitzar: 
 
Per part dels Ajuntaments que s’adhereixen al programa Anem al Teatre: 
 

- Coresponsabilitzar-se en l’organització i el seguiment del programa i 
participar, si s’escau, en les reunions de preparació i avaluació de l’activitat. 

- Contribuir a la promoció del programa als centres docents i establir-hi 
contactes quan sigui necessari. 

- Participar econòmicament en el finançament del programa. 

- Posar a disposició els equipaments escènics. 
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- Vetllar per la coordinació entre els tècnics dels equipaments escènics i la 
Diputació de Barcelona per establir el calendari de les actuacions, 
especificacions i requeriments tècnics de cada espectacle. 

- Vetllar perquè els  dies en què hi hagi funció s’ubiqui l’expositor publicitari 
del programa, confeccionat i cedit per la Diputació de Barcelona.  

- Certificar que els espais escènics disposa de tots els requeriments en 
matèria d’assegurances i normativa vigent en matèria de seguretat, 
climatització i higiene per a desenvolupar una programació artística. 

- Des dels espais escènics municipals, trametre factura o carta de pagament 
en concepte de lloguer de l’espai escènic. 

 
Per part de la Diputació de Barcelona: 
 

- Organitzar el programa Anem al teatre garantint la qualitat, professionalitat i 
idoneïtat de l’oferta artística i l’aforament limitat de les sessions, per tal que 
l’espectacle pugui ser gaudit en condicions òptimes.  

- Fer un seguiment rigorós del desenvolupament del programa, supervisant 
les tasques de les empreses contractistes a cada comarca. 

- Participar econòmicament en el finançament del programa.   

- Efectuar la convocatòria d’un procediment obert de contractació per a la 
gestió del programa i adjudicar-lo a l’empresa o entitat que millor garanteixi 
l’acompliment de totes les tasques inherents a la gestió.  

- Informar als ajuntaments del desenvolupament general del programa i de 
qualsevol qüestió o incidència que sigui del seu interès. 

- Acordar amb els ajuntaments l’ús dels espais escènics municipals o, en el 
seu defecte, amb els responsables dels espais escènics de titularitat 
privada. 

- Requerir als espais escènics de titularitat privada la llicència d’activitat, les 
assegurances obligatòries i un certificat conforme l’espai acompleix les 
normatives vigents en matèria de seguretat. 

- Confeccionar i distribuir entre els teatres municipals uns expositors 
publicitaris del programa. 

- Elaborar i trametre durant el mes de juny als ajuntaments i als centres 
docents els dossiers de programació amb la relació dels espectacles del 
curs escolar següent. 
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- Mantenir el web del programa amb la informació de la programació del curs 
corresponent. 

- Elaborar els programes de mà i les guies didàctiques i penjar-les al web. 

- Informar als ajuntaments, durant el primer trimestre del curs escolar, de les 
inscripcions del seu municipi i del cost previst del programa. Un cop finalitzat 
el curs, comunicar-los el nombre definitiu d’alumnes participants i el balanç 
econòmic definitiu, amb la consegüent distribució de costos entre la 
Diputació i l’ajuntament i, si és el cas, de l’import en concepte de lloguer que 
ha de rebre l’espai escènic de titularitat municipal en compensació pel seu 
ús. 

- Un cop finalitzat el curs, trametre a tots els ajuntaments un informe anual del 
programa amb les xifres i els gràfics corresponents. 

 
VII. Que la signatura del conveni d’adhesió al programa Anem al Teatre per 
part de l’Ajuntament comporta els següents compromisos: 

a) Coresponsabilitzar-se en l’organització i el seguiment del programa i 
participar, si és el cas, en les reunions de preparació i avaluació de l’activitat. 

b) Contribuir a la promoció del programa als centres docents i establir-hi 
contactes quan sigui necessari. 

c) Participar econòmicament en el finançament del programa. 

d) Posar a disposició del programa els equipaments escènics i el corresponent 
equip tècnic per tal que els espectacles puguin ser gaudits amb les millors 
condicions.  

e) Vetllar perquè els tècnics del teatre es coordinin amb qui designi la Diputació 
de Barcelona per tal d’establir el calendari de les actuacions i les 
especificacions i requeriments tècnics de cada espectacle. 

f) Vetllar perquè els  dies en què hi hagi funció s’ubiqui al vestíbul del teatre, i 
en lloc ben visible, l’expositor publicitari del programa, confeccionat i cedit per 
la Diputació de Barcelona.  

g) Certificar a la Diputació de Barcelona que l’espai escènic de titularitat 
municipal disposa de les assegurances de responsabilitat civil obligatòries i que 
acompleix les condicions adequades en matèria de seguretat, climatització i 
higiene per desenvolupar l’activitat. 

h) Un cop finalitzat el programa, enviar a l’empresa contractista la factura o 
carta de pagament en concepte de lloguer de l’espai escènic. 
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I.  Que la signatura del conveni d’adhesió al programa Anem al Teatre 
comporta el següent pressupost i el següent sistema de finançament: 

 
Despeses 
 

• Honoraris de la comissió artística per a la selecció dels espectacles.   
• Drets d’autor dels espectacles. 
• Materials de comunicació (dossiers de programació, expositors, 

manteniment del web). 
• Guies didàctiques. 
• Caixets dels grups i companyies d’arts escèniques i musicals. 
• Material tècnic (d’escena, audiovisual, so, llums...). 
• Servei de transport. 
• Lloguer dels espais escènics.  
• Gestió i retribució de l'empresa contractista. 

 
 
Ingressos 

• Entrades dels alumnes. 
• Aportacions de l’administració local (Diputació de Barcelona i 

ajuntaments). 
 
El programa es finança amb els ingressos de les entrades dels alumnes i les 
aportacions de la Diputació de Barcelona i els ajuntaments que es distribueixen 
de la següent manera: 
 
a) La Diputació de Barcelona assumeix íntegrament les despeses següents: 
 

• Honoraris de la comissió artística per a la selecció dels espectacles.  
• Drets d’autor dels espectacles.  
• Materials de comunicació (dossiers de programació, expositors, 

publicitat, manteniment del web) 
• Guies didàctiques. 

