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Identificació de l’expedient 
Núm.Exp.: 22/2020/eJGL 
 
 
NÚM.:   22 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  23 de juny de 2020 
HORA:  09:30 
DOCUMENT:  Acta 
 

 
 
A Vilanova i la Geltrú, a la VIDEOCONFERÈNCIA MITJANÇANT SISTEMA ETEAMS 
en: 1ª convocatòria. Comença la sessió a les 09:30 
 
ASSISTENTS: 
 
Olga Arnau Sanabra   ERC 

Marta Jofra Sora   CUP 

M Blanca Alba Pujol   JxC 

Antoni Palacios Asensio   JxC 

Isidre Marti Sarda     
Cesar Rodriguez Sola     
Francesc Xavier Serra Albet   ERC 

Jordi Medina Alsina   ERC 

Joan Manuel Ferrera*izquierdo     
 

Excusen la seva absència els regidors/es: 
 
Adelaida Moya Taules   ERC 

Enric Garriga Ubia   CUP 

 
 
ORDRE DEL DIA 

 
0. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs. 
Numero: 21/2020/eJGL 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 21 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 16 DE JUNY DE 2020. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària 21 de la Junta de Govern Local del dia 16 de 
juny de 2020. 
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1. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 51/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 1140, de 18/12/19, DICTADA PEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA EN EL PROCEDIMENT 175/2016 
INTERPOSAT PER M. I. A. 
 
  
Es dona per assabentada  a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA 
 
 
Núm. procediment  :   Ordinari 175/2016 
 
 
Núm. i data sentència:               1140, de 18 de desembre de 2019 
  
 
Part actora  : M. I. A.  
 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
 
Lletrat:                                        M. À. P.H. (Milà Advocats, SLP) 
 
 
Objecte del procediment :      Resolució de 23/8/16, desestimatòria e l’escrit d’al·legacions 

contar la modificació de l’article 16, apartat 5è, de l’Ordenança 
Municipal Reguladora del Soroll i les Vibracions. 

 
 
Decisió  :  DESESTIMA el recurs contenciós administratiu.  
  
 Sense costes. 
 
Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma i contra ella s’hi pot interposar 

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

conforme.”. 

 
   
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 37/2020/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS ALS BALCONS DEL 1R 2A I 1R 3A 
DEL CARRER JOAN ANTON MARQUÈS, EN PENJAR LES GARLANDES DE 
CARNAVAL, EL DIA 18 DE FEBRER DE 2020 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD 
   
PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI XXXXXX contra aquest Ajuntament. 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada. 

TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”.” 
   
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 36/2020/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA DE LA SEVA 
ESPOSA A LA PLAÇA DE LA VILA, EL DIA 30 DE GENER DE 2020 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 
ACORD 
 
   
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor amb DNI r la senyora amb DNI XXXXXX contra aquest 
Ajuntament. 
SEGON. Notificar el present acord a la part interessada. 
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TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”.” 
   
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 39/2020/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA A L’AVINGUDA 
CUBELLES, 54, EL DIA 5 DE DESEMBRE DE 2019 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD 
 
   
PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor amb DNI XXXXXX contra aquest Ajuntament. 
 

SEGON. Notificar el present acord a la part interessada. 

TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
  
 
 
 
 
   
5 Secretaria General. Assessoria Jurídica..  
Número: 69/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 69/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 07/10/2019 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el  següent  
 
ACORD:  
 
   
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de 
quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 
d’octubre  d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. 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, 
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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 publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
   
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 73/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000390/2019-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 13/10/2019. 
 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el  següent  
 
ACORD:  
   
“PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI XXXXXX per haver quedat acreditat l’ús d’una fotocòpia de la targeta 
d’aparcament per a persones amb disminució en comptes de l’original del qual 
disposa. 
 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de tres-
cents euros (300 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre  
d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, 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 
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“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
  
 
   
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 74/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000501/2019-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 07/11/2019. 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el  següent  
 
 
ACORD:  
   
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de 
quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 
d’octubre  d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
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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 publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
   
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 77/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000518/2019-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 17/11/2019. 
 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el  següent  
 
ACORD:  
 
   
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de 
quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 
d’octubre  d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
“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 publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis 
mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
  
   
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 84/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000563/2019-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 13/12/2019. 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistentes adopta  el  següent  
 
 
ACORD:  
   
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de 
quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 
d’octubre  d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. 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 
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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 publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis 
mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent”. 
 
  
   
10. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 124/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000017/2020-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 09/01/2020. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el  següent  
 
ACORD:  
   
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXX la sanció de multa de quatre 
cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre  
d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART. 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 publicació de l’acte. 
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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 de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent”. 
 
  
   
11. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 000020/2018-CONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS D’ORGANITZACIÓ I 
GESTIÓ D’ACTUACIONS I TALLERS DE LA FIRA DE NOVEMBRE DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ  
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 

“PRIMER.- PRORROGAR per mutu acord de les parts, el contracte dels serveis 

d’organització i gestió d’actuacions i tallers de la Fira de Novembre de Vilanova i la 

Geltrú, per un 1 any més, amb l’Associació Mézclate Conmigo, NIF B66588138, per un 

import anual  de 7.850€ (exempt d’IVA), (SET MIL VUIT-CENTS CINQUANTA 

EUROS). 

 
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 10.4311.2279901  del pressupost vigent i a les 
diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la 
durada del contracte. 
 
Per als propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, aquest es 
finançarà amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries que s’habilitin. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  

 

TERCER. Notificar aquest acord a l’Associació Mézclate Conmigo i publicar la 
pròrroga del contracte al Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
QUART. Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunta com a Annex. 
 
CINQUÈ. Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
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SISÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord 
amb allò previst a les lleis, en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 
desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil següent a 
la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 
impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma (14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 

 

 

 

 

 

ANNEX  (MINUTA DEL CONTRACTE) 

 

ADDENDA DEL CONTRACTE DELS  SERVEIS D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 

D’ACTUACIONS I TALLERS DE LA FIRA DE NOVEMBRE  DE VILANOVA I LA 

GELTRÚ 

 
Exp. 020/2018-CONT 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153441626035345 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

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

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

 

 
 
REUNITS 
 
D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió ordinària de data __ de __________ de 2020  i en ús de les facultats 
atorgades en l’esmentat acord, l’Alcaldessa-Presidenta O. A. S., assistida en aquest 
acte pel Secretari General de la Corporació, ISIDRE MARTÍ SARDÀ. 
 
D’altra part, Associació Mézclate Conmigo  (en endavant el contractista), amb CIF  
G66588138   i domicili al  Pl. de l’Associació dels Alumnes Obrers, 1, 08800 de 
Vilanova i la Geltrú, i en el seu nom i representació la Sra. A. L. C. major d’edat amb 
DNI XXXXX. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present 
contracte de serveis que es portarà a efecte de conformitat amb els documents 
acceptats pel contractista. 
 
 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 

I. En  data 24 de juliol  de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar 

adjudicar a Associació Mézclate Conmigo, NIF B66588138, el contracte dels 

serveis d’organització i gestió d’actuacions i tallers de la Fira de Novembre de 

Vilanova i la Geltrú, per un període de 2 anys, prorrogables 2 anys més per 

períodes anuals, per un import anual de 7.850€ (exempt d’IVA), (SET MIL 

VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS). 

 

II. En data 31 de juliol de 2018 es va signar el contracte, per un període de 2 

anys. 

 

III. En data 12 de maig de 2020, la tècnica de Promoció Econòmica responsable 

del contracte,  Sra. O. L. R., ha emès un informe on es considera la 

necessitat que el servei es continuï duent a terme per no comptar 

l’Ajuntament amb mitjans propis corresponents i que segueix existint la 

necessitat de comptar amb els serveis d’organització i gestió d’actuacions i 

tallers de la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú. Informa de la 

satisfacció del servei envers l’execució del contracte durant els 2  anys, i es 

proposa la pròrroga del mateix de l’1 d’agost de 2020 al 31  de juliol de 2021. 

 
Amb aquests antecedents, les parts contractants procedeixen a atorgar el present 
contracte de serveis en base a les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- Les parts prorroguen per mutu acord el contracte dels serveis d’organització 
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i gestió d’actuacions i tallers de la Fira de Novembre  de Vilanova i la Geltrú , per un 
import anual  de 7.850€ (exempt d’IVA), (SET MIL VUIT-CENTS CINQUANTA 
EUROS). 
 
Segona.- Es mantenen inalterades, i per tant segueixen essent d’aplicació, la resta de 
clàusules i obligacions subscrites al contracte inicial entre les parts, que no es vegin 
expressament modificades per la present novació. 
 
En prova de conformitat amb el contingut del present contracte, ambdues parts el 
signen digitalment  a un sol efecte i sense unitat d’acte. 
 
 
 
El Secretari General    L’Alcaldessa 
Isidre Martí Sardà    Olga Arnau Sanabra 
 
 
Per part de l’Associació Mézclate Conmigo 
 
 
   
12. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 000024/2018-CONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI PER L’ORGANITZACIÓ, 
GESTIÓ I MUNTATGE DE LA FIRA DE NOVEMBRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
  
 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 

PRIMER. PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte del servei per 

l’organització, gestió i muntatge  de la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú, per un 

període d’un any més, a les empreses següents: 

LOT EMPRESA IMPORT IVA(21%) TOTAL 

1 ENVELATS ELIAS SL 

B43635705 

28.052,50€ 5.891,03€ 33.943,53€ 

2 2003 SA 

A08935892 

40.198,29€ 8.441,64€ 48.639,93€ 

3 INFRALECT SL 

B62226055 

36.538,50€ 7.673,08€ 44.211,58€ 

4 SECURITAS SEGURIDAD 

ESPAÑA SA – A79252219 

7.587,84€ 1.593,44€ 9.181,28€ 

5 VIGILANCIA Y SISTEMAS SL 

B61304937 

27.712,00€ 5.819,52€ 33.531,52€ 
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6 J. R. J. 

46321482B 

6.985,00€ 1.466,85€ 8.451,85€ 

7 AMBUMEDIC SERVICE SL 

B65348906 

8.841,80€ Exempt 8.841,80€ 

8 EXPO GESTIÓ I SERVEIS DE  

FIRES SL – B64264641 

11.300,00€ 2.373,00€ 13.673,00€ 

 IMPORT TOTAL ADJUDICACIÓ   200.474,49€ 

 

 

L’import total de pròrroga pel 2020 serà de 200.474,49€ (DOS-CENTS MIL QUATRE-

CENTS SETANTA-QUATRE  EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS D’EURO). 

 

SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 

amb càrrec a la partida pressupostaria 10.4311.2279901 del pressupost vigent. 

 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 

 
TERCER. Notificar l’acord a les empreses licitadores i publicar al Registre Públic de 
Contractes. 
 
QUART. Aprovar les minutes de pròrroga dels corresponents contractes que s’adjunten 
com a Annex.. 
 
CINQUÈ. Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
SISÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
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Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, 
reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò previst 
a les lleis, en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes desfavorables o 
de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil següent a la data de la 
finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués transcorregut 
des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o impugnació amb 
anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de 
l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial 
Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis 
processals des de la declaració d’estat d’alarma (14 de març de 2020) fins que aquest 
estat finalitzi. 
 
 
ANNEX  (MINUTA CONTRACTE) 
 
ADDENDA DEL CONTRACTE DEL SERVEI PER L’ORGANITZACIÓ, GESTIÓ I 
MUNTATGE DE LA FIRA DE NOVEMBRE  DE VILANOVA I LA GELTRÚ (especificar 
LOT de l’1 al 8 ) 
 
Exp. 024/2018-CONT 
 
REUNITS 
 
D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió ordinària de data __ de __________ de 2019 i en ús de les facultats 
atorgades en l’esmentat acord, l’Alcaldessa-Presidenta XXXXXX, assistida en aquest 
acte pel Secretari General de la Corporació, XXXXXX. 
 
D’altra part, l’empresa ________________ (en endavant el contractista) amb CIF 
______________ i domicili a ___________, (codi postal) de _______, i en el seu nom i 
representació, el Sr. __________, major d’edat amb NIF núm. _____________.. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present contracte 
de serveis que es portarà a efecte de conformitat amb els documents acceptats per la 
contractista. 
 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

 

I.      En data 2 d’octubre de 2018 la Junta de Govern Local  va adjudicar el 

contracte del servei per l’organització, gestió i muntatge  de la Fira de 

Novembre de Vilanova i la Geltrú, per un període d’un any, prorrogable 

anualment per 3 anys més, a les empreses següents: 

 

LOT EMPRESA IMPORT IVA(21%) TOTAL 
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1 ENVELATS ELIAS SL 

B43635705 

28.052,50€ 5.891,03€ 33.943,53€ 

2 2003 SA 

A08935892 

40.198,29€ 8.441,64€ 48.639,93€ 

3 INFRALECT SL 

B62226055 

36.538,50€ 7.673,08€ 44.211,58€ 

4 SECURITAS SEGURIDAD 

ESPAÑA SA – A79252219 

7.587,84€ 1.593,44€ 9.181,28€ 

5 VIGILANCIA Y SISTEMAS SL 

B61304937 

27.712,00€ 5.819,52€ 33.531,52€ 

6 JOAN RAICH JOVÉ 

46321482B 

6.985,00€ 1.466,85€ 8.451,85€ 

7 AMBUMEDIC SERVICE SL 

B65348906 

8.841,80€ Exempt 8.841,80€ 

8 EXPO GESTIÓ I SERVEIS DE  

FIRES SL – B64264641 

11.300,00€ 2.373,00€ 13.673,00€ 

 IMPORT TOTAL ADJUDICACIÓ   200.474,49€ 

 

 

 

Per un import anual d’adjudicació de 200.474,49€ (DOS-CENTS MIL 
QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE  EUROS AMB QUARANTA-NOU 
CÈNTIMS D’EURO). 
 

II.  Dins el termini establert a l’art. 153.3 de la Llei 9/2017 de Contractes del 
Sector Públic,  es van formalitzar tots els contractes amb els diferents 
licitadors per termini d’un any. 

 
III. En data 2 de juliol de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar la primera 

pròrroga del contracte per un any més. 
 
IV.  En data 12 de maig de 2020  la tècnica de Promoció Econòmica responsable 

del contracte, Sra. Olga López Roig, ha emès informe on es considera la 
necessitat que el servei es continuï realitzant per no comptar l’Ajuntament 
amb els mitjans propis corresponents i informa que els licitadors han dut a 
terme, durant el primer any d’execució del contracte i la primera pròrroga, 
satisfactòriament la gestió del servei per l’organització, gestió i muntatge  de 
la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb allò establert als 
Plecs de clàusules administratives particulars i Plec de prescripcions 
tècniques, i proposa prorrogar el contracte per un any més des de la data de 
formalització. 

 
 

CLÀUSULES 

 

Primera.- Les parts prorroguen per mutu acord el contracte del servei per 
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l’organització, gestió i muntatge de la Fira de Novembre  de Vilanova i la Geltrú, 
(especificar LOT) amb l’empresa _________________  per un període d’un any més, a 
partir de la formalització del contracte, per un import de ___________. 
 
Segona.- Es mantenen inalterades, i per tant segueixen essent d’aplicació, la resta de 

clàusules i obligacions subscrites al contracte inicial entre les parts, que no es vegin 

expressament modificades per la present novació. 

 
En prova de conformitat amb el contingut del present contracte, ambdues parts el 
signen digitalment  a un sol efecte i sense unitat d’acte. 
 
 
El Secretari General    L’Alcaldessa 
Isidre Martí Sardà    Olga Arnau Sanabra 
 
 

 

Per part del contractista 
  
 
   
13. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 68/2020/eCONT. 
 
RATIFICAR EL DECRET NÚM. 1948-2020, DE 10 DE JUNY DE 2020 PEL QUAL 
S’ACORDA L’AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL CONTRACTE DE 
SERVEI DE DIRECCIÓ, ORGANITZACIÓ, ANIMACIÓ, INFORMACIÓ I PETIT 
MANTENIMENT DE LA XARXA D’EQUIPAMENTS CÍVICS MUNICIPALS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
La  Junta de Govern Locaper unanimitat dels seus assistents adopta  el següent 
 
 
ACORD  
 
   
PRIMER. 
ÚNIC. Ratificar el Decret d’Alcaldessa, núm. 1948-2020, de data 10 de juny de 2020, 
que transcrit literalment diu: 
 
“ACORDAR L’AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL CONTRACTE 
DE SERVEI DE DIRECCIÓ, ORGANITZACIÓ, ANIMACIÓ, INFORMACIÓ I PETIT 
MANTENIMENT DE LA XARXA D’EQUIPAMENTS CÍVICS MUNICIPALS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Antecedents de fet 
 
El decret de l’Alcaldia núm. 1275-2020 de 23 de març va suspendre el contracte del 
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servei de direcció, organització, animació, informació i petit manteniment de la Xarxa 
d’Equipaments Cívics Municipals de Vilanova i la Geltrú, adjudicat a l’empresa 
BERTEXAM, SCP.  
 
En data 6 de juny de 2020, la Sra. Griselda Castelló Dalmau, Tècnica responsable del 
contracte, ha emès informe que es transcriu a continuació  
 

“En data 14 d’abril de 2020, la Junta de Govern Local va ratificar el decret núm. 
1275-2020m de 23.03.2020, pel qual s’acorda la suspensió temporal del 
contracte de servei de direcció, organització, animació, informació i petit 
manteniment de la xarxa d’equipaments cívics de Vilanova i la Geltrú (exp. 
003/2017-cont). 
Donada la necessitat de continuació del contracte i tenint en compte que 
actualment les condicions sanitàries permeten l’obertura dels equipaments 
cívics municipals, sempre amb cita prèvia i per poder desenvolupar treball 
intern de les entitats sempre sota mesures higièniques ja no existeixen motius 
que justifiquin aquesta suspensió. 
Informo favorablement sobre l’aixecament de la suspensió temporal del 
contracte amb BERTEXAM SCP a partir de la data d’aprovació del decret 
corresponent.”. 

