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Identificació de l’expedient
Núm.Exp.: 787/2021/eAJT

COM A SECRETARI GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ,
CERTIFICO: Que, a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta
corresponent, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en la sessió del dia 21 de
desembre de 2021, va adoptar per unanimitat l'acord següent:
22. Espai Públic.
Número: 787/2021/eAJT.
TREBALLS DE PLANTACIÓ D'ARBRAT A LA PLAÇA DELS FRANCISCANS DE
VILANOVA I LA GELTRÚ, PER PART DE LA MANCOMUNITAT TEGAR DEL
GARRAF.
Relació de fets
1. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pot conferir la realització d’activitats de
caràcter material, tècnic o de serveis, a la MANCOMUNITAT TEGAR DEL
GARRAF, per raons d’eficàcia o quan no disposi dels mitjans tècnics idonis per al
seu desenvolupament.
2. El Servei d’Espai Públic té assignat, entre d’altres, el seguiment i gestió del servei
de manteniment i neteja de parcs i jardins. Dins aquest servei, gestiona el servei
de conservació d’estanys, fonts ornamentals i la xarxa de reg municipal.
3. Que la Mancomunitat per a l’atenció i assistència dels minusvàlids psíquics de la
comarca del Garraf està constituïda pels municipis de Vilanova i la Geltrú, Sitges,
Sant Pere de Ribes, Cubelles, Canyelles i Olivella, segons Decret 400/1981, de 26
d’octubre, de la Generalitat de Catalunya (publicat al DOGC núm. 177 de 20 de
novembre de 1981), i degudament inscrita al Registre d’Entitats Locals de
Catalunya segons Resolució del Director General d’Administració Local núm. 1501
de 23 d’octubre de 1991, amb codi d’identificació núm. 9001740003.
4. En data 26 de març de 2019 es va aprovar en Junta de Govern Local l’expedient
86/2019-SVI el conveni interadministratiu de cooperació entre L’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú i la Mancomunitat per a l’atenció i assistència dels minusvàlids
psíquics de la Comarca del Garraf per a la prestació del servei de manteniment i
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neteja dels parcs i jardins del municipi de Vilanova i la Geltrú, zona B per part de
dita Mancomunitat.
5. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en l’exercici d’una potestat d’autoorganització
amb òrgan especial d’administració, en el qual, l’ens filial actua dintre de les
potestats de l’encàrrec de gestió per compte de l’ens matriu.
6. L’objecte d’aquesta plantació d’arbrat compren el subministrament de 6 unitats de
Casuarina equisetifolia, junt als treballs de maquinària per l’adequació del terreny i
la seva distribució dins l’àmbit del terreny de la plaça dels Franciscans.
7. El desglossament dels materials i mitjans propis es detallen amb el corresponent
pressupost:
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8. El total de despesa és de 3.982,77 €, iva inclòs, a la partida “Contracte de
jardineria zona B” 53.1710.2279902 del vigent pressupost de 2021 del Servei
d’Espai Públic.
9. S’incorpora a l’expedient informe tècnic favorable.