 
A més, atenent a la disponibilitat pressupostària, la Diputació de Barcelona 
podrà contractar directament a una companyia o realitzar algun conveni per tal 
d’assumir la totalitat del cost d’algun espectacle i/o també podrà sufragar el 
cost de la totalitat de l’entrada dels alumnes amb pocs recursos econòmics. 
 
b) La resta de les despeses del programa (caixets de les companyies, material 
tècnic, servei de transport, lloguer dels espais escènics i gestió i retribució de 
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l'empresa contractista) que no queden cobertes amb els ingressos de les 
entrades dels alumnes es financen a parts iguals entre la Diputació de 
Barcelona (50%) i els ajuntaments (50%). A les despeses del programa 
s’inclouen també aquelles que es puguin derivar en cas d’anul·lació d’una 
funció per causes alienes a la companyia, una vegada realitzat el muntatge, el 
mateix dia de l’actuació o el dia anterior. 
 
L’import de cada ajuntament es determinarà en funció del nombre d’alumnes 
participants del seu municipi. 
 
Durant el primer trimestre del curs escolar, la Diputació comunicarà a cada 
ajuntament les inscripcions i el cost previsible del programa al seu municipi.  
 
A partir del mes de juny, una vegada finalitzat el programa, la Diputació 
aprovarà i notificarà a cada ajuntament les xifres definitives d'alumnes 
participants, les despeses definitives i la distribució de costos entre la Diputació 
i l’ajuntament. 
 
Així, els ajuntaments abonaran a la Diputació de Barcelona l’import 
corresponent a les despeses del programa del seu municipi en un únic 
pagament un cop finalitzat cada curs escolar: 
 

- Mes de juny de 2021: s’abonaran les despeses corresponents al curs 
2020-21 

- Mes de juny de 2022: s’abonaran les despeses corresponents al curs 
2021-22 

- Mes de juny de 2023: s’abonaran les despeses corresponents al curs 
2022-23 

- Mes de juny de 2024: s’abonaran les despeses corresponents al curs 
2023-24 

 
 
II. Que aquest encàrrec a mitjà propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a 

l’Institut Municipal d’Educació i Treball correspon a la gestió i finançament 
del projecte Anem al Teatre corresponents als cursos 2020-21, 2021-22, 
2022-23 i 2023-24. 

 
III. Que per acord de Ple de data 7 de juliol de 2008, es constitueix l’Institut 

Municipal d’Educació i Treball (IMET) com organisme autònom de caràcter 
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administratiu de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que, com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament, es va constituir de conformitat a 
allò que disposen els articles 85.2.A) b) i 85 bis de la Llei Reguladora de 
les Bases de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril per a la gestió directa dels 
serveis públics d’educació, formació i treball. 

 
IV. Que l’IMET porta causa i desenvolupa les polítiques actives d’educació i   

ocupació. 
 
V. Que és voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú encarregar a 

l’Institut Municipal d’Educació i Treball, en la seva condició de mitjà propi, 
la gestió I finançament del projecte Anem al Teatre dels cursos 2020-21, 
2021-22, 2022-23 i 2023-24. 

 
VI. Que l’Institut Municipal d’Educació i Treball disposa de mitjans propis per al 

desenvolupament d’aquest encàrrec. 
 
VII. Que l’Institut Municipal d’Educació i Treball abonarà a la Diputació de 

Barcelona,  l’import corresponent a les despeses del programa del seu 
municipi en quatre pagaments:  

 

- Mes de juny de 2021: s’abonaran les despeses corresponents al  
Programa Anem al Teatre curs 2020-21 

- Mes de juny de 2022: s’abonaran les despeses corresponents al 
Programa Anem al Teatre curs 2021-22 

- Mes de juny de 2023: s’abonaran les despeses corresponents al 
Programa Anem al Teatre curs 2022-23 

- Mes de juny de 2024: s’abonaran les despeses corresponents al  
Programa anem al Teatre curs 2023-24 

 
VIII. Que aquest encàrrec, formulat de conformitat amb l’establert a l’article 32 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, no té la 
consideració de contracte.  
 
IX. Que ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament capacitat suficient 
per a l’atorgament del present document i convenen la celebració d’aquest 
encàrrec a un mitjà propi personificat, que es regirà per les següents:  
 
 



 
 
  
   

 
 
 
 
 

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 

 

PRESCRIPCIONS 
 
PRIMERA.- Objecte de l’encàrrec  
  
L’objecte del present encàrrec és la gestió i finançament per part de l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball del programa Anem al Teatre 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú serà propietari dels documents resultants 
del present encàrrec, disposant de tots els drets inherents que li siguin 
d’aplicació, inclòs el dret de modificació i/o publicació posterior.  
 
Aquest encàrrec no suposa cessió de titularitat de les competències ni dels 
elements substantius del seu exercici.  
 
SEGONA.- Contraprestació  
 
L’Institut Municipal d’Educació i Treball abonarà a la Diputació de Barcelona,  
l’import corresponent a les despeses del programa del seu municipi en quatre 
pagaments: 
 
- Mes de juny de 2021: s’abonaran les despeses corresponents al  

Programa Anem al Teatre curs 2020-21 

- Mes de juny de 2022: s’abonaran les despeses corresponents al Programa 
Anem al Teatre curs 2021-22 

- Mes de juny de 2023: s’abonaran les despeses corresponents al Programa 
Anem al Teatre curs 2022-23 

- Mes de juny de 2024: s’abonaran les despeses corresponents al  
Programa anem al Teatre curs 2023-24 

 
TERCERA.- Execució 
 
L’execució d’aquest fons de prestació serà per un període de quatre cursos 
escolars: 2020-2021/ 2021-2022 / 2022-23 / 2023-24, realitzant-se 4 
pagaments: 

- Mes de juny de 2021: s’abonaran les despeses corresponents al  
Programa Anem al Teatre curs 2020-21 

- Mes de juny de 2022: s’abonaran les despeses corresponents al Programa 
Anem al Teatre curs 2021-22 
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- Mes de juny de 2023: s’abonaran les despeses corresponents al Programa 
Anem al Teatre curs 2022-23 

- Mes de juny de 2024: s’abonaran les despeses corresponents al  
Programa anem al Teatre curs 2023-24 

 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a l’Institut Municipal d’Educació i Treball i a la 
Diputació de Barcelona 
 
QUART. PUBLICAR aquest encàrrec a mitjà propi al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els 
següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2 de la Llei 
19/2017 - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la 
recepció de la seva notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de 
conformitat amb els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
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23. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 10/2021/ePUR. 
 
APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CARRIL BICI A 
L'AVINGUDA DE FRANCESC MACIÀ ENTRE LA RAMBLA ARNAU DE VILANOVA I 
EL CARRER DE JOSEP COROLEU 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la tramitació d’urgència del procediment per a l’aprovació del 
projecte d’obres “Projecte de construcció de carril bici a l’avinguda de Francesc Macià 
entre la rambla Arnau de Vilanova i el carrer de Josep Coroleu” de Vilanova i la Geltrú. 
La tramitació per urgència suposa la reducció dels terminis establerts per aquest 
procediment a la meitat, de tal manera que el tràmit d’informació pública del projecte 
es redueix a quinze dies. 
 
SEGON. APROVAR inicialment el projecte d’obres “Projecte de construcció de carril 
bici a l’avinguda de Francesc Macià entre la rambla Arnau de Vilanova i el carrer de 
Josep Coroleu” de Vilanova i la Geltrú, i del corresponent Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, redactat per part dels Serveis Tècnics Municipals i promogut per aquest 
Ajuntament, amb un pressupost total per a contracte de cent cinquanta-tres mil set-
cents cinquanta-cinc euros amb quaranta-un cèntims 153.755,41 € (127.070,59 € més 
26.684,82 € del 21 % d’IVA). 
 
TERCER. SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública mitjançant anunci al 
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de l’ajuntament, per un període de 
quinze dies, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP, a fi i 
efecte que es puguin presentar les al·legacions i suggeriments que es creguin 
oportuns. 
 
Les al·legacions i suggeriments, si s’escau, s’hauran de presentar dins el termini 
indicat per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
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QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs. 
 
Projecte 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353
1721132765556436  
 
 
Estudi bàsic de seguretat i salut 
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=1353
3640137215611500  
  
   
24. Llicències i Disciplina.  
Número: 383/2021/eOBR. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA A SANTA EULALIA 17, 
SL PER A FER OBRES DE REFORMA PER AL CANVI D'ÚS DE LOCAL A 
HABITATGE, A LA PL. PEIXATERIA, 9 BX 01 
  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.  ATORGAR la llicència d’obres sol·licitada per  SANTA EULALIA 17, SL, va 
sol·licitar llicència d’obres per a FER OBRES DE REFORMA PER AL CANVI D’ÚS DE 
LOCAL A HABITATGE, A LA PL. PEIXATERIA, 9 BX 01 (EXP. 0383/2021/eOBR) 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, 
amb les següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 

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

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

3. 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. 

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

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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.  

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

10. 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 
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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. 

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

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 
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5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final 
de l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la 
llicència de primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

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

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

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

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

 
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. 
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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. 
 
25. Llicències i Disciplina.  
Número: 384/2021/eOBR. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA A LA SRA. AMB DNI 
NÚMERO: 35.039.357-F, PER A FER OBRES PER A REFORMAR EL LOCAL I FER 
EL CANVI D'ÚS A HABITATGE, AL C. BALEARS, 40 BX 02 (EXP. 384/2021/eOBR) 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.  ATORGAR la llicència d’obres sol·licitada per LA SRA. AMB DNI NÚMERO: 
35.039.357-F, va sol·licitar llicència d’obres per a FER OBRES PER A REFORMAR EL 
LOCAL I FER EL CANVI D’ÚS A HABITATGE, AL C. BALEARS, 40 BX 02 (EXP. 
000384/2021/Eobr) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic 
i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 

1. 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 
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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.  

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

8. 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. 

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

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

11. 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. 

12. 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 
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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 



 
 
  
   

 
 
 
 
 

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 

 

publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
26. Llicències i Disciplina.  
Número: 145/2021/eACT. 
 
DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DECRET D'ALCALDIA 
DEL DIA 23 DE JUNY DE 2021 PER A APROVAR L'ATORGAMENT DE LA 
LLICÈNCIA EXTRAORDINÀRIA A SITBACK PRODUCCIONS, SL PER A LA 
CELEBRACIÓ DEL VIDA FESTIVAL 2021, FESTIVAL DE MÚSICA, A LA MASIA EN 
CABANYES  
  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada del Decret d’Alcaldia del dia 23 de 
juny de 2021, que diu literalment el següent: 
  

ACORD 
 
APROVAR L'ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA EXTRAORDINÀRIA A SITBACK 
PRODUCCIONS, SL PER A LA CELEBRACIÓ DEL VIDA FESTIVAL 2021, FESTIVAL 
DE MÚSICA, A LA MASIA EN CABANYES 
 
Llicència extraordinària 
 
Relació de fets 
 
I-  En data 4 de maig de 2021 amb número de registre d’entrada 2021017543, la 
societat SITBACK PRODUCCIONS, SL, ha presentat una sol·licitud de llicència 
extraordinària per a la celebració del festival de música “VIDA FESTIVAL 2021”, a la 
zona exterior de la Masia Cabanyes d’aquest municipi, com un dels esdeveniments 
culturals dins la programació d’actes corresponent a les festes de Sant Pere 2021, i en 
virtut del conveni entre aquest Ajuntament, el Consell Comarcal del Garraf i Sitback 
Produccions, SL, per a la celebració d’aquest festival durant les edicions de 2018 a 
2021, de data 5 de febrer de 2018. 
 
II- D’acord amb la seva sol·licitud i documentació que l’acompanya, els concerts 
programats en el marc d’aquest festival que es desenvoluparan en aquest indret 
s’efectuaran del dia 1 de juliol al 3 de juliol de 2021. 
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III- En data 15 d’abril de 2016, la regidoria de Cultura va emetre informe referent a 
l’arrelament del Vida Festival, com un esdeveniment cultural que es ve celebrant des 
de l’any 2004. 
 
IV- La sol·licitud presentada, segons figura incorporada a l’expedient corresponent, 
compleix amb el previst al Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives, 
aprovat per Decret 112/2010, de 31 d’agost.  
 