 
 
Fonaments de dret 
 
l. D’acord amb l’article 34.1 del Real decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 la 
suspensió de l’execució dels contractes de serveis i subministraments de tracte 
successiu s’aixeca quan finalitzen les causes que l’han provocada i l’òrgan de 
contractació ho notifiqui al contractista. 
 
ll. Un cop finalitzada la suspensió, pot demanar una indemnització pels danys i 
perjudicis efectivament patits durant el període de suspensió. El contractista ha 
d’acreditar fefaentment la realitat, l’efectivitat i la quantia dels danys que reclama 
durant el període de suspensió del contracte. En qualsevol cas, d’acord amb aquest 
article només són indemnitzables, els conceptes següents: 
 
1. Despeses salarials dels mitjans personals adscrits a l’execució del contracte 
2. Despeses de manteniment de la garantia definitiva. 
3. Despeses de lloguer o els costos de manteniment dels mitjans materials adscrits a 
l’execució del contracte, sempre que s’acrediti que no es poden fer servir per a altres 
finalitats. 
4. Despeses de les pòlisses d’assegurances establertes en el plec i vinculades a 
l’objecte del contracte vigent en el moment de la suspensió. 
 
lll. La Disposició final novena del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual 
s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a 
l’impacte econòmic i social del COVID-2019, modifica l’article 34 del RDL 8/2020, 
d’una banda, per precisar, en els contractes de serveis i de subministraments de 
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prestació successiva que hagin quedat suspesos conforme al previst en l’apartat 1 
d’aquest article, la possibilitat que l’òrgan de contractació pugui concedir a instància 
del contractista una bestreta a compte de l’import estimat de la indemnització que 
correspongui al contractista, podent-se realitzar l’abonament d’aquesta bestreta en un 
sol pagament o mitjançant pagaments periòdics, i posteriorment, descomptar l’import 
anticipat de la liquidació del contracte. En aquest sentit, assenyala que l’òrgan de 
contractació podrà exigit per efectuar la bestreta que la mateixa s’asseguri mitjançant 
qualsevol de les formes de garantia previstes en la LCSP. 
 
VI.- Atès el Decret nº 1241 de mesures excepcionals adreçades en relació als òrgans 
col·legiats de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i tot el seu sector públic local derivat 
del Real Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració d’estat d’alarma per la gestió 
de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, en relació a l’article 21.m) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atribueix a 
l’alcaldessa, entre d’altres, la competència per adoptar personalment i sota la seva 
responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o riscos greus d’aquests, les 
mesures necessàries i adequades, donant compte posteriorment a l’òrgan competent. 
 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER.- AIXECAR LA SUSPENSIÓ del contracte del servei de direcció, 
organització, animació, informació i petit manteniment de la Xarxa d’Equipaments 
Cívics Municipals de Vilanova i la Geltrú, un cop han cessat les circumstàncies o 
mesures que impedeixin la seva execució, d’acord amb l’informe tècnic emès pel 
responsable del contracte, respectant les mesures de seguretat en el treball que es 
vagin acordant per fer front al COVID-19. 
 
SEGON.- REQUERIR al contractista per a que, en cas que sol·liciti el pagament de les 
indemnitzacions corresponents al termini que el contracte ha estat suspès presenti la 
documentació següent: 
 

1. Despeses salarials dels mitjans personals adscrits a l’execució del contracte 
Documentació acreditativa: Certificat del contractista de la relació de treballadors 
adscrit al contracte en data 14 de març amb les retribucions pagades i fins al final de la 
suspensió, conjuntament amb l’acreditació de la Seguretat social pagada. 

 
2. Despeses de manteniment de la garantia definitiva. 
Documentació acreditativa: Acreditació de la despesa financera pagada en concepte de 
garantia del contracte esmentat proporcional pel termini de suspensió. 

 
3. Despeses de lloguer o els costos de manteniment dels mitjans materials 
adscrits a l’execució del contracte, sempre que s’acrediti que no es poden fer 
servir per a altres finalitats. 
Documentació acreditativa: Acreditació de la despesa feta efectiva pel lloguer 
instal·lacions i equips adscrits al contracte o, en el seu cas, import del cost 
d’amortització de la maquinària i equips adscrits proporcional al termini de suspensió 
que figuri en els estats comptables. 
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4. Despeses de les pòlisses d’assegurances establertes en el plec i vinculades 
a l’objecte del contracte vigent en el moment de la suspensió. 
Documentació acreditativa: Rebut acreditatiu de la pòlissa contractada vigent durant el 
termini de suspensió. 

El pagament d’aquesta indemnització restarà condicionat a la presentació de la 
corresponent declaració responsable del contractista a fi de no realitzar cap 
acomiadament, ni ERTE. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a BERTEXAM, SCP.  
 
QUART.- PUBLICAR aquest acord al Perfil del Contractant. 
 
CINQUÈ.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs”. 
  
 
   
14. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 73/2020/eCONT. 
 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS GRONXADORS DE DOS SEIENTS 
MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT 
DE PARCS INFANTILS I MOBILIARI URBÀ AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS 
LOCALS DE CATALUNYA DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 
(EXPEDIENT 2017.05; LOT 2.1) 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el  següent  
 
ACORD  
 
“PRIMER. Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’Acord marc pel 
subministrament de parcs infantils i  mobiliari urbà amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (Exp. 2017.05) promogut per l’Associació Catalana de Municipis i 
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Comarques.  
SEGON. Contractar l’empresa NOVATILU, S. L, amb NIF B98197916, per al 
subministrament i instal·lació del següent:  
 
Unitats  Model Descripció      
 2 Clock mixto PCL6 Gronxador de dos seients 
 
L’import total és de 2.290,00€ més 480,90€ corresponents al 21% d’IVA, fent un total 
de 2.770,90€ (DOS MIL SET-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS 
D’EURO). 
 
TERCER. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 53.1710.2279904 Contracte manteniment jocs infantils del pressupost 
2020.. L’autorització o realització del contracte es subordina, en qualsevol cas, a 
l’existència de crèdit.  
 
QUART. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de subministrament de parcs infantils i  mobiliari urbà amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.05) 
 
CINQUÈ. El subministrament i instal·lació es produiran en un màxim de trenta-cinc (35) 
dies hàbils, un cop rebuda la comunicació formal de l’acceptació de l’adjudicació 
d’aquest contracte, segons estableix la clàusula 45 del Plec de clàusules 
administratives particulars de l’esmentat acord marc. El lloc d’instal·lació dels 
gronxadors seran les places de Cal Ganeta i d’Eduard Maristany.  
 
SISÈ. El responsable del contracte serà el Cap de Servei d’Espai Públic i Mobilitat, Sr. 
Jordi Campamà Pujol.  
 
SETÈ. Establir que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 
d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
VUITÈ. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en l’Acord 
marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL (preferentment 
per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o per correu al 
carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de 
publicitat que siguin preceptius.  
 
NOVÈ. Publicar al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 

DESÈ. 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.”. 
  
   
15. Intervenció.  
Número: 56/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES I PAGAMENT A 
JUSTIFICAR PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el  següent  
 
 ACORD:  
 
“PRIMER: Aprovar la relació de factures número F/2020/19 i relació de pagaments a justificar. 
Factures inferiors a 10.000€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de document Import 
total 

Tercer Nom 

02 F/2020/3102 11/06/2020 17749 0,27 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/3104 11/06/2020 17750 0,63 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/3113 11/06/2020 17759 7,89 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/3124 11/06/2020 17770 26,86 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/3125 11/06/2020 17771 40,79 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/3062 08/06/2020 200589 324,93 B60462637 GRAFIQUES 
FERPALA, S.L. 

02 F/2020/3064 08/06/2020 20 006005 968,00 A25027145 SERVICIOS 
MICROINFORMATICA, 
S.A. 
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02 F/2020/3027 04/06/2020 COVID-2020 2 2.091,48 G58219874 ATRA ASSOCIACIO 

02 F/2020/2624 15/05/2020 FAV-20100-001901 3.823,60 B41632332 AYTOS SOLUCIONES 
INFORMATICAS, SLU 

02 Total    7.284,45   

04 F/2020/2845 31/05/2020 FC20 FC2000642 2,07 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

04 F/2020/2820 28/05/2020 17522 2,35 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

04 F/2020/2918 01/06/2020 USRT2006000032 63,80 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

04 F/2020/2832 29/05/2020 A 20001503 174,24 A43132422 INFORMATICA I 
COMUNICACIONS 
TARRAGONA, S.A. 

04 F/2020/2998 03/06/2020 1646 1.101,10 B08917015 CODINA Y 
MARTINEZ, S.L. 

04 Total    1.343,56   

05 F/2020/3117 11/06/2020 17763 7,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

05 F/2020/3119 11/06/2020 17765 12,04 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

05 F/2020/2995 03/06/2020 71249 14,46 B17944497 SALTOKI REUS, SLU 

05 F/2020/2930 02/06/2020 201- 502 406,08 B98001282 SATARA SEGURIDAD 
S.L 

05 F/2020/2988 03/06/2020 202000514 544,50 B62144704 PADISGRAF, S.L.L. 

05 F/2020/3029 04/06/2020 1028420017432020 656,90 A61902045 TRADIA TELECOM, 
S.A. 

05 F/2020/3005 03/06/2020 999402946821 
0638 
00Z006N0008543 

916,41 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

05 F/2020/3025 04/06/2020 7 4947 1.143,78 B66971276 ALCO RENTAL 
SERVICES S.L.U. 

05 F/2020/3045 04/06/2020 02000168104 2.612,91 A91001438 ALPHABET ESPAÑA 
FLEET 
MANAGEMENT 

05 F/2020/3070 08/06/2020 Emit-208578A 1441 3.138,14 B65135410 ZENON DIGITAL 
RADIO SL 

05 F/2020/2888 01/06/2020 C1 C120000930 3.996,52 B27014398 AUTOS IGLESIAS, 
S.L. 

05 F/2020/2987 03/06/2020 201- 521 7.536,00 B98001282 SATARA SEGURIDAD 
S.L 

05 Total    20.985,33   

10 F/2020/3126 11/06/2020 17772 2,21 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2020/3101 11/06/2020 17747 10,91 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2020/3111 11/06/2020 17757 11,33 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 
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10 F/2020/351 15/01/2020 A-2020/00011300 29,90 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/1123 28/02/2020 200248 114,95 B60462637 GRAFIQUES 
FERPALA, S.L. 

10 F/2020/3155 11/06/2020 020/7764 160,75 B62553078 SUMINISTROS LARI, 
S.L. -  BIGMAT 

10 F/2020/860 12/02/2020 TS20/527 217,80 J62639430 TRESSAT 
SEGURETAT, S.C.P. 

10 F/2020/2800 28/05/2020 40/2020 254,10 52423077M MIREIA BERTRAN 
DOMINGO 

10 F/2020/3084 10/06/2020 200603 290,40 B60462637 GRAFIQUES 
FERPALA, S.L. 

10 F/2020/2535 07/05/2020 200501 1.681,90 B63516736 PROGEST GARRAF, 
SL 

10 F/2020/1224 02/03/2020 01 200265 4.350,10 A58635269 LA VOLA 1981,  S.A. 

10 F/2020/1792 01/04/2020 01 200497 4.350,10 A58635269 LA VOLA 1981,  S.A. 

10 F/2020/2446 04/05/2020 01 200689 4.350,10 A58635269 LA VOLA 1981,  S.A. 

10 Total    15.824,55   

20 F/2020/3097 11/06/2020 17743 8,85 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

20 Total    8,85   

21 F/2020/3044 05/06/2020 601-KF20-25011 64,92 A82009812 ORANGE ESPAGNE, 
S.A.U. 

21 F/2020/3015 03/06/2020 20/0671 858,01 B60696721 IMPALA NETWORK 
SOLUTIONS 

21 F/2020/3013 03/06/2020 20/0666 1.950,64 B60696721 IMPALA NETWORK 
SOLUTIONS 

21 Total    2.873,57   

31 F/2020/3069 08/06/2020 39/2020 1.308,82 B66069014 ARC GESTIO 
CULTURAL SL 

31 Total    1.308,82   

32 F/2020/3039 05/06/2020 CI0916265941 7,26 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A. 

32 F/2020/3008 03/06/2020 999402939565 
0649 
00Z006N0008506 

266,81 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

32 Total    274,07   

33 F/2020/3118 11/06/2020 17764 4,57 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

33 F/2020/3153 11/06/2020 020/6984 4,94 B62553078 SUMINISTROS LARI, 
S.L. -  BIGMAT 

33 F/2020/3175 15/06/2020 A-2020/00055168 77,23 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

33 F/2020/3173 15/06/2020 A-2020/00055166 96,04 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

33 F/2020/3087 10/06/2020 1 000133 1.387,51 B61278982 DISSENY TEA 3, S.L. 

33 F/2020/3159 10/06/2020 PZZ001N0066063 2.491,31 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

33 Total    4.061,60   
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34 F/2020/2818 28/05/2020 17520 6,11 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

34 F/2020/3019 04/06/2020 PREV-2020 15 1.330,58 G58219874 ATRA ASSOCIACIO 

34 Total    1.336,69   

40 F/2020/2826 28/05/2020 17528 0,08 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2020/2809 28/05/2020 17510 2,54 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

40 F/2020/2913 01/06/2020 USRT2006000020 293,47 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

40 Total    296,09   

41 F/2020/3108 11/06/2020 17754 192,34 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

41 F/2020/3083 10/06/2020 R06/2 6.479,55 B08593543 ROCA GOMEZ, S.L. 

41 Total    6.671,89   

42 F/2020/2925 25/05/2020 020/4594 5,93 B62553078 SUMINISTROS LARI, 
S.L. -  BIGMAT 

42 F/2020/3103 11/06/2020 17748 6,95 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

42 F/2020/2900 01/06/2020 USRT2006000029 33,30 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

42 F/2020/2660 19/05/2020 00.26.19.281077 46,00 E59722751 COMUNITAT DE 
REGANTS DEL 
PANTA DE FOIX 

42 F/2020/2619 14/05/2020 ALB 27 1.190,00 B43880442 ALBACAR 
ENGINYERS, SLP 

42 F/2020/3000 03/06/2020 ALB20- 35 1.190,00 B43880442 ALBACAR 
ENGINYERS, SLP 

42 F/2020/2462 05/05/2020 102/2020 9.000,00 P5800020I CONSELL 
COMARCAL DEL 
GARRAF 

42 Total    11.472,18   

43 F/2020/3075 09/06/2020 G2020008585 281,48 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2020/3078 09/06/2020 G2020008588 361,19 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2020/3076 09/06/2020 G2020008586 368,49 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2020/3077 09/06/2020 G2020008587 380,30 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2020/3074 09/06/2020 G2020008502 400,35 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 Total    1.791,81   

53 F/2020/3022 04/06/2020 R05/28 1.647,25 B08593543 ROCA GOMEZ, S.L. 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153441626035345 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

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

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

 

53 F/2020/3058 08/06/2020 20055184 2.016,17 B43540285 NORDVERT, SL 

53 F/2020/3059 08/06/2020 20055185 2.676,63 B43540285 NORDVERT, SL 

53 Total    6.340,05   

54 F/2020/2912 01/06/2020 USRT2006000008 174,60 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

54 Total    174,60   

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2976 03/06/2020 183 
200531183000172 

574,18 A80292667 ALD AUTOMOTIVE 
SAU 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2931 02/06/2020 01 200803 4.350,10 A58635269 LA VOLA 1981,  S.A. 

MULTIAPLICACIÓ 
total 

   4.924,28   

Total general    86.972,39   

 
 
Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de 
document 

Import total Tercer Nom 

10 F/2020/2316 27/04/2020 2003002 11.461,12 B63516736 PROGEST GARRAF, 
SL 

10 Total    11.461,12   

Total general    11.461,12   

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de 
document 

Import total Tercer Nom 

    0,00   

Total general    0,00   

 
 
Resum total facturació 
 

 Import Recompte 

FACTURES < 10.000€ 86.972,39€ 77 

FACTURES ENTRE 10.001€ I 50.000€ 11.461,12€ 1 

FACTURES > 50.001€ 0,00€ 0 

TOTAL 98.433,51€ 78 

 
 
Resum pagaments a justificar 
 

Exp. Cognoms i 
nom o raó 

social o text 
explicatiu 

Nº Relació Núm. 
Operació 

Import 
relació Data relació 
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PJU - 

CULTURA 

R-
22020/5614 

PJU-
22020/8855 

4.904,97 
€ 

 16/06/2020 

TOTAL 4.904,97€ 

 
Resum total 
 

 Imports 

Total facturació 98.433,51€ 

Pagaments a justificar 4.904,97€ 

TOTAL 103.338,48€ 

 
 
SEGON: Comptabilitzar la relació de factures número F/2020/19.  
 
 
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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16. Recursos Humans.  
Número: 628/2020/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL D’UNA BORSA DE 
TREBALL DE TREBALLADOR/A SOCIAL 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el  següent  
 
 ACORD:  
 
 
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria i l’Oferta de Treball del procés de selecció per la 
borsa de treball de Treballadors/es Socials. 
 
SEGON.- Publicar la convocatòria i l’Oferta de Treball de la borsa de treball de 
Treballadors/es Socials al web municipal i a les xarxes socials. 
  
TERCER.- La viabilitat econòmica: Les contractacions o nomenaments fruit d’aquesta 
convocatòria seran per cobrir interinament l’ampliació de plantilla aprovada pel Ple del 
1 de juny de 2020, per fer front als afectes socioeconòmics del COVID19, és una 
situació extraordinària.  L’import dependrà del moment de l’exercici en que es pugui 
realitzar el nomenament o la contractació pertinent. Aquest increment quedarà cobert 
per les ajudes i subvencions de la Diputació de Barcelona per pal·liar els afectes de la 
pandèmia, pels estalvis de les diferents situacions d’incapacitat temporal i 
administratives del personal municipal i pels futurs acords amb la representació 
sindical, amb el compromís que en el moment del nomenament o contractació hi haurà 
la consignació pressupostaria suficient. 
 
QUART.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la publicació 
de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent." 
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BORSA DE TREBALL TREBALLADORS/ES SOCIALS 

 
Atès que es necessari proveir llocs de treball de Treballadors/es Socials que requereixen de 
cobertura immediata per necessitats urgents i inajornables motivades per circumstàncies 
sobrevingudes amb la crisis socioeconòmica derivada dels afectes del COVID19,  s’estableixen 
les bases generals del funcionament de la borsa de treball de persones disponibles per a ser 
nomenades o contractades interinament, fins que no es proveeixin de forma definitiva les 
places. 
 
 
1. Objecte de la borsa de treball:  
 
La borsa de treball té com objecte disposar de persones que puguin ocupar, en règim de 
contractació o nomenament interí, els llocs de treball vacants de nova creació, per substitucions 
o circumstàncies sobrevingudes en tant no es produeixi la provisió de forma definitiva. 
 
 
2. Requisits: 
 

Generals: els establerts a les Bases Generals del processos selectius per l’accés a les places 
vacants de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aprovades per la Junta de Govern de 19 de 
febrer de 2008. 

 

Específics: 

 

 Tenir el títol de Diplomat o Grau Universitari de Treballador/a Social, o un altre d’equivalent, 
abans que no fineixi el termini de presentació d’instàncies. Aquells/es que presentin títols 
considerats equivalents als exigits hauran d’acreditar l’equivalència mitjançant la certificació 
lliurada pel Ministeri d’Educació o el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
corresponent. 