Fonaments de dret
1. Aprovació del Ple de la Mancomunitat i la resta d’ajuntaments pertanyents a la mateixa,
de la modificació definitiva dels estatuts d’aquesta institució, en els quals han quedat
anotats en el Registre dels Ens Locals de Catalunya (RE DGRI núm. 3158, de 12-4-2013)
ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF
CAPÍTOL IV
CONVENIS I ENCOMANDES DE GESTIÓ I SERVEIS
Article 20. Convenis i encomandes de gestió i serveis
1. Per al compliment de les seves finalitats, la Mancomunitat podrà, en el marc legal
vigent, establir convenis i concerts i rebre ajudes de les institucions públiques i
privades, interessades en el desenvolupament de les seves finalitats. Igualment
podrà establir encomanes de gestió, tant de les regulades a l’article 4.1.n) del Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat per RDL 3/2011, de 14 de
novembre, com de les previstes a l’article 10.1 a 6 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions públiques de
Catalunya.
2. La Mancomunitat adquireix la condició de medi propi i servei tècnic, d’acord amb
allò que preveuen els articles 4.1.n) i 24.6 de la Llei 30/07, de contractes del
sector públic.
3. Es reconeix expressament a l’Entitat la condició de medi propi i servei tècnic de
les entitats públiques consorciades.
4. La Mancomunitat realitza la seva activitat a favor de les Entitats Públiques
Mancomunades, per aquesta raó, aquestes ostenten sobre la Mancomunitat el
control anàleg al que pot exercir sobre els seus propis serveis, segons els
presents Estatuts.
5. El règim d’encàrrecs de gestió definit a l’article 10.1 a 6 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions públiques de
Catalunya, es regirà per l’esmentat precepte, i el definit a l’article 4.1.n) del text
Refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat per RDL 3/2011, de 14 de
novembre, serà el següent:
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a) Les Entitats Públiques Mancomunades podran conferir la realització
d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis a la mancomunitat per
raons d’eficàcia o quan no disposi dels mitjans idonis per al seu
desenvolupament.
b) Els encàrrecs seran d’execució obligatòria per part de l’Entitat
c) L’Entitat no podrà participar en licitacions públiques convocades per Les
Entitats Públiques Mancomunades, sense perjudici que, quan no concorri cap
licitador, pugui encarregar-se-li l’execució de la prestació que va ser objecte de
la licitació.
d) L’encàrrec de gestió es regirà per les normes de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú, i per les
normes de contractació pública únicament en els supòsits que així ho disposi
la legislació de contractes de les administracions públiques.
e) L’encomana o encàrrec de gestió o de funcions no suposa la cessió de la
titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, i
correspondrà a l’òrgan competent de l’Entitat l’adopció dels actes
administratius definits o complementaris que donin suport o en els quals
s’integrin la concreta activitat objecte de l’encàrrec.
f)

La realització d’activitats establertes amb caràcter general en l’àmbit de Les
Entitats Públiques Mancomunades i dels ens que en depenen o en els quals
participa, es durà a terme d’acord amb les determinacions aprovades, les
quals fixaran les activitats incloses, el seu termini de vigència i la naturalesa i
l’abast de la gestió i funcions encomandes.

2. Aprovació en Junta de Govern Local, en data 26 de març de 2019, l’expedient 86/2019
SVI el conveni interadministratiu de cooperació entre L’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú i la Mancomunitat per a l’atenció i assistència dels minusvàlids psíquics de la
Comarca del Garraf per a la prestació del servei de manteniment i neteja dels parcs i
jardins del municipi de Vilanova i la Geltrú, zona B per part de dita Mancomunitat.
3. Decret de l'Alcaldia, de delegació de competències a la Junta de Govern Local, de 25
de juny de 2019, publicat al BOP de 03.07.2019

ACORD
PRIMER. APROVAR l’encàrrec de mitjans propis a la MANCOMUNITAT TEGAR DEL
GARRAF, CIF- P0800354C, en relació als treballs de plantació d’arbrat a la plaça dels
Franciscans de Vilanova i la Geltrú.
D’acord amb l’informe tècnic incorporat a l’expedient, la despesa de cada actuació es
desglossa de la següent manera:
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SEGON. APROVAR la despesa de 3.982,77 €, iva inclòs, a la partida “Contracte de
jardineria zona B” 53.1710.2279902 del vigent pressupost de 2021 del Servei d’Espai
Públic.
TERCER. NOTIFICAR el present acord a la MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF.
QUART. PEU DE RECURS
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu,
podeu interposar els següents recursos:
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte,
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el
seu defecte, des de la seva data de publicació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos,
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent

I perquè consti, expedeixo aquest certificat, de conformitat amb l'establert a l'art. 206 del
ROFRJ de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, amb el vistiplau de
l'alcaldessa-presidenta, a Vilanova i la Geltrú.

Secretari General

L'alcaldessa

Isidre Martí Sardà

Olga Arnau Sanabra
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