V- La documentació presentada ha estat sotmesa també a l’informe dels òrgans 
competents en matèria de seguretat ciutadana, protecció civil i trànsit, d’acord amb el 
que determina l’apartat b) de l’article 114 del Decret 112/2010, de 31 d’agost.  
 
VI- El resultat dels informes emesos relatius al present expedient ha estat el següent: 
  

1-  Informe enginyer tècnic municipal “Vida Festival 2021 
 

 “Aquesta instal·lació està inclosa en el conjunt d’una activitat extraordinària 
que de conformitat amb el vigent Pla General d’Ordenació es classifica en 
RECREATIVA, categoria concerts, actes culturals, etc., situació zona exterior 
Masia d’en Cabanyes, segons l’article 33 i l’annex 1. 
 
La superfície del recinte: 58.220,40m2 
Aforament. 10.000 persones 
Dies de realització i horaris: 
- 01 de juliol de 16:00 a 05:00 h 
- 02 de juliol de 16:00 a 05:00 h 
- 03 de juliol de 16:00 a 05:00 h 
 
Aquesta instal·lació i activitat es considera com a un espectacle públic i activitat 
recreativa de caràcter extraordinari, realitzada en espais oberts segons el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, Decret 112/2010 
(REPAR), amb la peculiaritat que en aquest espai es realitza amb les mateixes 
condicions que l’edició anterior. 
 
Les condicions acústiques establertes en l’estudi acústic presentat seran 
vàlides sempre i quan aquest acte formi part dels cinc festivitats populars 
establertes en l’article 16 de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
 
S’informa que la documentació presentada és favorable per continuar amb la 
tramitació de la autorització de la llicència sol·licitada, havent-se de complir les 
condicions següents: 



 
 
  
   

 
 
 
 
 

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 

 

 
Condicions de la llicència: 
- Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI i DB SUA. 
- Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió. 
- Compliment de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
- Compliment de l’Ordenança reguladora dels establiments musicals i de 

restauració de pública concurrència. 
- Compliment del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 

Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
- Compliment de la Normativa Sanitària vigent que li és d’aplicació. 
- Durant els assajos previstos i durant els concerts dels dies del festival, es 

farà un seguiment continu i permanent dels nivells d’immissió acústica 
indicats a l’estudi acústic, per garantir el compliment de l’article 16 de 
l’ordenança municipal del soroll i les vibracions i les condicions i mesures 
correctores de l’estudi acústic. 

- Compliment de les condicions imposades en l’informe de la Direcció General 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. 

- Compliment de les condicions imposades en l’informe de mobilitat. 
- Compliment de la normativa referent als plans d’autoprotecció i compliment 

de les condicions imposades pel servei de protecció civil de l’ajuntament. 
- L’aparcament necessari per al desenvolupament de l’activitat estarà justificat 

i validat segons l’estudi de mobilitat presentat. 
- Cal disposar d’un sistema de control d’aforament. 
- Compliment de les condicions establertes en tots els informes perceptius. 
- Disposar de la prèvia autorització municipal de la cessió de l’espai. 
- Cal disposar un rètol o placa que adverteixi que es podrien superar els 90 

dB (A) a l’entrada de l’establiment (en compliment de l’article 34 del 
REPAR). 

 
Previ al seu funcionament es presentarà la següent documentació: 
 
- Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els 

requisits establerts pel decret 112/2010. 
- Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 

d’acord amb la documentació presentada i que compleixen amb la normativa 
que li són d’aplicació. 

- Certificat d’instal·lació i funcionament dels limitadors per una EPCA, que 
acrediti el compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 

- Cal disposar del Pla d’autoprotecció validat i penjat a la plataforma Hermes, 
o documentació que sigui necessària. 
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- Certificat emès per tècnic competent o empresa instal·ladora de l’estabilitat i 
la solidesa dels escenaris. 

- Disposar de l’acta favorable emès per una EAC referent a la instal·lació 
elèctrica. 

- Acreditar el nombre de controladors d’accessos necessaris segons el decret 
112/2010, articles 57 i 58. 

- Acreditar el nombre de vigilants de seguretat necessaris segons el decret 
112/2010, article 43. 

- Acreditar la contractació dels serveis d’assistència sanitària. 
- Acreditar la contractació dels lavabos i cabines de vàter necessaris segons 

el REPAR, article 47. 
- Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010. 
- Declaracions responsables sanitàries presentades al servei de salut de 

l’Ajuntament. 
 
Disposar dels següents informes perceptius favorables: 
- Pla d’autoprotecció validat pels serveis tècnics municipals del protecció civil i 

penjat a la plataforma Hermes. 
- Informe favorable de l’Estudi de la mobilitat generada. 
- Informe favorable del servei de prevenció i extinció d’incendis de la 

Generalitat de Catalunya. 
- Pla de contingència sobre la situació actual de la COVID 19 (pandèmia) 

validat per la Conselleria de salut de la Generalitat de Catalunya i/o pel Pla 
PROCICAT de la Generalitat. tal i com es desprèn de la Resolució 
SLT/1429/2020 de 18 de Juny en la Etapa de Represa al Territori de 
Catalunya en el marc de la Crisi Sanitària vigent provocada per la Covid 19.” 

 
2- Informe de mobilitat del “Vida Festival 2021” 
 
“El festival se situa principalment a la Masia En Cabanyes. També hi haurà 
actuacions a la Daurada Beach Club situada al moll de Ponent. Es durà a terme 
els dies 1, 2 i 3 de juliol. Es fa constar l’error material de l’estudi de mobilitat 
generada que indica, en ocasions, els dies 4, 5 i 6 de juliol. 
 
Es tracta d’una implantació singular amb un aforament màxim previst de 10.000 
persones, motiu pel qual es fa necessari un estudi d’Avaluació de la Mobilitat 
Generada tal i com indica el D344/2006. 
 
La descripció de la mobilitat generada pel festival, així com les propostes de 
millora de la seva gestió, es troba descrita en l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat 
Generada en relació al públic assistent (10.000 persones). 
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Es manté una major presència del transport col·lectiu en els desplaçaments al 
festival respecte les primeres edicions, motivat per l’increment dels recursos 
destinats per la organització a aquest fi. 
 