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

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

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

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

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

 Justificant pagament dels drets d’examen de 26,90€. Gaudiran d’exempció de pagament les 
persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació 
d’un 50% les persones que acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei 
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d’Ocupació. 

 
 
3. Funcions del lloc de treball: 

 

 Detectar, analitzar i prevenir situacions de risc o d’exclusió social en casos individuals, 
familiars i col·lectius. 

 Recepció i anàlisi de les demandes en l'atenció directa a l'usuari o llurs famílies. 

 Diagnosticar, intervenir, fer seguiment i avaluar casos individuals i familiars relatius a 
situacions de risc o d’exclusió social. 

 Informació, orientació i assessorament de les prestacions, serveis i recursos socials 
existents per atendre les problemàtiques individuals i familiars concretes.  

 Elaborar, tractar i tramitar la documentació pertinent derivada de la intervenció en situacions 
individuals o familiars ateses en el marc de la seva actuació professional. 

 Coordinar actuacions amb diverses entitats i/o òrgans per tal de realitzar actuacions 
conjuntes en aquells casos que així ho requereixin. 

 I d’altres, de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

 
 

4. Condicions del lloc: 
 
- Contracte o nomenament interí com a Treballador/a Social A2-21 . 
- Sou brut anual a jornada completa de 33.462,06€, segons Conveni Col·lectiu Vigent. 
- Període de prova 4 mesos.  

 
 
5. Composició del Tribunal qualificador: 
 
Estarà format per les persones següents: 
  
President/a:  

 Director de Recursos Humans o persona en qui delegui  
         
Vocals:  

 Cap del Servei d’Acció Social o persona en qui delegui. 

 Cap d’atenció primària de serveis socials bàsics o persona en qui delegui. 
 
Secretari:  Recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir del 
personal administratiu que correspongui. 
  
El tribunal podrà requerir assessorament d’especialistes en les entrevistes, que actuaran amb 
veu però sense vot. 
 
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que 
calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 
 
 
6. Proves de selecció: 
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Consistirà en respondre per escrit un cas pràctic, en relació a les funcions del lloc de treball, en 
un temps màxim de 45 minuts. Aquest exercici es valorarà de 0 a 10 punts. Seran eliminats del 
procés de selecció els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts. 
 
 
7. Criteris de valoració de mèrits:  
 
Un cop finalitzada la prova de selecció i realitzada la qualificació de cada aspirant, es procedirà 
a la valoració de mèrits, que en cada cas hagin al·legat i provat els/les aspirants d’acord amb el 
següent barem: 
 

1. Experiència professional: Com a màxim 3 punts 
 

 Haver prestat serveis com a Treballador/Treballadora Social en una administració pública, a 
raó de 0,2 punts per mes de servei. 
 
Els períodes que no arribin a 1 mes no es comptabilitzaran. 
 
 

2. Formació específica amb un màxim de 2 punts.  
 
Cursos, titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball que no siguin exigides a la 
convocatòria: 
 
- Màsters  o postgraus relacionats amb l’àrea de treball:  0,50 punts per a cadascuna. 
 
- Cursos de 20 o més hores relacionats amb l’àrea de treball: 0,2 punts per curs. 
 
- Curs acreditatiu del coneixement del programa Hèstia (1 punt) o acreditació d’experiència 

professional amb el programa Hèstia mitjançant un faig constar o certificat de l’administració 
corresponent (0,1 punt per mes fins a un màxim d’1 punt). 

 
3. Entrevista personal obligatòria:  

 
L’entrevista tindrà per objecte comprovar i avaluar els mèrits i els requisits al·legats pels 
aspirants, així com l’adequació del seu perfil al lloc de treball. Els aspirants hauran de portar el 
dia de l’entrevista els documents originals dels mèrits al·legats. 
 
El tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns referent a la 
trajectòria professional i acadèmica dels aspirants, a les funcions de lloc de treball o qualsevol 
altre aspecte rellevant pel perfil del lloc de treball.  
 
Aquest exercici es valorarà de 0 a 5 punts. Les persones que no es presentin a l’entrevista 
personal quedaran excloses de la borsa de treball. 
 
Els mèrits s’hauran d’al·legar i calcular pels candidats i candidates en el document detallat en el 
Punt 9 de Presentació de documentació Declaració al·legació de mèrits per les proves 
selectives (genèrica), els originals dels mèrits al.legats els haurà de presentar davant del 
tribunal, l’aspirant en el moment de realitzar l’entrevista. 
 
  
8. Gestió de la borsa de treball: 
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L’ordenació de les persones candidates es realitzarà per odre de puntuació, en cas d’empat 
tindrà més pes la puntuació de l’entrevista sobre la valoració dels mèrits, si persisteix l’empat 
prevaldran els col·lectius menys afavorits en la inserció laboral: dones, majors de 45 anys i 
persones amb discapacitats reconegudes. En el cas que persisteixi l’empat es resoldrà per 
sorteig.   
 
Es cridarà sempre a les persones candidates per ordre de puntuació. En el cas que un 
candidat/a hagi renunciat a una oferta determinada, la següent vegada que hi hagi una 
necessitat,  es tornarà a cridar per ordre de puntuació, a no ser que el propi candidat/a notifiqui 
que ja no està interessat en forma part de la borsa de treball.  
 
 Exclusió de la borsa de treball: 

a) No reunir els requisits necessaris per ser contractat/da. 
b) Haver renunciat formalment a participar a la borsa de treball. 
c) No superar el període de prova. 

 
Causes de suspensió:   

 
Es suspendrà temporalment la participació a la borsa de treball per les causes següents: 

a) Estar en situació de baixa mèdica 
b) Estar en situació de suspensió per naixement de fill. 
c) Qualsevol altre causa que impossibiliti la prestació del servei. 

 
La borsa de treball tindrà vigència fins que se’n realitzi una de nova de l’especialitat 
corresponent.  
 
Si existeix una borsa de treballadors socials derivada d’un concurs oposició que estigui en 
vigor, prevaldrà en primer lloc abans de l’actual borsa,  i aquesta borsa s’utilitzarà en el cas que 
s’hagi esgotat o no hi hagi candidats interessats. 
 
 
9. Presentació de sol·licituds: 
 
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a les proves de 
selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents a partir de l’endemà 
de la publicació de la convocatòria al web municipal www.vilanova.cat  i fins la data que 
estableixi la mateixa borsa de treball.  
 
També es podrà presentar: 
 
- Al Registre General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 
- A les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu certificat 

administratiu) 
- Per qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre de Procediment Administratiu comú de les Administracions Publiques. 
 
En les dues últimes modalitats, caldrà enviar còpia escanejada de la sol·licitud segellada per 
l’organisme receptor, dins el termini establert, a l’adreça electrònica personal@vilanova.cat. 
 
Documentació que caldrà presentar en el tràmit en línia: 
 

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

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 26,90€ o acreditació de l’exempció. Gaudiran 
d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 
33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que acreditin la condició d’aturats 
degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El pagament es pot realitzar per transferència 
bancària al compte següent: ES2821000024990200725822. 

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

 Sol·licitud per prendre part en el procés selectiu. Sol·licitud presentació proves de selecció  

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

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 26,90€ o acreditació de l’exempció. Gaudiran 
d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 
33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que acreditin la condició d’aturats 
degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El pagament es pot realitzar per transferència 
bancària al compte següent: ES2821000024990200725822. 

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

El termini per la presentació de la sol·licitud és el XXXXXXX de 2020. El calendari de les 
proves i la llista d’aspirants admesos a la convocatòria es farà públic al web municipal 
www.vilanova.cat. 

 

Les persones que no presentin la documentació demanada en el termini establert quedaran 
excloses del procés selectiu. 
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17. Recursos Humans.  
Número: 630/2020/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL D’UNA BORSA DE 
TREBALL D’EDUCADOR/A SOCIAL 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el  següent  
 
ACORD:  
 
 
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria i l’Oferta de Treball d’una borsa de treball 
d’Educadors/es Socials. 
 
SEGON.- Publicar la convocatòria i l’Oferta de Treball de la borsa de treball 
d’Educadors/es Socials al web municipal i a les xarxes socials. 
  
TERCER.- La viabilitat econòmica: Les contractacions o nomenaments fruit d’aquesta 
convocatòria seran per cobrir interinament l’ampliació de plantilla aprovada pel Ple del 
1 de juny de 2020, per fer front als afectes socioeconòmics del COVID19, és una 
situació extraordinària.  L’import dependrà del moment de l’exercici en que es pugui 
realitzar el nomenament o la contractació pertinent. Aquest increment quedarà cobert 
per les ajudes i subvencions de la Diputació de Barcelona per pal·liar els afectes de la 
pandèmia, pels estalvis de les diferents situacions d’incapacitat temporal i 
administratives del personal municipal i pels futurs acords amb la representació 
sindical, amb el compromís que en el moment del nomenament o contractació hi haurà 
la consignació pressupostaria suficient. 
 
QUART.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la publicació 
de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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BORSA DE TREBALL EDUCADOR/A SOCIALS 
 
Atès que es necessari proveir llocs de treball d’Educador/a Social que requereixen de 
cobertura immediata per necessitats urgents i inajornables motivades per 
circumstàncies sobrevingudes amb la crisis socioeconòmica derivada dels afectes del 
COVID19,  s’estableixen les bases generals del funcionament de la borsa de treball de 
persones disponibles per a ser nomenades o contractades interinament, fins que no es 
proveeixin de forma definitiva les places. 
 
1. Objecte de la borsa de treball:  
 
La borsa de treball té com objecte disposar de persones que puguin ocupar, en règim 
de contractació o nomenament interí, els llocs de treball vacants de nova creació, per 
substitucions o circumstàncies sobrevingudes en tant no es produeixi la provisió de 
forma definitiva. 
 
2. Requisits: 
 

Generals: els establerts a les Bases Generals del processos selectius per l’accés a les 
places vacants de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aprovades per la Junta de 
Govern de 19 de febrer de 2008. 

 

Específics: 

 

 Tenir el títol de Diplomat o Grau Universitari d’Educador/a Social o estar habilitat pel 
Col·legi d’educadores i educadors socials de Catalunya,  o un altre d’equivalent, 
abans que no fineixi el termini de presentació d’instàncies. Aquells/es que presentin 
títols considerats equivalents als exigits hauran d’acreditar l’equivalència mitjançant 
la certificació lliurada pel Ministeri d’Educació o el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat corresponent. 

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

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

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

- Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31 
d’octubre, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves 
adreçades a la seva obtenció. 
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- Certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 
d’idiomes. 

 Justificant pagament dels drets d’examen de 26,90€. Gaudiran d’exempció de 
pagament les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%. 
Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que acreditin la condició d’aturats 
degudament inscrits al Servei d’Ocupació. 

 
 
3. Funcions del lloc de treball: 
 

 Detectar, analitzar i prevenir situacions de risc lligades a necessitats 
socioeducatives en casos individuals, familiars i col·lectius. 

 Diagnosticar, intervenir, fer seguiment i avaluar casos individuals i familiars relatius 
a les necessitats socioeducatives. 

 Coordinar actuacions amb diverses entitats i/o òrgans per tal de realitzar 
actuacions conjuntes en l’àmbit. 

 Informar, orientar i assessorar sobre els serveis, recursos i prestacions dels 
sistemes de protecció de l’àmbit. 

 I, d’altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

 
4. Condicions del lloc: 
 

- Contracte o nomenament interí com a Educador/a Social A2-21 . 
- Sou brut anual a jornada completa de 33.462,06€, segons Conveni Col·lectiu 

Vigent. 
- Període de prova 4 mesos.  

 
 
5. Composició del Tribunal qualificador: 
 
Estarà format per les persones següents: 
  
 President/a:  

 Director de Recursos Humans o persona en qui delegui  
         
Vocals:  

 Cap del Servei d’Acció Social o persona en qui delegui. 

 Cap d’atenció primària de serveis socials bàsics o persona en qui delegui. 
 
Secretari:  Recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir 
del personal administratiu que correspongui. 
  
El tribunal podrà requerir assessorament d’especialistes en les entrevistes, que 
actuaran amb veu però sense vot. 
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El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els 
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 
 
6. Proves de selecció: 
 
Consistirà en respondre per escrit un cas pràctic, en relació a les funcions del lloc de 
treball, en un temps màxim de 45 minuts. Aquest exercici es valorarà de 0 a 10 punts. 
Seran eliminats del procés de selecció els aspirants que no obtinguin una puntuació 
mínima de 5 punts. 
 
7. Criteris de valoració de mèrits:  
 
Un cop finalitzada la prova de selecció i realitzada la qualificació de cada aspirant, es 
procedirà a la valoració de mèrits, que en cada cas hagin al·legat i provat els/les 
aspirants d’acord amb el següent barem: 
 

1. Experiència professional: Com a màxim 3 punts 
 

 Haver prestat serveis com a Educador/a Social en una administració pública, a raó 
de 0,2 punts per mes de servei. 
 
Els períodes que no arribin a 1 mes no es comptabilitzaran. 
 
 

2. Formació específica amb un màxim de 2 punts.  
 
Cursos, titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball que no siguin 
exigides a la convocatòria: 
 

- Màsters  o postgraus relacionats amb l’àrea de treball:  0,50 punts per a 
cadascuna. 

 
- Cursos de 20 o més hores relacionats amb l’àrea de treball: 0,2 punts per curs. 
 
- Curs acreditatiu del coneixement del programa Hèstia (1 punt) o acreditació 

d’experiència professional amb el programa Hèstia mitjançant un faig constar o 
certificat de l’administració corresponent (0,1 punt per mes fins a un màxim d’1 
punt). 

 
3. Entrevista personal obligatòria:  

 
L’entrevista tindrà per objecte comprovar i avaluar els mèrits i els requisits al·legats 
pels aspirants, així com l’adequació del seu perfil al lloc de treball. Els aspirants hauran 
de portar el dia de l’entrevista els documents originals dels mèrits al·legats. 
 
El tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns referent 
a la trajectòria professional i acadèmica dels aspirants, a les funcions de lloc de treball 
o qualsevol altre aspecte rellevant pel perfil del lloc de treball.  
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Aquest exercici es valorarà de 0 a 5 punts. Les persones que no es presentin a 
l’entrevista personal quedaran excloses de la borsa de treball. 
 
Els mèrits s’hauran d’al·legar i calcular pels candidats i candidates en el document 
detallat en el Punt 9 de Presentació de documentació Declaració al·legació de mèrits 
per les proves selectives (genèrica), els originals dels mèrits al·legats els haurà de 
presentar davant del tribunal, l’aspirant en el moment de realitzar l’entrevista. 
  
8. Gestió de la borsa de treball: 
 
L’ordenació de les persones candidates es realitzarà per odre de puntuació, en cas 
d’empat tindrà més pes la puntuació de l’entrevista sobre la valoració dels mèrits, si 
persisteix l’empat prevaldran els col·lectius menys afavorits en la inserció laboral: 
dones, majors de 45 anys i persones amb discapacitats reconegudes. En el cas que 
persisteixi l’empat es resoldrà per sorteig.   
 
Es cridarà sempre a les persones candidates per ordre de puntuació. En el cas que un 
candidat/a hagi renunciat a una oferta determinada, la següent vegada que hi hagi una 
necessitat,  es tornarà a cridar per ordre de puntuació, a no ser que el propi candidat/a 
notifiqui que ja no està interessat en forma part de la borsa de treball.  
 
 Exclusió de la borsa de treball: 

a) No reunir els requisits necessaris per ser contractat/da. 
b) Haver renunciat formalment a participar a la borsa de treball. 
c) No superar el període de prova. 

 
Causes de suspensió:   

 
Es suspendrà temporalment la participació a la borsa de treball per les causes 
següents: 

d) Estar en situació de baixa mèdica 
e) Estar en situació de suspensió per naixement de fill. 
f) Qualsevol altre causa que impossibiliti la prestació del servei. 

 
 
La borsa de treball tindrà vigència fins que se’n realitzi una de nova de l’especialitat 
corresponent.  
 
Si existeix una borsa d’Educadors Socials derivada d’un concurs oposició que estigui 
en vigor, prevaldrà en primer lloc abans de l’actual borsa,  i aquesta borsa s’utilitzarà 
en el cas que s’hagi esgotat o no hi hagi candidats interessats. 
 
 
9. Presentació de sol·licituds: 
 
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a les 
proves de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents a 
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partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al web municipal 
www.vilanova.cat i fins la data que estableixi la mateixa borsa de treball.. 
 
 
També es podrà presentar: 
 

- Al Registre General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana. 

- A les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu 
certificat administratiu) 

- Per qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre de Procediment Administratiu comú de les Administracions 
Publiques. 

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

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

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 26,90€ o acreditació de l’exempció. 
Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat 
igual o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que 
acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El 
pagament es pot realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822. 

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

 Sol·licitud per prendre part en el procés selectiu. Sol·licitud presentació proves de 
selecció  

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

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 26,90€ o acreditació de l’exempció. 
Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat 
igual o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que 
acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El 
pagament es pot realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822. 

 
Els/les aspirants que quedin en borsa hauran d’acreditar els originals del requisits de la 
convocatòria en 10 dies, a comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del 
procés de selecció al web municipal o en el lloc que indiqui el tribunal qualificador. En 
cas que no es presenti aquesta documentació en el termini establert o que no 
sigui correcta la documentació acreditativa presentada, el/l’aspirant quedarà 
exclòs del procés de selecció i es cridarà a l’aspirant següent, per ordre de 
puntuació. 
 
El termini per la presentació de la sol·licitud és el XXXXXXX de 2020.. El calendari 
de les proves i la llista d’aspirants admesos a la convocatòria es farà públic al web 
municipal www.vilanova.cat. 

 

Les persones que no presentin la documentació demanada en el termini establert 
quedaran excloses del procés selectiu.”. 

  
   
18. Recursos Humans.  
Número: 632/2020/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL D’UNA BORSA DE 
TREBALL  DE TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ TIC 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el  següent  
 
 ACORD:  
 
 
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria i l’Oferta de Treball del procés de selecció d’una 
borsa de treball de Tècnic/a de grau mitjà TIC. 
 
SEGON.- Publicar la convocatòria i l’Oferta de Treball de la borsa de treball de 
Tècnic/a de grau mitjà TIC al web municipal i a les xarxes socials. 
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TERCER.- La viabilitat econòmica: Les contractacions o nomenaments fruit d’aquesta 
convocatòria seran per cobrir interinament l’ampliació de plantilla aprovada pel Ple del 
1 de juny de 2020, per fer front als afectes socioeconòmics del COVID19, és una 
situació extraordinària.  L’import dependrà del moment de l’exercici en que es pugui 
realitzar el nomenament o la contractació pertinent. Aquest increment quedarà cobert 
per les ajudes i subvencions de la Diputació de Barcelona per pal·liar els afectes de la 
pandèmia, pels estalvis de les diferents situacions d’incapacitat temporal i 
administratives del personal municipal i pels futurs acords amb la representació 
sindical, amb el compromís que en el moment del nomenament o contractació hi haurà 
la consignació pressupostaria suficient. 
 