Es preveu una arribada esglaonada del públic gràcies a què actuen diversos 
grups. L’estudi de mobilitat generada efectua l’anàlisi de la mobilitat generada i 
les propostes de millora en compliment del decret 344/2006, així com també 
preveu el compliment del decret 112/2010 pel qual s’aprova el Reglament 
d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives en allò relatiu a mobilitat i 
estacionament previst a l’article 112. 
 
Tanmateix, pel que fa a l’oferta d’estacionament per encabir els vehicles dels 
assistents que es desplaçaran en vehicle privat, l’estudi esmenta una oferta 
total per a 1.900 vehicles, quan valora en 2.000 els vehicles que s’hi 
desplaçaran. Per tant, no s’assoleix una oferta d’estacionament adequada a la 
demanda. 
 
El redactor del projecte determina que es compleixen els requisits de mobilitat 
del decret 112/2010 de 31 d’agost.” 
 
3- Informe de prevenció d’incendis, Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments 
 
“Informe de prevenció d’incendis 
Titular/ Entitat o persona física organitzadora: SITBACK PRODUCCIONS, S.L. 
Identificació o nom de l’activitat: VIDA FESTIVAL 2021 EN MASIA D'EN 
CABANYES 
Adreça/Espai de realització/Recorregut: Masia d'en Cabanyes, s/n 
Municipi: Vilanova i la Geltrú 
Data/es de realització: del 1 de juliol al 3 de juliol de 2021 
Hora/es d’inici: 16:00 h 
Hora/es de finalització: 05:00 h 
Aforament previst: 10.000 persones 
Referència externa: 143/21-EACT 
Referència interna: 24/2021/000075 
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Fets 
 
1. El dia 05/05/2021 ha entrat amb el número de registre E 
9000/00083839/2021 la sol·licitud de l’informe de prevenció d’incendis en 
relació a l’activitat de la referència. 
2. Aquest projecte està elaborat per l’Enginyer Tècnic Industrial Juan José 
Gallardo Moreno i es va visar en data 04/05/2021 amb el número 2021/01042. 
 
Fonaments de dret 
 
- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de Prevenció i Seguretat en Matèria d’Incendis 
establiments, Activitats, Infraestructures i Edificis. 
- Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i lesactivitats recreatives i posteriors modificacions. 
- Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives. 
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació(CTE) i posteriors correccions i modificacions.  
- Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI). 
- Reial decret 2816/82, de 27 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general 
de policia i espectacles públics i activitats recreatives (RGPEAR). 
 
Conclusions 
 
La documentació presentada reuneix les condicions de seguretat contra 
incendis necessària per poder exercir l’activitat de caràcter esporàdic o 
puntual.” 
 
4- Informe de Protecció Civil. 
 
“SITBACK PRODUCCIONS, SL ha presentat un Pla d’Autoprotecció relatiu a 
l’espectacle públic i activitat recreativa de caràcter extraordinari del FESTIVAL 
DE MUSICA VIDA 2021, i que s’ubica a la zona exterior de la Masia d’en 
Cabanyes, Vilanova i la Geltrú, 08800. 
 
Després d’analitzar el contingut del citat Pla d’Autoprotecció, s’emet Informe 
Favorable, ja que es considera correcte per donar compliment al requisit que 
s’estableix al article 46. Pla d’Autoprotecció, del Decret 112/2010, de 31 
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives. 
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Cal dir però, que l’apartat annexat al Pla d’Autoprotecció com a annex 5 de Pla 
de Contingència, NO serà objecte d’anàlisi tècnica per part de l’òrgan de 
Protecció Civil d’aquest Ajuntament, ni del tècnic sotasignat, ja que no és la 
seva competència, tal i com es desprèn de la Resolució SLT/1429/2020 de 18 
de Juny en la Etapa de Represa al Territori de Catalunya en el marc de la Crisi 
Sanitària vigent provocada per la Covid 19.” 
 

VII- La competència per a atorgar llicències urbanístiques correspon a l’Alcaldessa en 
virtut de les facultats atribuïdes a l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, reguladora de les 
bases del règim local, en concordança amb l’article 53.1.s) del DL 2/2003, de 28 d’abril 
(TRLMRLC). 
 
Tanmateix aquesta competència ha estat delegada en favor de la Junta de Govern 
Local, com a òrgan col·legiat, mitjançant resolució d’Alcaldia de data 25 de juny de 
2019, publicat al BOP de 3 de juliol de 2019. 
 
En atenció a que la demora en la concessió de la llicència pot comportar un perjudici 
que pot posar en perill l’adequada i correcte celebració del festival, i de conformitat 
amb l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de règim jurídic del Sector 
Públic, es procedeix a l’avocació de la competència per a resoldre la llicència. 
  
Fonaments de dret 
 
1.Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives, en relació als espectacles i activitats recreatives realitzats en 
espais oberts, modificada per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic (en especial, modificació de les lletres a i 
b de l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 11/2009, efectuada per l’article 218 de dita Llei 
5/2017, pel que fa al concepte d’activitats recreatives extraordinàries). 
2.Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat per Decret 
112/2010, de 31 d’agost. En especial, article 112 i concordants relatius als espectacles 
i activitats recreatives realitzats en espais oberts.  
3.Ordenança reguladora del soroll i les vibracions, aprovada pel Ple municipal de data 
8 de novembre de 2010 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de data 1 de febrer de 2011, i en especial el seu article 16 referent a activitats festives i 
altres actes a la via pública, modificat en l’apartat 5è. Per acord del Ple de l’Ajuntament 
de data 25 de juliol de 2016 (BOP de 04-08- 016). 
4.Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, article 21 
apartat 3r. 
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5.Article 7.3 del Decret 176/2009 de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
que desenvolupa la referida Llei 16/2002 de 28 de juny. 
6.Article 9.1 de la Llei estatal 37/2003, de 17 de novembre, del soroll. 
7.La competència originària correspon a l’Alcaldessa en virtut de les facultats 
atribuïdes a l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, 
en concordança amb l’article 53.1.s) del DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC).  
 
Aquesta competència ha estat delegada en favor de la Junta de Govern Local, com a 
òrgan col·legiat, mitjançant decret de l’Alcaldessa de data 25 de juny de 2019 (publicat 
al BOP de 3 de juliol de 2019). No obstant això, de conformitat amb l’article 10 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic i tal i com figura motivat a 
la relació de fets VII, en el present cas es justifica procedir a l’avocació de la 
competència per a l’atorgament de la present llicència a favor de l’alcaldessa, donant 
compte del mateix a la Junta de Govern Local immediatament posterior que se celebri. 
 
Resolució 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER.- AVOCAR la competència de l’alcaldessa, de conformitat amb l’article 10 de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de règim jurídic del Sector Públic, i tal i com 
figura motivat a la relació de fets VII, per a concedir aquesta llicència. Del present 
decret caldrà donar compte a la Junta de Govern Local immediatament posterior que 
se celebri.  
 
SEGON. INFORMAR FAVORABLEMENT les modificacions del pla d’autoprotecció 
presentat per SITBACK PRODUCCIONS, SL, i introduït a la Plataforma Digital 
Hermes.  
 
TERCER. CONCEDIR llicència de caràcter extraordinari a SITBACK PRODUCCIONS, 
SL, per a la celebració del festival de música VIDA FESTIVAL 2021, a la zona exterior 
de la Masia Cabanyes d’aquest municipi, com esdeveniment cultural integrat dins de la 
programació d’actes de les festes de Sant Pere 2021, de conformitat amb el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (aprovat per Decret 112/2010, 
de 31 d’agost) i restant normativa aplicable als espectacles públics i activitats 
recreatives realitzats en espais oberts, amb el següent detall: 
 

- Lloc de realització: zona exterior de la Masia Cabanyes. 

- Dates: 1, 2 i 3 de juliol de 2021 

- Horari: 
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1 de juliol de 16:00h. a 5:00h. 

2 de juliol de 16:00h. a 6:00h. 

3 de juliol de 16:00h. a 6:00h. 

- Aforament limitat a: 10.000 persones. 
 
QUART. IMPOSAR les CONDICIONS I REQUERIMENTS a què resta sotmesa la seva 
realització, com a mesures a adoptar en l’espai a la zona exterior de la Masia en 
Cabanyes per l’entitat organitzadora del Vida Festival, d’acord amb els informes 
esmentats a la part expositiva del present acord i incorporats a l’expedient, així com 
les condicions establertes en el pla d’autoprotecció elaborat per a aquest festival. 
 
CINQUÈ. CONDICIONAR la llicència atorgada a la disposició i presentació de la 
documentació següent: 
 

-  Compliment del Codi Tècnic d’Edificació: DB SI i DB SUA. 

-  Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió. 

-  Compliment de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 

-  Compliment de l’Ordenança reguladora dels establiments musicals i de 
restauració de pública concurrència. 

-  Compliment del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 

-  Compliment de la Normativa Sanitària vigent que li és d’aplicació. 

-  Durant els assajos previstos i durant els concerts dels dies del festival, es farà 
un seguiment continu i permanent dels nivells d’immissió acústica indicats a 
l’estudi acústic, per garantir el compliment de l’article 16 de l’ordenança 
municipal del soroll i les vibracions i les condicions i mesures correctores de 
l’estudi acústic. 

-  Compliment de les condicions imposades en l’informe de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. 

-  Compliment de les condicions imposades en l’informe de mobilitat. 

- Compliment de la normativa referent als plans d’autoprotecció i compliment de 
les condicions imposades pel servei de protecció civil de l’ajuntament. 

-  L’aparcament necessari per al desenvolupament de l’activitat estarà justificat i 
validat segons l’estudi de mobilitat presentat. 
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- Cal disposar d’un sistema de control d’aforament. 

-  Compliment de les condicions establertes en tots els informes perceptius. 

-  Disposar de la prèvia autorització municipal de la cessió de l’espai. 

-  Cal disposar un rètol o placa que adverteixi que es podrien superar els 90 dB 
(A) a l’entrada de l’establiment (en compliment de l’article 34 del REPAR). 

 
 
Previ al seu funcionament es presentarà la següent documentació: 
 

- Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els requisits 
establerts pel decret 112/2010. 

- Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 
d’acord amb la documentació presentada i que compleixen amb la normativa que 
li són d’aplicació. 

- Certificat d’instal·lació i funcionament dels limitadors per una EPCA, que acrediti el 
compliment de l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 

- Cal disposar del Pla d’autoprotecció validat i penjat a la plataforma Hermes, o 
documentació que sigui necessària.  

- Certificat emès per tècnic competent o empresa instal·ladora de l’estabilitat i la 
solidesa 

- dels escenaris. 

- Disposar de l’acta favorable emès per una EAC referent a la instal·lació elèctrica. 

- Acreditar el nombre de controladors d’accessos necessaris segons el decret 
112/2010, articles 57 i 58. 

- Acreditar el nombre de vigilants de seguretat necessaris segons el decret 
112/2010, article 43. 

- Acreditar la contractació dels serveis d’assistència sanitària. 

- Acreditar la contractació dels lavabos i cabines de vàter necessaris segons el 
REPAR,article 47. 

- Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010. 

- Declaracions responsables sanitàries presentades al servei de salut de 
l’Ajuntament. 
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Durant la celebració del festival, caldrà donar compliment al Pla de contingència sobre 
la situació actual de la COVID 19 (pandèmia) validat per la Conselleria de salut de la 
Generalitat de Catalunya i/o pel Pla PROCICAT de la Generalitat. tal i com es desprèn 
de la Resolució SLT/1429/2020 de 18 de Juny en la Etapa de Represa al Territori de 
Catalunya en el marc de la Crisi Sanitària vigent provocada per la Covid 19. 
 
SISÈ. NOTIFICAR aquest acord a SITBACK PRODUCCIONS, SL. 
 
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. 
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27. Promoció Econòmica i Projecte de Ciutat 
Número: 977/2021/eSUB 
 
APROVAR L’ATORGAMENT A L’ASSOCIACIÓ SINGLOT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL 2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- ATORGAR una subvenció nominativa a l’entitat Associació Singlot de 
Vilanova i la Geltrú amb CIF G65329195, per un import de TRES MIL EUROS 
(3.000,00€), destinada a finançar el sosteniment de l’entitat d’interès social que és 
propietària de la seu social. 
 
SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de TRES MIL EUROS (3.000,00€) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.4320.48205 SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ 
SINGLOT, del pressupost de l’exercici 2021 per fer front a la subvenció que s’atorga. 
 
TERCER.- APROVAR les condicions a què queda subjecte la present subvenció que 
es concreten en els punts següents: 
 
3.1. ASSOCIACIÓ SINGLOT es compromet a: 
 
3.1.1 La subvenció es destinarà a finançar despeses que es produeixin durant 
l’execució de l’esdeveniment Fes-t’hiu, festival de cerveses artesanes de barril 2021, 
els dies 9 i 10 de juliol. 
 
3.1.2 Durant els dos dies s’oferirà una programació descentralitzada amb la 
participació de 12 establiments de restauració local i, dins del seu horari habitual. 
D’aquesta manera, el públic participant podrà en aquests establiments, degustar les 
diverses variats de cerveses artesanals que cervesers participants oferiran en el marc 
del festival, podent interactuar amb ells per conèixer de primera mà el seus productes 
d’elaboració artesanal. 
 
3.1.3 Per tal de donar eficient visibilitat a l’activitat i els establiments locals participants, 
l’entitat farà difusió diversa en format online i en paper, senyalitzant la participació 
activa de cada establiment col·laborador. 
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3.1.4 Fer que aquesta programació de l’edició 2021, constitueixi una eina de 
dinamització de l’economia local en temps de reactivació econòmica que oferirà també 
visibilitat a les diverses empreses i establiments de restauració locals participants. 
 
3.1.5. Justificar la realització de l’activitat motiu de subvenció, com a màxim el dia 10 
d’octubre, mitjançant la presentació documentada del que estableix, article 9 
“Acreditament i Cobrament” de l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions, vigent i que també contemplen les Bases reguladores de les 
subvencions destinades a entitats de Vilanova i la Geltrú. 
 
3.1.6. L’entitat preceptora de la subvenció concedida per l’Ajuntament, s’obliga a 
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 
 
3.1.7. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 
Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció 
concedida. 
 
3.1.8. Conservar els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels 
fons rebuts, per un període no inferior a 6 anys, comptats des de la finalització del 
termini de presentació de justificacions. 
 
3.1.9 Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del projecte o de 
l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i 
audiovisuals. 
 
3.1. 10. Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans 
electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013 i la Llei 19/2014.  
 
3.1. 11. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent 
que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
3.1.12. Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència 
en el compliment de les obligacions establertes mitjançant la presentació d’un informe 
per escrit, tan bon punt es produeixi, amb justificació de les causes que l’originen 
 
3.1.13. Comunicar per escrit les modificacions relatives al beneficiari, com un canvi en 
els mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació que tingui 
transcendència per al seguiment de la subvenció 
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3.1.14 Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió 
de subvenció. 
 
3.1.15. Complir les obligacions previstes en la llei 19/2014 de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, respecte a la 
publicitat activa. 
 
3.1.16. S’entendrà acceptada la subvenció si l’entitat beneficiària no ha manifestat 
expressament les seves objeccions en el termini de 15 dies comptador des de la data 
de la notificació de la present resolució. 
3.1.17. En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions 
i el seu Reglament de desenvolupament. 
 
3.2. Seran despeses subvencionables les establertes amb caràcter general a l’article 
31 de la llei 38/2003,de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
3.3. Incompliment de les obligacions i compromisos. 
 
3.3.1. L’incompliment de les obligacions establertes originarà les responsabilitats que 
en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de 
la subvenció concedida. 
 
3.3.2. En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part de 
l’administració, haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’Ajuntament haurà de 
resoldre en el termini d’un mes. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta 
sol·licitud serà susceptible de recurs administratiu de reposició de forma potestativa o 
directament de recurs contenciós administratiu. 
 
3.3.3. L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari donarà dret a 
l’Ajuntament a la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida, 
prèvia audiència del beneficiari, sense dret a que aquest rebi indemnització, i sens 
perjudici del dret a incoar els procediments sancionadors i de rescabalament dels 
danys i perjudicis que siguin oportuns. 
 
3.4. Responsabilitat en front de tercers. La responsabilitat que es pugui generar 
enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del desplegament 
d'aquest acord correspon a l'entitat executora material de les actuacions. 
 



 
 
  
   

 
 
 
 
 

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 

 

3.5. La forma de pagament de l’import de la subvenció. L’import de la subvenció 
s’abonarà de la manera següent: 
 

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

 
-  50 % restat de la subvenció: es farà efectiva un cop el/la beneficiari/ària hagi 

justificat correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció. 
 
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Quan el 
beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació del 
pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud d’aquest. 
 
3.6. Compatibilitat amb altres subvencions. La subvenció regulada en aquest acord 
serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics 
o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat 
no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
 
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ASSOCIACIÓ SINGLOT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ perquè en un termini de 10 dies, comptats a partit del dia següent a la 
notificació, pugui presentar al·legacions o els documents que consideri oportuns.  
 
S’entendrà acceptada la subvenció per part de l’entitat si en aquest termini no 
manifesta expressament la seva disconformitat. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la intervenció municipal per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
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. 
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Contra la resolució dels recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol recurs que considereu procedent. 
 
 
Proposicions urgents 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els següents assumptes:  
 
El secretari fa constar, en relació amb aquest punt, que no ha pogut ser objecte 
d’estudi pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb el RD 128/2018, de 16 de març, i a l’efecte del que disposa l’article 
92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat dels casos en què porti incorporat 
l’informe jurídic. 
 
28. Secretaria General.  
Número: 285/2021/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’AUXILIARS DE 
RECEPCIÓ, ATENCIÓ TELEFÒNICA, CONSERGERIA I VIGILÀNCIA A LA 
REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL I DEPENDÈNCIA 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert, i el plec de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars, 
respectivament annexos I i II de la present resolució,  per a la contractació dels serveis 
auxiliars de recepció, atenció telefònica, consergeria i vigilància de la Regidoria d’Acció 
Social i Dependència de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 



 
 
  
   

 
 
 
 
 

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 

 

 
SEGON. CONVOCAR licitació per procediment obert simplificat abreujat d’acord amb 
articles 145, 146, 159.6 i concordants de la LCSP, per un període de dos (2) anys, 
prorrogable de forma expressa durant dos (2) anys més, per períodes anuals, amb un 
pressupost anual de licitació de 14.821,19 euros més 3.112,45 euros corresponents al 
21% d’IVA, que fan un total de 17.933,64 euros 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a la partida pressupostària 35.2313.2269900 del pressupost 
vigent i a les aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin 
a la durada del contracte.  
 