QUART.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la publicació 
de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
 
 
 

 
BORSA DE TREBALL TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ TIC 

 
Atès que és necessari proveir llocs de treball de Tècnic/a de grau mitjà TIC que 
requereixen de cobertura immediata per necessitats urgents i inajornables motivades 
per circumstàncies sobrevingudes amb la crisis socioeconòmica derivada dels afectes 
del COVID19, s’estableixen les bases generals del funcionament de la borsa de treball 
de persones disponibles per a ser nomenades o contractades interinament, fins que no 
es proveeixin de forma definitiva les places. 
 
1. Objecte de la borsa de treball:  
 
La borsa de treball té com objecte disposar de persones que puguin ocupar, en règim 
de contractació o nomenament interí, els llocs de treball vacants de nova creació, per 
substitucions o circumstàncies sobrevingudes en tant no es produeixi la provisió de 
forma definitiva. 
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2. Convocatòria: 
 
La  borsa de treball de Tècnic/a de grau mitjà TIC es divideix en tres especialitats: 
 

1. Tècnic/a de grau Mitjà TIC d’Administració electrònica 
2. Tècnic/a de grau Mitjà TIC de Programació, SIG i informació base. 
3. Tècnic/a de grau Mitjà TIC de Sistemes  

 
Tots aquells interessats/des que ho desitgin podran presentar-se a una, dos o a les 
tres especialitats. Caldrà fer una sol·licitud per cada especialitat. El pagament dels dret 
d’examen només s’haurà de satisfer una sola vegada, caldrà adjuntar una còpia del 
pagament únic a cada sol·licitud. 
 
3. Requisits: 
 

Els requisits són els mateixos per totes les especialitats, que són els següents: 

Generals: els establerts a les Bases Generals del processos selectius per l’accés a les 
places vacants de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aprovades per la Junta de 
Govern de 19 de febrer de 2008. 

 

Específics: 

 Estar en possessió del títol universitari d'Enginyeria Tècnica o Grau en Informàtica o 
del títol universitari d'Enginyeria Tècnica o Grau en Telecomunicacions, o un altre 
d’equivalent, abans que no fineixi el termini de presentació d’instàncies. Aquells/es 
que presentin títols considerats equivalents als exigits hauran d’acreditar 
l’equivalència mitjançant la certificació lliurada pel Ministeri d’Educació o el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat corresponent. 

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

 

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

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

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

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

 Justificant pagament dels drets d’examen de 26,90€. Gaudiran d’exempció de 
pagament les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%. 
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Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que acreditin la condició d’aturats 
degudament inscrits al Servei d’Ocupació.  

 
4. Funcions del lloc de treball: 
 
Funcions genèriques de totes les especialitats : 

 

- Donar suport al cap de secció corresponent 
- Donar suport a l’usuari i formació en l’àmbit de les aplicacions i sistemes 
- Generació de documentació tècnica i manuals d’usuari. 
- Gestió d’incidències, d’aplicacions corporatives (pròpies o de tercers) i dels serveis 

supramunicipals. 
- Seguiment, supervisió i control d’empreses externes. 
- Suport a l’elaboració dels plecs tècnics dels serveis i subministraments de 

productes. 
- Actualització dels serveis i les aplicacions corporatives. 
- Dur a terme altres tasques de caràcter similar que li siguin encomanades. 
 
Funcions específiques segons l’especialitat: 
 
Tècnic/a de grau Mitjà TIC d’Administració Electrònica:  
 
- Desenvolupar i implantar els projectes relacionats amb les aplicacions informàtiques 

pròpies o de tercers. 
- Recolzar la implantació i evolució dels projectes i serveis municipals relacionats 

amb l’Administració Electrònica: registre, tramitació electrònica, notificació 
electrònica, integració amb serveis supramunicipals: AOC, EACAT, Via Oberta, etc. 

 
Tècnic/a de grau Mitjà TIC de Programació, SIG i Informació de Base 
 
-  Desenvolupar i implantar els projectes relacionats amb les aplicacions informàtiques 

pròpies o de tercers.  
- Recolzar la implantació i seguiment de projectes i serveis municipals: serveis web, 

SIG, apps per a dispositius mòbils, bases de dades, aplicacions client-servidor i 
altres entorns, relacionats amb les necessitats municipals (Carpeta Ciutadana, 
Comptabilitat, Gestió Tributària i Recaptació, Padró d’habitants, Informació i 
Comunicació, Urbanisme, Nòmina, Control horari...). 

- Desenvolupament d’aplicacions: web (asp.net, HTML, Javascript, SQL...), 
dispositius mòbils, d’escriptori...  

 
Tècnic/a de grau Mitjà TIC de Sistemes:  
 
- Configuració i instal·lació del programari. 
- Administració de sistemes Windows i Linux. 
- Manteniment del sistema de Virtualització VMware. 
- Recolzar la implantació i evolució de projectes i serveis municipals relacionats amb 

Sistemes: Servidors, Sistemes operatius, Telefonia, Xarxes i entorns web. 
- Instal·lació, migració i suport de BBDD SQL Server, MySQL i Oracle . 
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- Configuració i manteniment del sistema d’actualitzacions de seguretat. 
 
5. Condicions del lloc: 
 
- Contracte o nomenament interí com a Tècnic/a de grau mitjà TIC  A2-21 . 
- Sou brut anual a jornada completa de 33.462,06€, segons Conveni Col·lectiu 

Vigent. 
- Període de prova 4 mesos.  
 
 
6. Composició del Tribunal qualificador: 
 
Estarà format per les persones següents: 
  
President/a:  
 

 Director de Recursos Humans o persona en qui delegui  
         
Vocals:  
 

 Cap del Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació o persona en qui 
delegui. 

 Tècnic/a municipal o persona en qui delegui. 
 
Secretari:   
 
Recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir del personal 
administratiu que correspongui. 
  
El tribunal podrà requerir assessorament d’especialistes en les entrevistes, que 
actuaran amb veu però sense vot. 
 
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els 
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 
 
7. Proves de selecció: 
 
Consistirà en respondre per escrit un cas pràctic de l’especialitat sol·licitada, amb 
relació a les funcions del lloc de treball i en un temps màxim de 45 minuts.  
 
Aquest exercici es valorarà de 0 a 10 punts. Seran eliminats del procés de selecció els 
aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts. 
 
8. Criteris de valoració de mèrits:  
 
Un cop finalitzada la prova de selecció i realitzada la qualificació de cada aspirant, es 
procedirà a la valoració de mèrits, que en cada cas hagin al·legat i provat els/les 
aspirants d’acord amb el següent barem: 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153441626035345 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

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

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

 

 
I. Experiència professional: Com a màxim 3 punts 

 

 Haver prestat serveis com a Tècnic/a mitjà TIC en una administració pública, a raó 
de 0,2 punts per mes de servei. 
 
Els períodes que no arribin a 1 mes no es comptabilitzaran. 
 

II. Formació específica amb un màxim de 2 punts.  
 
Cursos, titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball que no siguin 
exigides a la convocatòria: 
 
- Màsters  o postgraus relacionats amb l’àrea de treball:  0,50 punts per a 
cadascuna. 
 
- Cursos de 20 o més hores relacionats amb l’àrea de treball: 0,2 punts per curs. 
 

III. Entrevista personal obligatòria:  
 
L’entrevista tindrà per objecte comprovar i avaluar els mèrits i els requisits al·legats 
pels aspirants, així com l’adequació del seu perfil al lloc de treball. Els aspirants hauran 
de portar el dia de l’entrevista els documents originals dels mèrits al·legats. 
 
El tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns referent 
a la trajectòria professional i acadèmica dels aspirants, a les funcions de lloc de treball 
o qualsevol altre aspecte rellevant pel perfil del lloc de treball.  
 
Aquest exercici es valorarà de 0 a 5 punts. Les persones que no es presentin a 
l’entrevista personal quedaran excloses de la borsa de treball. 
 
Els mèrits s’hauran d’al·legar i calcular pels candidats i candidates en el document 
detallat en el Punt 9 de Presentació de documentació Declaració al·legació de mèrits 
per les proves selectives (genèrica), els originals dels mèrits al·legats els haurà de 
presentar davant del tribunal, l’aspirant en el moment de realitzar l’entrevista. 
 
  
9. Gestió de la borsa de treball: 
 
L’ordenació de les persones candidates es realitzarà per odre de puntuació, per cada 
especialitat. En cas d’empat tindrà més pes la puntuació de l’entrevista sobre la 
valoració dels mèrits, si persisteix l’empat prevaldran els col·lectius menys afavorits en 
la inserció laboral: dones, majors de 45 anys i persones amb discapacitats 
reconegudes. En el cas que persisteixi l’empat es resoldrà per sorteig.   
 
Es cridarà sempre a les persones candidates per ordre de puntuació, de cada 
especialitat. En el cas que un candidat/a hagi renunciat a una oferta determinada, la 
següent vegada que hi hagi una necessitat,  es tornarà a cridar per ordre de puntuació, 
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a no ser que el propi candidat/a notifiqui que ja no està interessat en forma part de la 
borsa de treball.  
 
Exclusió de la borsa de treball: 
 

a) No reunir els requisits necessaris per ser contractat/da. 
b) Haver renunciat formalment a participar a la borsa de treball. 
c) No superar el període de prova. 

 
Causes de suspensió:   
 
Es suspendrà temporalment la participació a la borsa de treball per les causes 
següents: 
 

a) Estar en situació de baixa mèdica 
b) Estar en situació de suspensió per naixement de fill. 
c) Qualsevol altre causa que impossibiliti la prestació del servei. 

 
La borsa de treball tindrà vigència fins que se’n realitzi una de nova de l’especialitat 
corresponent.  
 
Si existeix una borsa de tècnics de grau mitjà TIC o d’Informàtica derivada d’un 
concurs oposició que estigui en vigor, prevaldrà en primer lloc abans de l’actual borsa,  
i aquesta borsa s’utilitzarà en el cas que s’hagi esgotat o no hi hagi candidats 
interessats. 
 
10. Presentació de sol·licituds: 
 
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a les 
proves de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents a 
partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al web municipal 
www.vilanova.cat  i fins la data que estableixi la mateixa borsa de treball.  
Cal presentar una sol·licitud per cada especialitat. No podran realitzar la prova i 
l’entrevista els aspirants que no hagin presentat la sol·licitud per aquella 
especialitat.  
 
També es podrà presentar: 
 

- Al Registre General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana. 

- A les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu 
certificat administratiu) 

- Per qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre de Procediment Administratiu comú de les Administracions 
Publiques. 

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

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

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 26,90€ o acreditació de l’exempció. 
Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat 
igual o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que 
acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El 
pagament es pot realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822.  

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

 Sol·licitud per prendre part en el procés selectiu. Sol·licitud presentació proves de 
selecció  

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

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 26,90€ o acreditació de l’exempció. 
Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat 
igual o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que 
acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El 
pagament es pot realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822. 

 
Els/les aspirants que quedin en borsa hauran d’acreditar els originals del requisits de la 
convocatòria en 10 dies, a comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del 
procés de selecció al web municipal o en el lloc que indiqui el tribunal qualificador. En 
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cas que no es presenti aquesta documentació en el termini establert o que no 
sigui correcta la documentació acreditativa presentada, el/l’aspirant quedarà 
exclòs del procés de selecció i es cridarà a l’aspirant següent, per ordre de 
puntuació. 
 
El termini per la presentació de la sol·licitud és el XXXXXXX de 2020.. El calendari 
de les proves i la llista d’aspirants admesos a la convocatòria es farà públic al web 
municipal www.vilanova.cat. 

 

Les persones que no presentin la documentació demanada en el termini establert 
quedaran excloses del procés selectiu.”. 

 
 
   
19. Recursos Humans.  
Número: 635/2020/eRH. 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2020 PER FER 
FRONT ALS AFECTES DEL COVID19 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el  següent  
 
ACORD:  
   
PRIMER.- Modificar l’Oferta Pública d’Ocupació 2020 aprovada per la Junta de Govern 
de 25 de febrer de 2020, incorporant l’augment de plantilla de personal municipal 
aprovat per l’acord del Ple d’1 de juny de 2020, de manera que l’Oferta Publica 
d’Ocupació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de l’exercici 2020 quedarà de la 
forma següent:  
 
PLACES DE FUNCIONARI DE CARRERA 
 
Concurs oposició lliure  
GRUP: A, SUBGRUP: A1, segons art. 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració General 
SUB-ESCALA: Superior 
NÚMERO:  1 
DENOMINACIÓ: Tècnic/a Administració General  
 
Concurs oposició lliure 
GRUP: A, SUBGRUP: A2, segons art. 76  del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració Especial 
SUB-ESCALA: Tècnica  
NÚMERO:  3 
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DENOMINACIÓ: Tècnic/a de Grau Mitjà   
 
Concurs oposició lliure 
GRUP: A, SUBGRUP: A2, segons art. 76  del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració Especial 
SUB-ESCALA: Tècnica 
NÚMERO:  7 
DENOMINACIÓ: Educador/a Social 
 
Concurs oposició lliure 
GRUP: A, SUBGRUP: A2, segons art. 76  del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració Especial 
SUB-ESCALA: Tècnica 
NÚMERO:  14 
DENOMINACIÓ: Treballador/a Social  
 
Concurs oposició lliure 
GRUP: A, SUBGRUP: A2, segons art. 76  del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració Especial 
SUB-ESCALA: Tècnica  
NÚMERO:  2 
DENOMINACIÓ: Tècnic/a de Grau Mitjà  (TIC) 
 
Concurs oposició Promoció Interna 
GRUP: C, SUBGRUP: C1, segons art. 76  del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració Especial 
SUB-ESCALA: Tècnica Auxiliar 
NÚMERO:  1 
DENOMINACIÓ: Tècnic/a Auxiliar  
 
Concurs oposició lliure  
GRUP: C, SUBGRUP: C1, segons art. 76  del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració Especial 
SUB-ESCALA: Tècnica Auxiliar 
NÚMERO:  1 
DENOMINACIÓ: Tècnic/a Auxiliar (Integrador Social)  
 
Concurs oposició lliure  
GRUP: C, SUBGRUP: C1, segons art. 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració General 
SUB-ESCALA: Administratiu 
NÚMERO:  2 
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DENOMINACIÓ: Administratiu/va 
 
Concurs oposició lliure  
GRUP: C, SUBGRUP: C1, segons art. 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració Especial 
SUB-ESCALA: Serveis Especials 
NÚMERO:  3 
DENOMINACIÓ: Tècnic/a Auxiliar Biblioteca  
 
Concurs oposició lliure  
GRUP: C, SUBGRUP: C2, segons art. 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració General 
SUB-ESCALA: Auxiliar Administratiu 
NÚMERO:  21 
DENOMINACIÓ: Auxiliar Administratiu/va  
 
Concurs oposició lliure  
GRUP: C, SUBGRUP: C2, segons art. 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració Especial 
SUB-ESCALA: Auxiliar  
NÚMERO:  2 
DENOMINACIÓ: Auxiliar Tècnic/a   
 
Concurs oposició lliure 
GRUP: A, SUBGRUP: A2, segons art. 76  del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració Especial 
SUB-ESCALA: Tècnica 
NÚMERO:  1 
DENOMINACIÓ: Enginyer/a Tècnic  
 
Concurs oposició lliure 
GRUP:C, SUBGRUP:C2, segons art. 76  del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració Especial 
SUB-ESCALA: Comeses Especials- Policia Local 
NÚMERO:  6 
DENOMINACIÓ: Agent Policia Local   
 
Concurs de Mobilitat Horitzontal 
GRUP:C, SUBGRUP:C2, segons art. 76  del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
CLASSIFICACIÓ: Escala d’Administració Especial 
SUB-ESCALA: Comeses Especials- Policia Local 
NÚMERO:  2 
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DENOMINACIÓ: Agent Policia Local  
 
 
 
 
PLACES DE CARÀCTER LABORAL INDEFINT 
 
Concurs-oposició lliure 
NIVELL DE TITULACIÓ: A2 
NÚMERO: 2 
DENOMINACIÓ: Tècnic/a de grau Mitjà  
 
Concurs-oposició promoció interna 
NIVELL DE TITULACIÓ: C1 
NÚMERO: 1 
DENOMINACIÓ: Tècnic/a Auxiliar  
 
Concurs-oposició lliure 
NIVELL DE TITULACIÓ: AP 
NÚMERO: 10 
DENOMINACIÓ: Operari/ària   
 
 
SEGON.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i notificar-la als representants de 
personal, tant funcionari com laboral.    
 
TERCER.- Viabilitat econòmica: aquesta modificació de l’oferta pública d’ocupació 
2020 suposarà un augment en les partides del Capítol I, de sous i salaris i de 
Seguretat Social. Aquesta quantia dependrà del moment de l’exercici en que es pugui 
realitzar el nomenament o la contractació pertinent. Aquest increment quedarà cobert 
per les ajudes i subvencions de la Diputació de Barcelona per pal·liar els afectes de la 
pandèmia, pels estalvis de les diferents situacions d’incapacitat temporal i 
administratives del personal municipal i pels futurs acords amb la representació 
sindical, amb el compromís que en el moment del nomenament o contractació hi haurà 
la consignació pressupostaria suficient.   

 
QUART- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la publicació 
de l’acte. 
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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 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. Participació.  
Número: 42/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA L’ANY 2020 A 
L’ASSOCIACIÓ ACCIÓ SOLIDÀRIA AMB EL SÀHARA  
  
  
 
Per tot això, es proposa a Junta de Govern Local l'adopció del següent  
 
 ACORD:  
   
“PRIMER. CONCEDIR una subvenció per import de 11.000€ a l’Associació Acció 
Solidària amb el Sàhara amb CIF G64095409 en concepte de subvenció nominativa 
2020, per col·laborar en el finançament de les despeses derivades del projecte 
Vacances en Pau 2020, lligams d’amistat per sempre. 
 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 11.000€ amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 06.9242.48006 – Conveni Vacances en Pau del pressupost vigent. 
 
TERCER. APROVAR les condicions a que queda subjecte la present subvenció i que 
es concreten en els punts següents: 
 
 

3.1. L’Associació Acció Solidària amb el Sàhara es compromet a:  

 

3.1.1  Dur a terme el projecte presentat a l’Ajuntament durant l’any 2020 i que es 

concreta en 3 fases: 

 Fase 1. Preparació del projecte : 

o Disseny del projecte: objectius, resultats i activitats. 

o Determinació de recursos: econòmics, humans i materials. 