 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència 
de crèdit a cada exercici pressupostari. 
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2 de la Llei 
19/2017 - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la 
recepció de la seva notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de 
conformitat amb els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent 
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29. Llicències i Disciplina.  
Número: 862/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA A VILANOVALAND 
DEVELOPMENT, SL, PER A CONSTRUIR EL SOTERRANI DE L’EDIFICI 2 DEL 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE UN EDIFICI PLURIFAMILIAR, AL C. GAFARRO, 
1 (EXP. 862/2021/eOBR) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. ATORGAR la llicència d’obres sol·licitada per VILANOVALAND 
DEVELOPMENT, SL, va sol·licitar llicència d’obres per a, PER A CONSTRUIR EL 
SOTERRANI DE L’EDIFICI 2 DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE UN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR, AL C. GAFARRO, 1 (EXP. 862/2021/eOBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 

1. La present llicència té per objecte l’execució de la Fase 0 (del projecte de 
construcció d’un edifici plurifamiliar de 28 habitatges, 24 trasters, 39 
aparcaments i zones comuns interiors, i urbanització de zones comuns exteriors 
amb piscina, padel i aparcament exterior per a 17 places (EDIFICI 2, 
URBANITZACIÓ I APARCAMENT EXTERIOR) objecte de la llicència 436/2020) 
consistent en la construcció estrictament del soterrani de l’edificació. 

2. Donat que la present llicència de construcció del soterrani compleix amb els 
paràmetres normatius tant del planejament actual vigent com del planejament en 
tràmit pendent d’entrar en vigor, i així mateix es constitueix com a una única 
unitat d’actuació s’informa favorablement la llicència de construcció del soterrani 
Fase 0 del futur edifici plurifamiliar de 28 habitatges, 24 trasters, 39 aparcaments 
i zones comuns interiors, i urbanització de zones comuns exteriors amb piscina, 
padel i aparcament exterior per a 17 places. 

3. La primera ocupació, restarà subjecte a la finalització de les obres del conjunt de 
l’edifici objecte de la llicència 436/2020, a tal efecte caldrà aportar entre d’altra 
documentació el certificat final d’obra del conjunt de les obres (expedients 
862/2021 i 436/2020) signats per la direcció facultativa i visats pel col·legi 
professional. 
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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.  

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

8. 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. 

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

10. 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. 

11. 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. 
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12. 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 
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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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30. Llicències i Disciplina.  
Número: 864/2021/eOBR. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA A VILANOVALAND 
DEVELOPMENT, SL, PER A CONSTRUIR EL SOTERRANI DE L’EDIFICI 1 DEL 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE UN EDIFICI PLURIFAMILIAR, A LA RDA. 
IBÈRICA 268 (EXP. 864/2021/eOBR) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 
 

ACORD 
 
PRIMER.  ATORGAR la llicència d’obres sol·licitada per VILANOVALAND 
DEVELOPMENT, SL, va sol·licitar llicència d’obres per a, PER A CONSTRUIR EL 
SOTERRANI DE L’EDIFICI 1 DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE UN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR, A LA RDA. IBÈRICA, 268 (EXP. 864/2021/eOBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 

1. La present llicència té per objecte l’execució de la Fase 0 (del projecte de 
construcció d’edifici plurifamiliar de ps+pb+4pp+psco amb 28 habitatges, 23 
trasters i 30 aparcaments, Edifici 1) objecte de la llicència 437/2020) consistent 
en la construcció estrictament del soterrani de l’edificació. 

2. Donat que la present llicència de construcció del soterrani compleix amb els 
paràmetres normatius tant del planejament actual vigent com del planejament en 
tràmit pendent d’entrar en vigor, i així mateix es constitueix com a una única 
unitat d’actuació s’informa favorablement la llicència de construcció del soterrani 
Fase 0 del futur edifici plurifamiliar de 28 habitatges, 23 trasters, 30 
aparcaments, Edifici 1. 

3. La primera ocupació, restarà subjecte a la finalització de les obres del conjunt de 
l’edifici objecte de la llicència 437/2020, a tal efecte caldrà aportar entre d’altra 
documentació el certificat final d’obra del conjunt de les obres (expedients 
864/2021 i 437/2020) signats per la direcció facultativa i visats 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. 
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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.  

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

8. 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. 

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

10. 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. 

11. 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. 

12. 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 
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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 
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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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31. Intervenció.  
Número: 607/2021/eAJT. 
 
APROVAR LA RECTIFICACIÓ DE LA OPERACIÓ COMPTABLE DE PRESSUPOST 
DEL 2021 PER DONAR COMPLIMENT A L'ACORD DE PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT LLOGUER DE CASETES DE 
FUSTA DELS MERCATS DE NADAL I REIS APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL EL 5 DE MAIG DE 2020. 
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres presents, aprova l'acord 
següent: 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la rectificació de l’operació comptable núm. 220209000039 de 
l’aplicació 10.4311.2279901 Fires del pressupost vigent, ampliant el càrrec en 5.377,24 
euros, per tal de donar compliment a l’acord de pròrroga del contracte de 
subministrament mitjançant lloguer de casetes de fusta dels mercats de Nadal i Reis 
aprovat per la Junta de Govern Local el 5 de maig de 2020 (exp. 000019/2019-CONT), 
per un import de 10.754,48 euros, comptabilitzat erròniament el 2020 com a despesa 
plurianual 2020-2021, imputant el 50% de l’import a cada any. 
 
SEGON. TRAMITAR l’aprovació de la factura emesa per l’adjudicatari del contracte 
Camp Base Organization SL núm. 180754 de 30 de desembre de 2020. 
 
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 
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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. 
   
 
 
Precs i preguntes  
 
Sense precs i preguntes 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 9.43 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 