 Fase 2. 2 mesos teixint lligams d’amistat 
o A Catalunya: 

 Campanya mediàtica 
 Recepcions de les famílies d’acollida en les institucions 
 Activitats reivindicatives 
 Preparació i enviament d’ajut humanitari per les famílies dels 

infants 
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o Als campaments de refugiats 
 Activitats lúdic-formatives 
 Visites mediques 
 Videotrucades dels infants amb les famílies d’acollida 
 Visita d’un equip de coordinació al projecte als campaments 

(sempre que la situació sanitària mundial ho permeti) 

 Fase 3 Avaluació del projecte 
o Avaluació de l’equip de coordinació a Catalunya i el dels campaments 
o Avaluació amb les famílies biològiques  
 
 

3.1.2. Executar el projecte subvencionat de conformitat amb els principis de bona 

administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació  

3.1.3. 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. 

3.1.4. Conservar els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels 

fons rebuts, per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del 

termini de presentació de justificacions i sotmetre’s a les actuacions de comprovació 

que puguin efectuar els òrgans competents d’aquest Ajuntament, aportant tota la 

informació que els sigui requerida. 

3.1.5. Incloure en tota informació i publicitat que es faci del projecte o activitat 

subvencionada, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de realització, el 

logotip de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Així mateix, el beneficiari caldrà que faci 

constar en tot el material editat que aquest ha estat subvencionat per l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú. 

3.1.6. Comunicar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’obtenció de 

subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions 

o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. Aquesta comunicació s’ha 

de fer tan aviat com es conegui. 

3.1.7. 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  

3.1.8. Comunicar per escrit les modificacions relatives al beneficiari, com un canvi en 

els mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació que tingui 

transcendència per al seguiment de la subvenció 

3.1.10. A retornar els diners de la subvenció concedida si l’activitat o projecte no s’ha 

portat a terme o s’ha desenvolupat parcialment. 

3.1.11. Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió 

de subvenció. 

3.1.12. Abans del pagament, el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 

corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
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3.1.13. Disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les 

persones que en execució de l’activitat subvencionada tinguin contacte habitual amb 

menors, no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la 

llibertat i identitat sexual, d’acord amb el que estableix l’article 13.5 de la Llei orgànica 

de protecció jurídica del menor i segons estableix l’article 8.4 de la Llei 45/2015, de 14 

d’octubre, de Voluntariat. Aquesta condició la certificarà la pròpia entitat en la 

sol·licitud de subvenció. 

3.1.14. 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. 

3.1.15. En el cas que la subvenció sol·licitada sigui superior a 10.000 €, comunicar a 

l’Ajuntament la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o 

administració, a fi i efecte que es puguin fer públiques, d’acord amb el que estableix 

l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. 

 

3.2. Seran despeses subvencionables les establertes amb caràcter general a l’article 

31 de la llei 38/2003,de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 

3.3. Incompliment de les obligacions i compromisos. 

3.3.1.- L’incompliment del present acord per qualsevol de les dues parts pot donar lloc 

a la seva resolució. 

En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part de l’administració,  

haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’Ajuntament haurà de resoldre en el 

termini d’un mes. 

La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs 

administratiu de reposició de forma potestativa o directament de recurs contenciós  

administratiu. 

3.3.2.- En el cas que l’entitat incompleixi algun dels pactes previstos en aquest acord, 

l’Ajuntament podrà, prèvia audiència de l’entitat resoldre’l, notificant-ho a l’entitat.  

3.3.3.- Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 

mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 

3.3.4.-L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari donarà dret a 

l’Ajuntament a la revocació de la subvenció concedida, prèvia audiència del beneficiari, 

sense dret a que aquest rebi indemnització, i sens perjudici del dret a incoar els 

procediments sancionadors i de rescabalament dels danys i perjudicis que siguin 

oportuns. 

3.3.5.-Això no obstant, en el cas que es produïssin modificacions no substancials de 

l’activitat o programa subvencionats, de forma justificada, l’Ajuntament podrà modificar 

l’import de la subvenció concedida de forma motivada i mitjançant la corresponent 

resolució per part de l’òrgan que la va concedir. 
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3.4. Responsabilitat en front de tercers. La responsabilitat que es pugui generar 

enfront tercers, a conseqüència de les  actuacions derivades del desplegament 

d'aquest acord correspon a l'entitat executora   material de les actuacions. 

 

3.5. Forma de pagament. L’import de la subvenció s’abonarà de la manera següent: 

 80% del total de la subvenció concedida: un cop aprovada aquesta resolució 

per la Junta de Govern Local. 

 20% restat de la subvenció: es farà efectiva un cop el/la beneficiari/ària hagi 

justificat correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció. 

 

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

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

 

3.6. Termini i forma de justificar el compliment de les activitats subvencionades. 

3.6.1.Per percebre la totalitat de la subvenció atorgada, caldrà justificar que la 

subvenció s’ha invertit en la finalitat per a la qual fou concedida mitjançant la 

presentació, en el termini de 3 mesos després de la finalització de l’activitat de la 

documentació següent: 

 

 Memòria d’ACTIVITATS: detall de les activitats realitzades a cadascun dels 

programes subvencionats, indicant-ne el funcionament, la participació, 

l’assoliment dels objectius i propostes de millora. També s’ha d’incloure un 

exemplar de tota la documentació i difusió editada per l’activitat subvencionada, 

en la qual haurà de figurar la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú. 

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

s’acompanyarà de les factures o documents de valor probatori de les despeses 

efectuades amb motiu de l’activitat objecte de subvenció, per un import mínim 

de la subvenció concedida.  

 Aquests documents hauran de tenir les característiques següents 

o La data haurà de correspondre a la temporada en què s’ha dut a terme 

l’activitat subvencionada. 

o Hauran de complir la resta dels requisits tècnics i formals exigits per la 

normativa fiscal (NIF i nom del proveïdor, data, quantia, concepte, IVA, 

import total, etc.) 

o Hauran d’estar efectivament pagades.  
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3.6.2. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini 

de 15 dies per a la seva esmena. L’incompliment en termini de l’obligació de 

justificació o la justificació insuficient comportarà el desistiment per part del beneficiari 

de la subvenció concedida o el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda. 

 

3.7. Compatibilitat amb altres subvencions. La subvenció regulada en aquest acord 

serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics 

o privats. Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos 

que s’obtinguin i el dels recursos propis que es destinaran a l’activitat no podrà superar 

el cost total de l’activitat que es desenvolupi. Si se supera aquest cost, s’exigirà la 

devolució de l’excés en la part proporcional. 

 

3.8. Durada del projecte. Aquest projecte s’inicia el dia 01/06/2020 i finalitza el 

31/12/2020. 

 

3.9. Protecció de dades de caràcter personal. Pel que fa a les dades de caràcter 

personal recollides en el decurs del present acord caldrà tenir present què les Entitats, 

com a responsables dels seus respectius fitxers, hauran de complir els requeriments 

previstos a la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en particular, a 

les disposicions Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 

d’abril de 2016.  

 

Les dades personals seran guardades i custodiades amb la més estricta 

confidencialitat i en cap cas seran tractades per a una finalitat diferent de la pròpia del 

contingut d’aquest conveni. Tampoc es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits 

legalment previstos. 

 

QUART. Notificar aquesta resolució a l’Associació Acció Solidària amb el Sàhara 

perquè en un termini de 10 dies, a comptar a partir del dia següent a la notificació de la 

present, pugui presentar al·legacions o els documents que consideri oportuns. 

S’entendrà acceptada la subvenció per part de l’entitat si en aquest termini no 

manifesta la seva disconformitat 

 
CINQUÈ. Peu de recurs 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
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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. Escoles Municipals.  
Número: 972/2019/eAJT. 
 
RATIFICAR EL DECRET NÚM. 1944 D'ALCALDESSA, DE 10 DE JUNY DE 2020, 
D'ACCEPTACIÓ DE L'ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT 
D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER AL FINANÇAMENT DE 
CICLES DE FORMACIÓ ESPECÍFICA DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR D'ARTS 
PLÀSTIQUES I DISSENY, IMPARTITS A L'ESCOLA MUNICIPAL D'ART I DISSENY 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER AL CURS 2017-2018 
  
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el  següent  

 

ACORD 
 
“PRIMER- Ratificar el Decret número 1944, de l’alcaldessa, de data 10 de juny de 
2020, que es transcriu a continuació: 
 

“ACCEPTAR L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL FINANÇAMENT DE CICLES DE 
FORMACIÓ ESPECÍFICA DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I 
DISSENY IMPARTITS A L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, PER AL CURS 2017-2018 
 
Relació de fets: 

 
1. Per Ordre EDU/139/2019, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores 

del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades 
al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts 
plàstiques i disseny impartits en les escoles d'art de la seva titularitat, del curs 2017-
2018. 

 
2. La Resolució EDU/2775/2019, de 9 d'octubre, per la qual s'obre el procediment de 

convocatòria pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, 
destinades al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior 
d'arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d'art de la seva titularitat, del curs 
2017-2018 (DOGC 7993,de 31 d’octubre de 2019) 

 
3. Per Decret de regidora delegada de data 7 de novembre de 2019, l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú va sol·licitar la subvenció que el Departament d’Educació de la 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153441626035345 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

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

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

 

Generalitat de Catalunya atorga per al finançament de cicles de formació específica de 
grau mitjà i/o superior d’arts plàstiques i disseny impartits a l’Escola Municipal d’Art i 
Disseny, per al curs 2017-2018. 

 
4. La comissió de valoració, va verificar el compliment dels requisits i condicions de les 

sol·licituds presentades i va avaluar les sol·licituds admeses en aplicació dels criteris 
establerts en la Resolució esmentada al punt segon i va fer un informe per tal de 
resoldre la convocatòria. 

 
5. En el tauler electrònic de l’EACAT es publica en data 29 de maig de 2020, la Proposta 

de resolució provisional de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, 
destinades al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior 
d’arts plàstiques i disseny impartits en les escoles d’art de la seva titularitat, del curs 
2017-2018. En l’annex 1 on consta un import a subvencionar a l’Escola Municipal d’Art i 
Disseny de Vilanova i la Geltrú, de 278.352,83 €. 

 
6. Vist que en el punt 10.5.a) de l’Ordre EDU/139/2019, de 12 de juliol, esmentada més 

amunt, s’indica explícitament que la corporació local titular haurà de trametre “certificat 
de l’Acord de ple o de l’òrgan competent de l’ens local d’acceptació d’atorgament de la 
subvenció”, per poder justificar-la. 

 
7. Vist que entre l’acceptació de la notificació de la Subdirecció General d’Administració i 

Organització de Centres Públics del Departament d'Educació, i la data de presentació 
de la documentació d’acceptació de la subvenció (12 de juny de 2020) no hi ha temps 

per poder-la tramitar per Junta de Govern Local. 
 

Fonaments de dret: 
 

I. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local 
de Catalunya. 
 

II. Vist que l’article 200.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, disposa que el 
Departament d’Educació pot subvencionar ensenyaments de règim especial. 
 

III. Capítol IX del Text refós de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, regula les subvencions i les transferències del la 
Generalitat de Catalunya. 
 

IV. Llei 5/2017 de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic, en l’article 155, modifica l’apartat 5è de l’article 94 del Text Refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
setembre, eliminant la previsió anterior conforme les subvencions directes per quantia 
superior a 50.000 € s’havien de formalitzar mitjançant conveni. 
 

V. Ordre EDU/130/2019, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores del 
procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al 
finançament de cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d’arts plàstiques 
i disseny impartits en les escoles d’art de la seva titularitat, del curs 2017-2018. 
 

VI. Resolució EDU/2775/2019, de 9 d’octubre, per la qual s’obre el procediment de 
convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, 
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destinades al finançament de cicles de formació específica de grau mitjà  i/o superior 
d’arts plàstiques i disseny, impartits en les escoles d’art de la seva titularitat, del curs 
2017-2018 (ref. BDNS 478671). 

 
RESOLC 

 
Primer- Acceptar l’atorgament de la SUBVENCIÓ de DOS-CENTS SETANTA-VUIT MIL 
TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (278.352,83 €) 
del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per al finançament de cicles de 
formació específica de grau mitjà i superior d’arts plàstiques i disseny impartits a 
l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú, curs 2017-2018. 
 
Segon- Notificar aquest acord a la Direcció General de Centres Públics del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
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 publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta 
fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al 
què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 

 
SEGON-  Peu de recurs. 
  

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la 
seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del 
Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs 
contenciós administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de 
Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de 
recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no 
ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què 
es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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22. Escoles Municipals.  
Número: 976/2019/eAJT. 
 
RATIFICAR EL DECRET NÚM. 1945 D'ALCALDESSA, DE 10 DE JUNY DE 2020, 
D'ACCEPTACIÓ DE L'ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT 
D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER AL FINANÇAMENT DE 
L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, PER AL CURS 2017-2018  
  
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el  següent  

 
 

A C O R D 
 
“PRIMER-  Ratificar el Decret número 1945 de l’alcaldessa, de data 10 de juny de 

2020, que es transcriu a continuació: 
 

“ACCEPTAR L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER AL 
CURS 2017-2018 

 
Relació de fets: 

 
1. Per Ordre EDU/125/2019, de 21 de juny, s'aproven les bases reguladores del 

procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al 
finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2017-2018. (DOGC 
790, d’1 de juliol de 2019). 

 
2. La Resolució EDU/2773/2019, de 9 d'octubre, va obrir el procediment de convocatòria 

pública per a la concessió de subvencions, als ens locals de Catalunya, destinades al 
finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2017-2018 (DOGC 
7993,de 31 d’octubre de 2019).  

 
3. Per Decret de regidora delegada de data 7 de novembre de 2019, l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú va sol·licitar la subvenció que el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya atorga per al finançament de l’Escola Municipal de Música 
Mestre Montserrat, per al curs 2017-2018. 
 

4. La comissió de valoració, va verificar el compliment dels requisits i condicions de les 
sol·licituds presentades i va avaluar les sol·licituds admeses en aplicació dels criteris 
establerts en la Resolució esmentada al punt segon i va fer un informe per tal de 
resoldre la convocatòria. 

 
5. En el tauler electrònic de l’EACAT es publica en data 29 de maig de 2020, la Proposta 

de resolució provisional de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, 
destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2017-
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2018. En l’annex 1 on consta un import a subvencionar a l’Escola Municipal de Música 
Mestre Montserrat de 40.610,71 €. 

 
6. Vist que en el punt 10.5.a) de l’Ordre EDU/125/2019, de 21 de juny, esmentada més 

amunt, s’indica explícitament que la corporació local titular haurà de trametre “certificat 
de l’Acord de ple o de l’òrgan competent de l’ens local d’acceptació d’atorgament de la 
subvenció”, per poder justificar-la. 

 
7. Vist que entre l’acceptació de la notificació de la Subdirecció General d’Administració i 

Organització de Centres Públics del Departament d'Educació, i la data de presentació 
de la documentació d’acceptació de la subvenció (12 de juny de 2020) no hi ha temps 
per poder-la tramitar per Junta de Govern Local. 

 
Fonaments de dret: 

 
I. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local 
de Catalunya. 

 
II. Vist que l’article 200.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, disposa que el 

Departament d’Educació pot subvencionar ensenyaments de règim especial. I que 
l’article 65 de la Llei esmentada estableix, dintre dels ensenyaments artístics reglats de 
música, els ensenyaments professionals de música. 

 
III. Capítol IX del Text refós de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, regula les subvencions i les transferències del la 
Generalitat de Catalunya. 
 

IV. Llei 5/2017 de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic, en l’article 155, modifica l’apartat 5è de l’article 94 del Text Refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
setembre, eliminant la previsió anterior conforme les subvencions directes per quantia 
superior a 50.000 € s’havien de formalitzar mitjançant conveni. 
 

V. Ordre EDU/125/2019, de 21 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del 
procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al 
finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2017-2018. 
 

VI. Resolució EDU/2773/2019, de 9 d’octubre, per la qual s’obre el procediment de 
convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, 
destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2017-
2018 (ref. BDNS 477983). 

 
RESOLC 

 
Primer- Acceptar l’atorgament de la SUBVENCIÓ de QUARANTA MIL SIS-CENTS DEU 
EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS (40.610,71 €) del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, per al finançament de l’Escola Municipal de Música Mestre 
Montserrat de Vilanova i la Geltrú, curs 2017-2018. 
 
Segon- Notificar aquest acord a la Direcció General de Centres Públics del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153441626035345 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

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

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

 

 
Tercer- 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 publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta 
fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al 
què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 

 
SEGON-  Peu de recurs. 
  

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
  
 
 
   
23. Escoles Municipals.  
Número: 977/2019/eAJT. 
 
RATIFICAR EL DECRET NÚM. 1947 DE L'ALCALDESSA, DE 10 DE JUNY DE 2020, 
D'ACCEPTACIÓ DE L'ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT 
D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER AL FINANÇAMENT DEL 
CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ, PER AL CURS 2017-2018 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el  següent  
 
ACORD:  
   
“PRIMER- Ratificar el Decret núm. 1947 de l’alcaldessa, de data 10 de juny de 2020, 
que es transcriu a continuació: 

“ACCEPTAR L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL FINANÇAMENT DEL CONSERVATORI 
MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER AL 
CURS 2017-2018 
 
Relació de fets: 

 
1. Per Ordre EDU/124/2019, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores 

del procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades 
al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat, del curs 2017-2018. 

 
2. La Resolució EDU/2776/2019, de 9 d'octubre, per la qual s'obre el procediment de 

convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya 
destinades al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat del curs 
2017-2018 (DOGC 7993,de 31 d’octubre de 2019). 

 
3. Per Decret de regidora delegada de data 7 de novembre de 2019, l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú va sol·licitar la subvenció que el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya atorga per al finançament del Conservatori Municipal de 
Música Mestre Montserrat, per al curs 2017-2018. 

 
4. La comissió de valoració, va verificar el compliment dels requisits i condicions de les 

sol·licituds presentades i va avaluar les sol·licituds admeses en aplicació dels criteris 
establerts en la Resolució esmentada al punt segon i va fer un informe per tal de 
resoldre la convocatòria. 

 
5. En el tauler electrònic de l’EACAT es publica en data 28 de maig de 2020, la Proposta 

de resolució provisional de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, 
destinades al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat, del curs 
2017-2018. En l’annex 1 on consta un import a subvencionar al Conservatori Municipal 
de Música Mestre Montserrat de 266.688,34 €. 

 
6. Vist que en el punt 10.5.a) de l’Ordre EDU/124/2019, de 21 de juny, esmentada més 

amunt, s’indica explícitament que la corporació local titular haurà de trametre “certificat 
de l’Acord de ple o de l’òrgan competent de l’ens local d’acceptació d’atorgament de la 
subvenció”, per poder justificar-la. 

 
7. Vist que entre l’acceptació de la notificació de la Subdirecció General d’Administració i 

Organització de Centres Públics del Departament d'Educació, i la data de presentació 
de la documentació d’acceptació de la subvenció (11 de juny de 2020) no hi ha temps 
per poder-la tramitar per Junta de Govern Local. 

 
Fonaments de dret: 

 
I. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local 
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de Catalunya. 
 
II. Vist que l’article 200.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, disposa que el 

Departament d’Educació pot subvencionar ensenyaments de règim especial. I que 
l’article 65 de la llei esmentada estableix, dintre dels ensenyaments artístics reglats de 
música, els ensenyaments professionals de música. 

 
III. Capítol IX del Text refós de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, regula les subvencions i les transferències del la 
Generalitat de Catalunya. 

 
IV. Llei 5/2017 de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 

públic, en l’article 155, modifica l’apartat 5è de l’article 94 del Text Refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
setembre, eliminant la previsió anterior conforme les subvencions directes per quantia 
superior a 50.000 € s’havien de formalitzar mitjançant conveni. 

 
V. Ordre EDU/124/2019, de 21 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del 

procediment de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al 
finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat, del curs 2017-2018. 

 
VI. Resolució EDU/2776/2019, de 9 d’octubre, per la qual s’obre el procediment de 

convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, 
destinades al finançament dels conservatoris de música de la seva titularitat, del curs 
2017-2018 (ref. BDNS 477984). 

 
RESOLC 

 
Primer- Acceptar l’atorgament de la SUBVENCIÓ de DOS-CENTS SEIXANTA-SIS MIL SIS-
CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA- QUATRE CÈNTIMS (266.688,34 €) del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per al finançament del 
Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú, curs 
2017-2018. 

 
Segon- Notificar aquest acord a la Direcció General de Centres Públics del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
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 publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta 
fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al 
què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
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SEGON-    Peu de recurs. 
  

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

  
   
24. Treball IMET.  
Número: 000009/2020-EDT. 
 
ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DEL RECURS ECONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A L’ACTUACIÓ “TRANSIT” I ENCARREGAR LA GESTIÓ DEL 
MATEIX A L’IMET 
  

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el  següent  

 
 
ACORD:  
   
PRIMER.- Acceptar la concessió a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del recurs econòmic 
aprovat per acord núm. 211/20 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per a 
l’actuació “TRANSIT”, amb codificació 20/Y/286232, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020, per un import total de DOTZE MIL VUIT-CENTS TRENTA-DOS 
EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS  (12.832,12.- €).  
SEGON.- Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), com a ens instrumental 
depenent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta causa i desenvolupa les polítiques 
actives d’ocupació, la realització del següent servei: 
 

ACTUACIÓ CODIFICACIÓ TIPUS DE RECURS 
APORTACIÓ 
DIPUTACIÓ 

TRANSIT 20/Y/286232 Econòmic 12.832,12.- euros 
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TERCER.- L’IMET haurà d’executar les actuacions referents a la subvenció en el període 
comprés entre el 1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2021. 
 
QUART.- Aquest servei, que és objecte d’ajut econòmic concedit provisionalment per la 
Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, té 
un període per a la justificació econòmica de les actuacions que va del 2 de gener de 2022 al 
31 de març de 2022. 
 
CINQUÈ.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball la quantitat esmentada en el punt 
primer d’aquest acord, en el moment en que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú rebi la 
subvenció de la Diputació de Barcelona i d'acord amb les necessitats de tresoreria de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SISÈ.- Notificar aquesta Resolució a la Diputació de Barcelona. 
 
SETÈ- 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.”. 
  
 
 
   
 
 

Proposicions urgents 

 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquest punt que no ha pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò 
que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en 
que porti incorporat l’informe jurídic. 
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25. Participació.  
Número: 161/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
DESTINADES A ENTITATS 2020 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el  
següent  
 
 ACORD:  
 
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria pública per a l’atorgament de 
subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats de 
Vilanova i la Geltrú per a l’exercici 2020, amb el següent text:  
CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 
REGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A 
ENTITATS 2020 

 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial 

on s’han publicat. 

Per acord del Ple del dia 17 de febrer de 2020 van ser 

aprovades les Bases reguladores de les subvencions en règim 

de concurrència competitiva destinades a entitats de Vilanova i 

la Geltrú, i publicades al BOPB el 21/02/2020, destinades a 

fomentar projectes d’interès públic i social que s’emmarquin en 

els següents àmbits: 

Àmbit d’Associacions de Veïns i Veïnes 
Àmbit de Convivència i Equitat 
Àmbit de Cultura 
Àmbit d’Educació 
Àmbit d’Esports 
Àmbit de Gent Gran 
Àmbit d’Infància i Joventut 
Àmbit de Medi Ambient 
Àmbit de Promoció Econòmica i projecció de ciutat 
Àmbit de Salut 
Àmbit d’Acció Social 
 

En cap cas podran ser objecte de subvenció: 

a) Qualsevol tipus d’activitat que no sigui oberta a la 

ciutadania o bé que no tingui un interès públic i general a 
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criteri de l’Ajuntament. 

b) Les activitats que suposin finalitat lucrativa i/o comercial 

 
2. Període d’execució 

Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases 
s’hauran de destinar a finançar projectes desenvolupats durant 
l’any 2020 o curs 2019-2020. En qualsevol cas, a la sol·licitud 
haurà de constar la data prevista d’inici i finalització dels 
projectes subvencionats. 

 
3. Procediment de concessió 

El procediment de concessió de les subvencions a entitats serà 
el de concurrència competitiva. La convocatòria es publicarà a 
la seu electrònica de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. Aquesta darrera publicitat s’efectuarà 
a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions. 

 
4. Requisits dels sol·licitants  

4.1. Requisits generals 

En base al que estableix l’Ordenança general reguladora de la 
concessió de subvencions a l’article 3 poden sol·licitar 
subvencions les entitats que acompleixin els següents 
requisits: 

 
a) Estar legalment constituïda i inscrita al Registre Municipal 

d’Entitats d’aquest Ajuntament, en el moment de la 

sol·licitud. 

b) Que realitzin activitats d’interès general a la ciutat que 

s’incloguin en algun dels àmbits fixats al Registre Municipal 

d’Entitats.  

c) Els col·lectius o agrupacions temporals que aglutinin entitats 

com les esmentades en el punt anterior. 

d) Haver justificat degudament les subvencions concedides en 

edicions anteriors.  

e) Presentar la sol·licitud de subvenció dins del termini màxim 

de presentació fixat en la convocatòria. 

f) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb 
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l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 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. 

g) Estar al corrent de les obligacions tributàries o davant la 

Seguretat Social.  

h) Complir amb tots els requisits establerts per la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, general de subvencions, pel seu 

reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de 

juliol, pel Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el 

reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per 

l’Ordenança general reguladora de la concessió de 

subvencions, publicada en el BOPB núm. 68 de 20 de març 

de 2007 i modificat el seu article 5 aprovat al Ple el 13 de 

març de 2017  i, en el seu cas, pel que estableixi la 

corresponent convocatòria.  

 
4.2. Requisits específics per les entitats esportives sense afany de 

lucre, a més dels requisits anteriors:  

a) Estiguin inscrites en el Registre d’entitats esportives del 

Consell Català de l’esport de la Generalitat de Catalunya. 

b) En la línia equips de competició federada, podran demanar-

se ajuts pels equips de categoria absoluta o sènior que 

participin en lligues nacionals de la màxima categoria d’un 

esport o en lligues professionals els clubs que mantinguin 

una estructura complerta de categories inferiors. 

 
4.3. No podran sol·licitar les subvencions les següents entitats: 

a) Quedaran automàticament excloses d’aquesta normativa 

aquelles entitats, associacions i/o col·lectius que no 

respectin l’actual marc democràtic, que no assumeixin els 

principis de conducta reconeguts, com ara la Declaració 

Universal dels Drets Humans i altres de naturalesa similar, o 

bé que practiquin actuacions xenòfobes, racistes, 

homòfobes o misògines. 

b) S’exclouen d’aquesta convocatòria les organitzacions de 

caràcter polític (partits i coalicions electorals) pel fet que hi 
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ha una legislació pròpia i normes específiques respecte el 

seu finançament.  

c) Els altres casos que exclou l’article 3.3. de l’Ordenança 

reguladora de la concessió de subvencions de l’ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú 

 
5. Procediment de sol·licitud 

Cada entitat podrà presentar una sola sol·licitud de subvenció que la 
pot adreçar a un màxim de tres àmbits. Al formulari de sol·licitud 
indicarà a quins àmbits vol que sigui valorat el seu projecte, en el cas 
que sigui en l’àmbit d’Esports, s’indicarà a quins dels diferents 
projectes existents. La mateixa activitat no podrà ser subvencionada 
per àmbits diferents. 
 
En cap cas l’import sol·licitat podrà superar el cost de l’activitat. Tal 
com estableix l’article 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, l’administració podrà comprovar el valor de 
mercat de les despeses subvencionables. 
 
La sol·licitud es presentarà de forma telemàtica a través de la pàgina 
web de l’ajuntament (www.vilanova.cat). 
 
La sol·licitud de subvenció no obliga l'Ajuntament a concedir-la, ni 
dóna dret a l’entitat a rebre-la. Així mateix, el fet d’haver rebut ajut en 
un exercici anterior no genera cap tipus de dret a rebre subvencions 
en exercicis posteriors. 
 
Amb la presentació de la sol·licitud, s’entendrà implícita l’acceptació 
de les bases reguladores, d’aquesta convocatòria i de la resta de 
normativa que resulti d’aplicació. 
 
El termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds presentades 
serà de sis mesos, a comptar des de la data de presentació de la 
sol·licitud. 
 
6. Documents que han d’acompanyar la sol·licitud 

 
6.1. A la sol·licitud, excepte per l’àmbit d’Esports, s’adjuntaran els 

documents següents: 

 Formulari de sol·licitud de subvenció per entitats segons l’annex 1 

d’aquesta convocatòria que estarà a disposició de les entitats 

durant el període de presentació de sol·licituds a la pàgina web de 

l’ajuntament. 
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6.2. A les sol·licituds de l’àmbit d’Esports, s’adjuntaran els 

documents següents: 

 Formulari de sol·licitud de subvenció per entitats esportives segons 

formulari de l’annex 2 d’aquesta convocatòria que estarà a 

disposició de les entitats durant el període de presentació de 

sol·licituds a la pàgina web de l’ajuntament. 

 
6.3. Per totes les sol·licituds, i en cas de no haver-la presentat 

anteriorment o haver d’actualitzar les dades bancàries de 

l’entitat, Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments 

de la Tresoreria Aquest document es troba a la pàgina web de 

l’ajuntament, www.vilanova.cat 

 
7. Termini de presentació de sol·licituds 

 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà 
de la publicació d’aquesta convocatoria al BOP i finalitzarà 
transcorreguts 15 dies naturals a comptar des de la publicació,  
mitjançant la documentació normalitzada (annexos de l’1 al 3 
d’aquest document) disponible al lloc www.vilanova.cat i s’hauran de 
presentar de forma telemàtica a través de la pàgina web 
www.vilanova.cat 
 
8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 

 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o 
incompleta, es requerirà a la persona sol·licitant perquè l’esmeni en 
el termini de deu dies hàbils, amb l’advertiment que de no fer-ho es 
tindrà per desistida la seva sol·licitud prèvia resolució dictada a 
l’efecte.  
 
9. Òrgans competents per a la instrucció i atorgament de les 

subvencions. 

 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les 
subvencions previstes en aquesta convocatòria és el Servei de Participació. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per 
una comissió avaluadora constituïda per:  

 Àmbit d’Associacions de Veïns: 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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o Regidor de Cooperació, Participació, Salut, Memòria 

històrica i Economia social i solidària 

o Presidenta de l’Àrea de Polítiques de Ciutadania  

o Cap de servei de Participació 

 Àmbit de Convivència i Equitat: 

o Regidor de Cooperació, Participació, Salut, Memòria 

històrica i Economia social i solidària 

o Regidora d'Acció social i Convivència i Equitat, 

Transparència, Govern obert i RSC 

o Cap de servei de Convivència i Equitat 

 Àmbit de Cultura: 

o Regidor de Cooperació, Participació, Salut, Memòria 

històrica i Economia social i solidària  

o Regidora de Recursos Humans i Cultura  

o Cap de servei de Cultura 

 Àmbit d’Educació: 

o Regidor de Cooperació, Participació, Salut, Memòria 

històrica i Economia social i solidària  

o Regidora d'Educació, VNG Inclusió, Dependència i 

Ocupació 

o Cap de servei d’Educació 

 Àmbit d’Esports: 

o Regidor de Cooperació, Participació, Salut, Memòria 

històrica i Economia social i solidària  

o Regidora de Seguretat i Protecció ciutadana, Esports i 

Gent gran 

o Cap de servei d’Esports 

 Àmbit de Gent Gran:  
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o Regidor de Cooperació, Participació, Salut, Memòria 

històrica i Economia social i solidària  

o Regidora de Seguretat i Protecció ciutadana, Esports i 

Gent gran 

o Cap de servei de Gent Gran 

 Àmbit d’Infància i Joventut:  

o Regidor de Cooperació, Participació, Salut, Memòria 

històrica i Economia social i solidària  

o Regidor d'Administració electrònica, TIC, Oficina 

d'entitats, Infància i Joventut 

o Cap de servei d’Infància i Joventut 

 Àmbit de Medi Ambient: 

o Regidor de Cooperació, Participació, Salut, Memòria 

històrica i Economia social i solidària  

o Regidora d'Espai públic i Medi ambient 

o Cap de servei de Medi Ambient 

 Àmbit de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat:  

o Regidor de Cooperació, Participació, Salut, Memòria 

històrica i Economia social i solidària  

o Regidor de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat 

i Patrimoni  

o Cap de servei de Promoció econòmica 

 Àmbit de Salut:  

o Regidor de Cooperació, Participació, Salut, Memòria 

històrica i Economia social i solidària  

o Presidenta de l’Àrea de Polítiques de Ciutadania  

o Cap de servei de Salut 

 Àmbit d’Acció Social:  

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153441626035345 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

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

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

 

o Regidor de Cooperació, Participació, Salut, Memòria 

històrica i Economia social i solidària  

o Regidora d'Acció social i Convivència i Equitat, 

Transparència, Govern obert i RSC 

o Cap de servei d’Acció Social 

 
Aquesta comissió presentarà a la Junta de Govern Local una 
proposta d’atorgament, prèvia verificació que les sol·licituds 
compleixen els requisits establerts a les bases i a la convocatòria i 
ponderats els criteris establerts per a l’atorgament de la subvenció.  
 
La Junta de Govern Local podrà, discrecionalment, deixar desert el 
concurs o no esgotar el crèdit total previst. 
 
 
10. Import de les subvencions 

10.1. L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions 

previstes en aquesta convocatòria és el de 363.598 € del 

pressupost municipal 2020 i de 20.000€ del pressupost de 

despeses de l’IMET 2020.   

 
o Àmbit d’Associacions de Veïns, 17.000€. Les entitats 

no podran demanar més del 50% d’aquest import.  

o Àmbit de Convivència i Equitat, 10.550 €. Les entitats 

no podran demanar més del 30% d’aquest import.  

o Àmbit de Cultura, 49.748€. Les entitats no podran 

demanar més del 25% d’aquest import.  

o Àmbit d’Esports, 202.000€. En cap cas la subvenció 

no podrà ser superior al 50% del cost del projecte 

 13.000€ es destinaran a l’Esport educatiu. Les 

entitats no podran demanar més del 21% 

d’aquest import.  

 170.000€ es destinaran a Esport de Clubs 

 Per als projectes d’Esport Base Federat 

les entitats no podran demanar més 

del 14% de l’import destinat al total. 
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 Per als projectes d’Organització 

d’esdeveniments esportius populars 

les entitats no podran demanar més 

del 4% de l’import destinat al total. 

 Per als projectes de Competició Federada màxim nivell i 

projectes d’especial interès les entitats no podran 

demanar més del 14% de l’import destinat al total. 

 14.000€ es destinaran a Esport assistencial. Les entitats no 

podran demanar més del 50% de l’import de l’aplicació 

pressupostària. 

 5.000€ Ajuts Equipament i infraestructures esportives especials 

es valoraran els projectes presentats i es triaran els dos que 

hagin obtingut major puntuació. 

o Àmbit de Gent Gran, 3.000€. Les entitats no podran demanar més del 

50% d’aquest import.  

o Àmbit d’Infància i Joventut, 6.400€. Les entitats no podran demanar més 

del 20% d’aquest import.  

o Àmbit de Medi Ambient, 10.400€. 

o Àmbit de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat, 6.000€. Les entitats 

no podran demanar més del 40% d’aquest import.  

o Àmbit de Salut, 8.500€. Les entitats no podran demanar més del 20% 

d’aquest import.  

o Àmbit d’Acció Social, 50.000€. Les entitats no podran demanar més del 

20% d’aquest import.  

o Àmbit d’Educació, 20.000€. 

 16.800 € es destinarà a les AMPAs/AFAs Les entitats no podran 

demanar més del 14% d’aquest import.  

 3.200 € es destinarà a altres entitats d’àmbit educatiu Les 

entitats no podran demanar més del 20% d’aquest import.  

10.2. La determinació de l’import assignat a cada subvenció serà el resultat de repartir 

el crèdit existent entre els projectes presentats, proporcionalment al càlcul amb 

les següents variants: 
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 El resultat de la valoració de les sol·licituds efectuada per l’òrgan col·legiat 

corresponent. 

 Import sol·licitat. Les comissions avaluadores podran revisar la conveniència 

de les despeses imputades a la subvenció i, en cas de no ser conformes a 

l’objectiu de l’àmbit, instar a l’interessat a modificar-ho. 

 L’import de l’aplicació pressupostària de cada àmbit. 

 
11. Criteris de justificació de les subvencions  

11.1. Seran objecte de justificació per a tots els àmbits: 

 Com a mínim fins el 80% de l’import atorgat, caldrà justificar-ho amb 

despeses totalment lligades a l’activitat o projecte subvencionat, mitjançant 

factures degudament pagades: 

 Lloguer, compra o contractació de material i/o serveis 

especialitzats i específics de l’activitat. 

 Despeses de transport i/o allotjament per 

desplaçaments, o transport de material, que ho 

requereixin i siguin l’objectiu de l’activitat. 

 Contractació de monitors/professionals especialitzat i 

específic de l’activitat.  

 Despeses relacionades amb la publicitat específica de 

l’activitat, sempre que s’hi hagi fet constar la condició 

d’activitat subvencionada per l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú i el seu logotip. 

 Assegurances específiques de l’activitat.  

 El 20% restant de l’import atorgat, podrà justificar-se amb 

despeses lligades a l’activitat subvencionada o bé amb 

despeses generalistes de l’entitat, entenent aquestes com 

a suport bàsic i necessari per a dur a terme l’activitat 

subvencionada com: 

 Despeses generals de la infraestructura del local de 

l’entitat (hipoteques, lloguers, consums d’electricitat, 

aigua, gas, assegurances, telèfon) material fungible 

d’oficina i despeses de gestió 
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 Despeses de personal propi de l’entitat 

 Quotes per la pertinença a federacions 

d’associacions. 

 
11.2. NO seran objecte de justificació 

 Dinars, sopars, càterings, begudes dels membres de 

l’entitat.  

 Despeses de representació /dietes dels càrrecs de la 

Junta.  

 Sancions o multes 

 En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que 

suposin finalitat lucrativa i/o comercial.  

11.3 En el supòsit excepcional previst a l’article 15 Bis d’aquesta 

convocatòria, es podrà ampliar fins al 100% de la justificació 

de la subvenció amb despeses generals de funcionament de 

l’entitat. 

12. Forma de pagament  

12.1. L’import de la subvenció s’abonarà de la manera següent: 

 60% del total de la subvenció concedida: un cop redactada la 

resolució i aprovada per la Junta de Govern Local 

 40% restat de la subvenció: es farà efectiva un cop el/la 

beneficiari/ària hagi justificat correctament l’aplicació del 

100% de l’import de la subvenció. 

Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la 
compensació del pagament de la subvenció amb el deute del 
beneficiari. 
 
13. Termini de resolució i notificació 

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les 
sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un 
únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, 
de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de 
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presentació de sol·licituds. 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran 
notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la 
data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 
40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques.  
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes 
desestimatoris. 
 
14. Règim de recursos 

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra 
la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent a la seva notificació. 
 
15. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la 

resolució 

Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del 
termini d’execució de l’activitat subvencionada, es podrà modificar, 
d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l’import, l’activitat, 
el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no 
es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits 
següents: 

 Quan es produeixi l’alteració de les condicions que van 

determinar la concessió de la subvenció.  

 Quan l’entitat beneficiària hagi obtingut per a la mateixa 

actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol 

origen, públic o privat, que sumats als de l’ajuntament superin el 

cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 

 Quan l’entitat beneficiària no hagi justificat adequadament la 

totalitat de l’import exigit a la present convocatòria. 

 
15.Bis. En el supòsit d’entitats que presentin activitats 

subvencionables que previsiblement no es puguin realitzar totalment 

o en part a causa de les mesures imposades per COVID-19, i no 

sigui possible presentar activitats alternatives, excepcionalment 
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podran ser beneficiàries de subvencions en els termes que es 

resolgui d’acord amb els criteris generals i específics de la present 

convocatòria. 

 
16. Termini i Forma de justificar el compliment de les activitats 

subvencionades 

16.1. Termini i forma de justificació de totes les activitats 

subvencionades,  

Les subvencions atorgades s’hauran de justificar com a màxim 3 
mesos després de realitzar-se la darrera activitat objecte de 
subvenció. Si la documentació presentada és incorrecta o 
incompleta, s’atorgarà un termini de 15 dies per a la seva esmena. 
L’incompliment en termini de l’obligació de justificació o la justificació 
insuficient comportarà el desistiment per part de l’entitat de la 
subvenció concedida o el reintegrament de la quantitat 
indegudament percebuda. 
 
Un cop finalitzades totes les activitas objecte de subvenció i, com a 
màxim, en el termini de tres mesos, l’entitat presentarà una única 
justificació total de forma telemàtica, a través de la pàgina web 
www.vilanova.cat, mitjançant els models normalitzats annexos a 
aquesta convocatòria i que es podran trobar a la pàgina web de la 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i seran: 

 Justificació de subvenció, que consta d’una memòria TÈCNICA i 

ECÒNOMICA amb el detall de les activitats realitzades a 

cadascun dels programes subvencionats, el resum d’ingressos i 

despeses i la relació de justificants econòmics, segons el 

formulari de l’annex 3 d’aquesta convocatòria que estarà a 

disposició de les entitats durant el període de presentació de 

sol·licituds a la pàgina web de l’ajuntament  

 Factures o documents de valor probatoris de les despeses 

efectuades amb motiu de l’activitat objecte de subvenció, per un 

import mínim de la subvenció concedida, acompanyat del 

comprovant del seu pagament. 

 Un exemplar de tota la documentació i difusió editada per 

l’activitat subvencionada, en la qual haurà de figurar la 

col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
Aquests documents hauran de tenir les característiques següents 

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

 Hauran de complir la resta dels requisits tècnics i formals exigits 

per la normativa fiscal (NIF i nom del proveïdor, data, quantia, 

concepte, IVA, import total, etc.)  

 En el cas de presentar nòmines, caldrà adjuntar el comprovant 

de la transferència bancària o bé les nòmines hauran d’anar 

signades pel treballador, amb identificació del nom i DNI. 

 Hauran d’estar efectivament pagades, per tant les factures 

hauran d’anar acompanyades de la corresponent transferència 

bancària o document probatori del pagament. 

 Es podrà justificar un màxim del 20% de l’import subvencionat 

amb factures referents als costos indirectes de l’entitat, 

entenent-se com a tals aquells que són propis del funcionament 

regular de l’entitat i durant el període d’execució. 

 
16.2. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, 

s’atorgarà un termini de 15 dies per a la seva esmena. 

L’incompliment en termini de l’obligació de justificació o la 

justificació insuficient comportarà el desistiment per part de 

l’entitat de la subvenció concedida o el reintegrament de la 

quantitat indegudament percebuda.  

 
17. Obligacions de les entitats beneficiàries 

Les persones beneficiàries hauran de complir les condicions 
establertes en la Llei 38/2003, general de subvencions, així com en 
l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions 
d’aquest Ajuntament, les establertes en aquestes bases reguladores 
i en la present convocatòria. En tot cas, hauran de complir les 
obligacions següents: 

 Realitzar l’activitat per a la qual s’atorga l’ajut en els termes i 

terminis indicats en la convocatòria i en l’acord d’atorgament. 

 Aportar informació gràfica o material audiovisual per tal que 

l’Ajuntament pugui fer difusió del projecte, a l’igual que el permís 

per publicar les fotografies i el nom de la persona autora.  

 Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol 

incidència en el compliment de les obligacions establertes a les 

bases o en aquesta convocatòria mitjançant la presentació d’un 
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informe per escrit, tan bon punt es produeixi, amb justificació de 

les causes que l’originen 

 Comunicar per escrit les modificacions relatives a l’entitat 

sol·licitant, com un canvi en els mitjans humans, un canvi 

d’adreça o qualsevol altra modificació que tingui transcendència 

per al seguiment del projecte. 

 Incloure en tota informació i publicitat que es faci del projecte o 

activitat subvencionada, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit 

o el lloc de realització, el logotip de l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú. Així mateix, l’entitat beneficiària caldrà que faci constar en 

tot el material editat que aquest ha estat subvencionat per 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 Comunicar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de 

qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, 

nacionals o internacionals. Aquesta comunicació s’ha de fer tan 

aviat com es conegui.  

 A retornar els diners de la subvenció concedida si l’activitat o 

projecte no s’ha portat a terme o s’ha desenvolupat parcialment. 

 Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions 

fixades per a la seva aplicació. En aquest sentit, s’entendrà 

acceptada tàcitament la subvenció concedida pel transcurs de 

deu dies a partir de la recepció de l’acord de concessió de la 

subvenció sense que la persona o entitat beneficiària hagi 

manifestat expressament la seva disconformitat.  

 Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen 

la concessió de subvenció. 

 Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar 

els òrgans competents d’aquest Ajuntament, aportant tota la 

informació que els sigui requerida. 

 Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. Aquesta condició la 

certificarà la pròpia entitat en la sol·licitud de subvenció.  

 Disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar 

que les persones que en execució de l’activitat subvencionada 

tinguin contacte habitual amb menors, no han estat condemnades 
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per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i identitat 

sexual, d’acord amb el que estableix l’article 13.5 de la Llei 

orgànica de protecció jurídica del menor i segons estableix 

l’article 8.4 de la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat. 

Aquesta condició la certificarà la pròpia entitat en la sol·licitud de 

subvenció. 

 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. 

 En el cas que la subvenció sol·licitada sigui superior a 10.000€, 

comunicar a l’Ajuntament la informació relativa a les retribucions 

de llurs òrgans de direcció o administració, a fi i efecte que es 

puguin fer públiques, d’acord amb el que estableix l’article 15.2 de 

la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. 

 
18. Incompliment de les obligacions dels beneficiaris de les subvencions 

L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari 
establertes en aquestes bases i en la normativa d’aplicació, donarà 
dret a l’Ajuntament a la revocació de la subvenció concedida, prèvia 
audiència del beneficiari, sense dret a que aquest rebi 
indemnització, i sens perjudici del dret a incoar els procediments 
sancionadors i de rescabalament dels danys i perjudicis que siguin 
oportuns. 
 
Això no obstant, en el cas que es produïssin modificacions no 
substancials de l’activitat o programa subvencionats, de forma 
justificada, l’Ajuntament podrà modificar l’import de la subvenció 
concedida de forma motivada i mitjançant la corresponent resolució 
per part de l’òrgan que la va concedir. 
 
19. Compatibilitat amb altres subvencions 

Les subvencions a què es refereixen aquesta convocatòria seran 
compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions, ens públics o privats. Tanmateix, l’import 
d’aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos que 
s’obtinguin i el dels recursos propis que es destinaran a l’activitat no 
podrà superar el cost total del projecte que es desenvolupi. Si se 
supera aquest cost, s’exigirà la devolució de l’excés en la part 
proporcional. 
 
20. Criteris d’atorgament de les subvencions 
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Els criteris d’atorgament de la subvenció seran generals i específics 
per cada àmbit. 
 
La valoració màxima conjunta d’aquests criteris d’atorgament serà 
de 100 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà que 
obtinguin un mínim de 50 punts en aquesta valoració per a ser 
estimats.  
 
 
20.1. Criteris generals 

 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Que la proposta descrigui i determini amb claredat i concreció: 

 La descripció de les activitats o projecte per als quals sol·licita la subvenció  

 
5 

 Els objectius que es pretenen assolir  5 

 La viabilitat del pressupost de les activitats o projecte per als qual es sol·licita la 

subvenció  

4 

 La viabilitat de les activitats o projecte en relació als mitjans tècnics, humans i 

d’infraestructures necessaris  

4 

 Els mitjans i criteris d’avaluació de l’activitat o projecte   2 

Que la proposta tingui vocació inclusiva en el sentit de que busqui l’impacte postitiu en les 
condicions de vida de les persones: afavoreixi la igualtat d’oportunitats, la cohesió social, 
l’autonomia, la perspectiva de gènere, edat, procedència, ètnia, diversitat sexual; el civisme 
i la comunitat; la sostenibilitat i/o respecte al medi, i concretament que doni resposta a un o 
més dels següents àmbits:   

10 

 Que afavoreixi i faciliti la solidaritat i la inclusió als infants i joves amb major risc 

d’exclusió social, oferint igualtat d’oportunitats en la participació a les activitats 

proposades (relació de les accions dissenyades, places reservades, beques, etc.) 

 

 Que l’entitat treballi per promoure l’estudi, la difusió i el 

desenvolupament de projectes d’aprenentatge serveis (APS) 

 

 Si l’entitat organitza activitats d’oci nocturn, que aquestes tinguin en 

compte la generació d’espais de llibertat i lliures de sexisme, com per 

exemple punts d’atenció, formació específica a les persones que hi 

intervinguin, activitats informatives i preventives, etc. 

 

 

 Que contempli les activitats dirigides a les persones grans i/o fomenti les 

relacions intergeneracionals 

 

 Que tingui en compte la diversitat funcional i les persones en processos 

d’exclusió econòmica i/o social en el disseny de les seves activitats, per a fer-les 
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20.2. Criteris específics 

 
20.2.1. Àmbit d’Associacions de Veïns i Veïnes 

 

accessibles per a tothom (cal explicar les accions incorporades) 

 Que tingui en compte la reducció i minimització de deixalles, ús eficient i 

estalviador de l’energia, mobilitat sostenible, etc. I d’altres que siguin afavoridors 

de la sostenibilitat 

 

 Que tingui en compte evitar i/o minimitzar impactes ambientals que es puguin 

generar, en especial en el medi natural i/o la biodiversitat 

 

 Que promocioni l’economia social i local i/o contempli l’ús de la moneda local (la 

turuta) 

 

 Que promogui la inclusió de tota la ciutadania sense distinció de gènere, d’origen, 

ètnia, orientació sexual 

 

TOTAL 30 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Defensar, fomentar i millorar solidàriament els interessos generals dels veïns i veïnes del barri a través de 
l'Associació de Veïns   

 Número de socis  

 Funcionament de l’entitat: es potencien comissions de treball dins l’entitat  

 L’AV utilitza un mecanisme presencial o telemàtic per atendre les demandes dels veïns i veïnes 

del barri, per tal de traslladar-les posteriorment a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  

 Assistència dels representants de l’entitat en els espais de participació creats per la Regidoria de 

Participació Ciutadana i/o impulsats per un Departament de l’Ajuntament de Vilanova   

30 

Activitats organitzades per l’AV   

 Celebració de Festa de barri 

 Promoció d’activitats i cursos en el Marc de la Xarxa de Centres Cívics Municipals i/o en la local 

propi adreçats a la ciutadania en general  

 Promoció d’activitats pròpies en el marc de les activitats de ciutat  

 Impulsar conjuntament amb d’altres entitats o amb l'ajuntament accions , activitats i/o projectes 

de ciutat 

25 

Participació en els actes culturals i de promoció de ciutat  6 
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20.2.2. Àmbit de Convivència i Equitat 
 
Es tindran en compte projectes que incorporin la perspectiva de convivència amb 
equitat en qualsevol àmbit (social, cultural, educatiu, de la salut, polític, econòmic, 
etc....) i que tinguin per objectius: 

 Promoure la cultura del diàleg i la mediació. 

 Avançar en el coneixement i/o la superació de conductes discriminatòries per 

raó de gènere, origen, orientació sexual, identitat de gènere, creences, cultura, 

classe social... 

 Impulsar accions de relació, coneixement mutu i intercanvi entre persones, 

entitats i/o col·lectius d’orígens culturals diversos. 

 Visibilitzar l’aportació femenina a la construcció de la societat actual.  

 Impulsar accions que afavoreixin el civisme. 

 Oferir serveis de suport específic que promoguin la igualtat d’oportunitats i l’equitat a col·lectius 

vulnerables. 

 
 
20.2.3. Àmbit de Cultura 
 
Es prioritzaran programes, projectes i activitats que estiguin relacionats, com a mínim, amb un dels 
següents àmbits: 

 Festa Major, Carnaval, Nadal, Fira de Novembre, Xatonada, Cursa Popular... 

Formació  
7.1. Realització de cursos de formació que permetin la millora de la gestió de l’entitat. 

5 

No tenir seu en un equipament municipal 4 

TOTAL 70 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Propostes que incorporin més d’un objectiu dels esmentats en aquest apartat. 10 

L’extensió en el temps de les activitats proposades (rebran més puntuació aquelles activitats que 
tinguin més durada)  

20 

Projectes o activitats promogudes conjuntament per més d’una entitat, que afavoreixin el treball en 
xarxa i incorporin la coordinació i el treball conjunt amb l’Ajuntament 

15 

Activitats que comptin amb una proposta de comunicació i de difusió  10 

Propostes que incorporin metodologies innovadores   5 

Projectes que disposin de recursos propis (voluntariat, quotes persones associades, altres aportacions 
econòmiques...)  

10 

TOTAL 70 
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- que donin suport i col·laborin amb el manteniment de la cultura popular i tradicional de la ciutat 

- que vetllin per la conservació de tot el patrimoni cultural local material i immaterial 

- que donin suport i potenciïn el model cultural propi de la ciutat. 

- que complementin aspectes de l’oferta cultural generada des de l’Administració 

 

 
20.2.4. Àmbit d’Educació 
 
En l’àmbit d’Educació es valoraran els projectes i activitats que estiguin relacionats 
amb: 

 La millora de l’èxit escolar de l’alumnat 

Projectes i activitats encaminades a promoure la implicació de les famílies en el procés educatiu i 

escolar dels seus fills i filles així com també projectes i activitats encaminades a donar suport als 

centres educatius en la seva tasca de promoció de l’èxit escolar del seu alumnat. 

 La reutilització dels llibres de text 

Projectes que donin impuls i suport a l’ús compartit i la reutilització dels llibres 

de text. El centre educatiu haurà de disposar d’un projecte de reutilització de 

llibres de text. 

 El foment de la lectura i suport a la biblioteca escolar 

Projectes o activitats de dinamització de la biblioteca escolar fora de l’horari 

lectiu, d’ampliació de fons de la biblioteca escolar i/o de foment de la lectura 

entre l’alumnat. 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Coincidència estratègica amb les línies i objectius de treball del regidoria de  Cultura  10 

Propostes coincidents, conjuntes i de treball amb la regidoria de cultura de Cultura     10 

Que les activitats desenvolupades al projectes tinguin caire prioritari  per a la ciutat  10 

La implicació en les diferents propostes participatives de l’ajuntament i de la regidoria de Cultura.  5 

Avaluació i compliment del projecte i les accions del projecte 2019.   5 

L’àmbit d’influència cultural i social dels projectes i de les accions proposades en el mateix 10 

Que les accions proposades fomentin la cohesió social i el treball conjunt entre entitats  5 

Que el projecte i les accions complementin els programes, les línies estratègiques i les accions de la 
regidoria de Cultura 

5 

L’àmbit d’influència territorial del projecte 5 

Que el projecte promocioni la ciutat de Vilanova i la Geltrú a l’exterior. 5 

TOTAL 70 
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 El tractament a la diversitat. Suport a alumnat amb dificultats d’integració. 

Projectes o activitats que tinguin com a objectiu reduir les desigualtats i millorin 

la cohesió social amb la voluntat d’aconseguir una educació de qualitat per a 

tothom, independentment de les condicions personals, de gènere, d’origen 

social o de les capacitats de les persones que l’hagin de rebre. 

 La convivència a les aules, la mediació i la resolució de conflictes. 

Millorar la convivència i la cooperació a les aules pot ajudar en la tasca de 

prevenció i resolució de situacions de conflicte, afavorint la integració de tots els 

agents educatius; i la mediació n’és l’eix vertebrador com a procés educatiu de 

pacificació que pretén la millora de les relacions entre companys/es. 

 Formació per a les famílies 

Xerrades, tallers, cursos...adreçats a les famílies que tinguin com a objectiu 

impulsar i donar suport a la implicació de les famílies com a agents educatius, 

establint continuïtats entre el context familiar i l’escolar.  

 La participació de les famílies i la comunitat educativa. 

Projectes i activitats que generin espais de trobada, convivència i/o treball 

conjunt entre les famílies del centres, que facilitin la participació i relació amb 

altres membres de la comunitat educativa del centre i/o de la ciutat. 

 

Observacions: 

En cap cas es subvencionaran aquelles sol·licituds que presentin activitats i/o 

propostes de caràcter esportiu. 

Els projectes i/o activitats presentades es valoraran en funció del grau de 

compliment dels criteris específics següents: 
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20.2.5. Àmbit d’Esports 
 
Les subvencions de l’àmbit d’esports s’adreçaran a donar suport al desenvolupament i a la consolidació 
de programes esportius. La subvenció d’aquest àmbit no podrà ser superior al 50% del cost del projecte 
 
A- Programa d’ajuts a l’esport a les escoles i educatiu. 

El programa s’adreça a la pràctica d’activitat esportiva educativa en el marc dels centres d’ensenyament, 

tant el realitzat en horari lectiu com no lectiu. 

L’objectiu del Programa d’esports a les escoles i educatiu és donar suport a projectes que animin la 

pràctica d’activitat esportiva i els valors i principalment aquells que incentivin la promoció entre les noies. 

Per avaluar els ajuts als projectes caldrà presentar la documentació requerida on hi haurà informació 

imprescindible bàsica no puntuable i informació puntuable. 

 

 

B.- Programa d’ajuts esports clubs 

L’objectiu d’aquest programa és donar suport als clubs esportius en algunes de les seves tasques, com la 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Interès educatiu i beneficis de l’activitat: es valorarà si l’activitat afavoreix l’obertura de l’entitat al barri, a 
l’entorn pròxim, la seva repercussió a nivell municipal. Es valorarà la incidència de l’activitat en la 
dinàmica de la comunitat educativa, en la participació de les famílies, en la col·laboració amb l’escola. 

30 

Permanència de l’activitat: es valoraran les activitats establertes, estables i de continuïtat en el temps. 10 

Repercussió i rellevància de l’activitat tenint en compte el nombre de beneficiaris i el grau d’impacte i de 

projecció en la ciutat i/o en la comunitat educativa. 

10 

Activitat desenvolupada conjuntament amb altra/es associacions/entitats, afavorint la col·laboració i el 

treball en xarxa agents de la comunitat educativa. 

5 

Valoració, per part del Servei d’educació de l’IMET, del grau d’acompliment de la convocatòria anterior. 
Es valorarà el grau d’execució i desenvolupament del projecte. 

5 

Activitats de difícil execució sense subvenció. 5 

Concreció en la presentació del pressupost del projecte. 5 

TOTAL 70 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Anys de continuïtat del projecte 5 

Accions contemplades per motivar la participació 10 

Tant per cent que representen els participants al projecte sobre el total d’alumnes de 6 a 8 anys del 

centre. 

20 

Tant per cent que representa la participación femenina respecte al total de participants 10 

Participació a les trobades del Consell esportiu del Garraf 5 

Estructura organitzativa del projecte 5 

Titulació monitors. Màx 15 

TOTAL 70 
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promoció de l’esport mitjançant la creació i formació de la base, les accions o projectes per promoure la 

pràctica popular de l’esport i puntualment donar recolzament a l’equip federat en la màxima categoria i a 

projectes puntuals d’especial interès. 

(No es contempla destinar ajuts a les accions de manteniment que son pròpies de la voluntat dels socis a 

l’hora de crear el club, que són els seus objectius fundacionals i motiu de la seva constitució voluntària) 

 

El programa esport clubs es subdivideix en tres línies: 

 

B1.- Projectes d’esport base: 

L’objectiu és potenciar l’esport base, entès aquest com una etapa inicial i formativa d’una determinada 

pràctica esportiva, però també de la incorporació d’un seguit de valors humans, culturals i integradors que 

han d’acompanyar aquesta pràctica. 

L’aportació es destina a reduir la càrrega que aquest treball suposa pels clubs i contribuir a poder 

mantenir aquests projectes. Indirectament també ha de suposar un ajut a les persones que participen en 

aquests programes reduint la seva càrrega directa. 

 

 

 

 

 

B2.- Organització d’esdeveniments esportius populars. 

L’objectiu d’aquesta línia es donar recolzament als projectes de les entitats i clubs que tenen com objectiu 

activitats d’esport d’oci i popular, de caire obert i participatiu, que ajuden a mantenir una població activa i 

sana i alhora tenen un interès esportiu, promocional, turístic i econòmic per la ciutat. 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Nombre de participants federats 15 

% que suposa la demanda de subvenció sobre el cost del projecte 16 

Estructura organitzativa del projecte 10 

Proposta pla formatiu esportiu 10 

Programes i propostes de tractament valors humans, culturals i integradors (tractament de la 

violència, de la discriminació, integració i esport per tothom) per esportistes i monitors. 

10 

Creació d’ocupació 5 

Difusió del projecte 4 

TOTAL 70 
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Amb el suport a projectes d’esport popular també es persegueix que la ciutat ofereixi un calendari anual 

d’esdeveniments esportius estable, divers i al llarg de tot l’any. 

Per optimitzar recursos i potenciar diversitat i qualitat s’evitarà donar suport econòmic a més d’una 

proposta del mateix sentit. 

 

B3.- Equips competició federada màxim nivell i projectes especial interès. 

Aquesta línia va destinada a donar suport a: 

 Equips de competició federada: en concret l’equip de categoria absoluta o sènior que ho faci en lligues 

nacionals federades. La demanda serà per un sol equip i el club haurà de demostrar que manté una 

estructura completa en categories inferiors. 

 Els reptes poden ser accions fora del marc competitiu, però que tenen un caràcter especial pel que 

suposen físicament, per anar vinculades a alguna causa diferència (solidària, mediambiental, 

etcètera). 

 El suport puntual a un club o equip per la participació en un esdeveniment especial (campionat del 

mon, d’Europa...) 

Els projectes en aquest àmbit son excepcional i per tant no tenen prevista la continuïtat més enllà de 

l’any. 

 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Nombre de persones beneficiàries 10 

Estructura organitzativa    5 

% que suposa la demanda de subvenció sobre el cost del projecte 16 

Àmbit influència de la prova   10 

Valoració projecció de la proposta 7 

Tractament del voluntariat   7 

Proposta de difusió, presència als mitjans de comunicació i repercussió positiva en la 

imatge de ciutat 

10 

Propostes de tractament d’aspectes integracionals, mediambientals, solidaris 5 

TOTAL 70 
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C.-  Projectes d’esport assistencial, inclusiu, de cohesió social i de ciutadania 

L’objectiu d’aquesta línia és donar recolzament a les entitats i clubs que impulsen projectes amb caràcter 

de cohesió social i, dins aquest àmbit, els projectes d’esports assistencial i esport inclusiu. 

 

D.- Ajuts a equipaments i infraestructures esportives especials 

Aquesta línia vol donar suport a les adquisicions o millores infraestructurals necessàries per part d’un club 

per mantenir o millorar la seva activitat quan aquesta no es realitza en equipaments municipals o aquesta 

és molt específica. 

 

20.2.6. Àmbit de Gent Gran 
 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Àmbit influencia de la competició federada   10 

Estructura organitzativa    5 

% que suposa la demanda de subvenció sobre el cost del projecte 16 

Valoració del resultat temporada anterior 20 

Proposta de difusió, presencia als mitjans de comunicació i repercussió positiva de la imatge de 

ciutat   

10 

Creació ocupació a nivell tècnics esportius 9 

TOTAL 70 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Població a la que va adreçat el projecte i públic potencia   5 

Estructura organitzativa del projecte 5 

Persones afavorides 20 

Crea ocupació   10 

Tractament i formació dels formadors i voluntaris   10 

Repercussió positiva de la imatge de ciutat 10 

Relació amb altres projectes assistencials o participació en lligues i Competicions 10 

TOTAL 70 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Nombre de persones beneficiaries   10 

% que suposa la demanda de subvenció sobre el cost del projecte 16 

Ús del recurs    10 

Millora els recursos esportius municipals   5 

Vida del recurs    10 

Millora en algun sentit l’increment de participació 10 

Projecte de comunicació   9 

TOTAL 70 

CRITERI PUNTUACIÓ 
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20.2.7. Àmbit d’Infància i Joventut 
 

 Pels projectes d’Infància  

 
Es valoraran aquells projectes, activitats o serveis que tinguin entre els seus objectius: 

 Fomentar la formació integral de la persona de 0 a 18 anys en el marc de l’educació en el lleure. 

 Afavorir la sensibilització i/o formació d’agents socials en relació a l’àmbit de la infància i 

adolescència. 

 Donar resposta a necessitats detectades al municipi, que representin un benefici directe en els 

infants i adolescents i les seves famílies. 

 Afavorir la participació social, donant veu als infants i adolescents.  

 Fomentar les relacions intergeneracionals.    

 

MÀXIMA 

Número de socis de l’entitat 

 Fins a 500 socis/sòcies 

 Més de 500 socis/sòcies 

15 

Organitzar activitats i/o projectes que potenciïn i ajudin a millora les relacions entre les persones 
grans de la ciutat. 

 Cursos, activitats, conferències oferts en equipaments de la ciutat  

 Sortides culturals fora de la ciutat  

15 

Activitats adreçades a la gent gran per la millora del coneixement de les noves tecnologies  10 

Participar i fomentar activitats que fomentin les relacions intergeneracionals  5 

Realitzar activitats obertes a la gent gran de la ciutat dins el marc de la xarxa d’equipaments cívics 
municipals  

10 

Participació activa en les accions promogudes per la Regidoria de gent gran  

 Participació en la Mesa de Gent Gran  

 Participació activa en la trobada de gent gran  

 Participació en altres accions impulsades des de la regidoria de gent gran  

15 

TOTAL 70 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Incorporació de més d’un objectiu d’aquest àmbit 10 

Innovació de la proposta i/o de les metodologies plantejades 5 

Incorporació dels principis d’igualtat d’oportunitats, autonomia personal, equitat, convivència, respecte a 
la diversitat, hàbits saludables, protecció del medi ambient i consum responsable 

15 

Vinculació amb el territori i la seva xarxa comunitària: barri i ciutat 10 
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 Pels projectes de Joventut 

 
Considerant el Pla Local de Joventut com una eina participada de planificació estratègica de la política de 
joventut de la ciutat, es valoraran i consideraran especialment totes aquelles activitats que s’emmarquin en 
els eixos, reptes i objectius del Pla Local de Joventut 2017-2021. Es valoraran aquells projectes, activitats o 
serveis que tinguin entre els seus objectius: 

. Promoure mesures de foment de la convivència i la inclusió social del jovent de Vilanova i la Geltrú 

. Fomentar l’associacionisme juvenil i la participació de les persones joves 

. Facilitar l’accés a la cultura i espais d’expressió, creació i oci cultural a les persones joves. 
 
 

 
 
 
20.2.9. Àmbit de Medi Ambient 

 

Permanència en el temps  5 

Comptar amb recursos propis (voluntariat, quotes, altres aportacions...) 5 

Realització en xarxa, conjuntament amb d’altres entitats de la ciutat i amb l’Ajuntament 5 

Propostes i activitats obertes al conjunt d’infants i adolescents de la ciutat 10 

Participació de l’entitat en el procés d’elaboració del nou Pla Local d’Infància i Adolescència 5 

TOTAL 70 

CRITERI   PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Que la proposta respongui als reptes i objectius estratègics del Pla Local de Joventut de Vilanova i la Geltrú. 15 

Que la proposta vagi adreçada especialment al col·lectiu de joves d’edats compreses entre els 16 i els 20 
anys. 

10 

La singularitat del projecte i diferenciació amb altres propostes existents. 10 

Que la proposta incorpori accions adreçades a col·lectius de joves amb especials dificultats i de població jove 
nouvinguda. 

10 

Que la proposta incorpori accionos per fomentar la convivència, l’equitat, els valors solidaris i de cooperació 
entre joves, els hàbits saludables, la sostenibilitat mediambiental i el consum responsable. 

15 

Que la proposta incorpori formes de finançament innovadores i socialment responsables.  10 

TOTAL 70 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Que l’entitat o associació col·labori en altres activitats mediambientals d’interès al municipi. 5 

Que l’activitat mediambiental proposada pugui incorporar-se als els objectius del Pla d'Acció per 
l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC).  

5 

Que la proposta vagi adreçada principalment al col·lectiu d’ infants i/o joves i comunitat educativa 
dels centres adherits al Programa Agenda 21 Escolar. I que l’acció s’emmarqui dins el programa 
Agenda 21 Escolar.  

10 

Que el projecte o/i activitat mediambiental promocioni o/i promogui la conservació i la protecció dels 
espais naturals del municipi i/o espais d’interès mediambiental, i/o promogui l’estudi i seguiment 

40 
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20.2.10. Àmbit de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat 
 

 

 
20.2.11. Àmbit de Salut 
 

 

d’espècies o altres aspectes naturals locals.  

Que l’activitat es desenvolupi parcialment o totalment a Can Pahissa - Centre de Resiliència i 
Sostenibilitat. 

5 

Que l’entitat realitzi accions de gestió i millora en les colònies de gats de la ciutat amb la coordinació 
conjunta de l’ajuntament. 

5 

TOTAL 70 

CRITERI PUNTUACIÓ 

MÀXIMA 

Projectes, activitats o serveis que s’emmarquin en l’àmbit de la promoció econòmica i/o de la ciutat i 

preferentment en els sectors estratègics de l’activitat nàutica, la gastronomia, el comerç de proximitat 

i els productes identitaris, iniciatives d’atracció de turisme, productes de Km 0, productes d’elaboració 

artesanal i manufacturats ... 

14 

Les propostes que fomentin la desestacionalització fora dels mesos de major afluència turística a la 

ciutat.  

12 

Activitats amb vocació de continuïtat, que tinguin una durada superior a un dia.  6 

Iniciatives que fomentin la cultura emprenedora. 6 

Projectes que disposin d’una proposta econòmica viable, i que tendeixin a l’autofinançament.  8 

Singularitat del projecte i diferenciació amb les propostes existents 8 

Ubicació de la proposta en espais fora del centre (Rambla Principal, plaça de la Vila, plaça de les 

Neus...) i que siguin motiu d’atracció a altres zones de la ciutat: Baix a Mar, La Geltrú, barris 

perifèrics, etc. 

10 

Projectes que contemplin col·laboracions estables amb les activitats de la regidoria i/o de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

6 

TOTAL 70 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Projectes, activitats o serveis en el àmbit de la Promoció de la salut i prevenció de la malaltia  20 

Projectes, activitats o serveis destinats a donar a conèixer una determinada afectació i/o malaltia 15 

Projectes, activitats o serveis destinats a millorar/facilitar les condicions vida de les persones afectades 
per una determinada malaltia 

15 

Segons el nombre d’acitivitats anuals que l’entitat fa al municipi 

 fins a 5 activitats anuals diferents - 5 punts 

 més de 5 activitats anuals diferents – 10 punts 

10 

Complementarietat dels objectius del projecte amb altres accions municipals, ja siguin 
desenvolupamdes per la regidoria o per altres entitats de l’àmbit de la salut 

10 

TOTAL 70 
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20.2.12. Àmbit d’Acció Social 
 
 

 
 
 
ANNEX 1 – SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER ENTITATS 2020 
 
 
 

 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

Coincidència estratègica de l’acció del projecte amb els objectius prioritaris i preferents de la 
Regidoria d’Acció Social  

20 

Complementarietat dels objectius del projecte amb altres accions municipals, ja siguin 
desenvolupades per la regidoria o per altres entitats socials. 

20 

Projectes o activitats promogudes conjuntament per més d’una entitat, que afavoreixin el treball en 
xarxa i la suma de recursos en la implementació de les accions compartides. 

10 

Accions que donin resposta a noves necessitats detectades al municipi, i que representin un benefici 
directe en les famílies destinatàries. 

10 

Activitats de caire preventiu o innovador que incideixin en una major cohesió social 10 

TOTAL 70 
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ANNEX 2 – SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER ENTITATS ESPORTIVES 2020 
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ANNEX 3 – JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ PER ENTITATS 2020 
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SEGON.- Destinar l’import màxim de 363.598€ del pressupost municipal 2020 i de 20.000 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 481.02 pressupost de despeses de l’IMET 2020, i s’imputaran a les següents 
partides:  
 
o Àmbit d’Associacions de Veïns, 17.000€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 06.9242.48000 

Subvencions Associacions de Veïns 

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

Convenis Convivència i Equitat 

o Àmbit de Cultura, 49.748€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31.3341.48901 Subvencions 

entitats culturals  

o Àmbit d’Esports, 202.000€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 33.3410.48101 Subvencions 

Entitats Esportives.  

o Àmbit de Gent Gran, 3.000€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 06.9241.48001 Subvencions 

entitats Gent Gran. 

o Àmbit d’Infància i Joventut, 6.400€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 09.3278.48202 Convenis i 

subvencions Joventut i Infància 

o Àmbit de Medi Ambient, 10.400 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 42.1721.48000 Convenis 

medi ambient, eficiència i estalvi energètic  

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

10.4330.48200 Subvencions Promoció Econòmica  

o Àmbit de Salut, 8.500€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 34.3114.48000 Convenis Salut 
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o Àmbit d’Acció Social, 50.000€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 35.2315.48001 Subvencions 

entitats benestar social 

o Àmbit d’Educació, 20.000€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 481.02 Convenis i subvencions 

entitats.  

 
TERCER.- Publicar aquesta convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament i també al Butlletí oficial de 
la Província de Barcelona a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
 
QUART.- La informació facilitada pels peticionaris de la subvenció a l’Ajuntament s’inclourà en un fitxer de 
titularitat municipal identificat en el formulari de sol·licitud i serà tractada amb la finalitat de gestionar i 
tramitar la convocatoria, d’acord amb els principis de seguritat i confidencialitat que la normativa sobre 
protecció de dades estableix.  
 
CINQUÈ.- Peu de recurs 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu interposar 
els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini 
d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data 
de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu de 
Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant els 
jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
 
   
26. Participació.  
Número: 446/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 
REGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A PROJECTES DE 
COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL  DESENVOLUPAMENT 2020 
  
 
Antecedents de fet 
1. L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions a iniciatives presentades per 
organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), inscrites al Registre Municipal 
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d’Entitats de Vilanova i la Geltrú que tinguin per finalitat 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. 
2. Atès que el Ple de l’ajuntament va aprovar el 17 de febrer de 2020 el Pla Estratègic de Subvencions 
2020-2023. 
3. Atès que els requisits que han de reunir les entitats així com els projectes per poder optar a subvenció 
queden recollides a les Bases reguladores de les subvencions destinades a entitats de Vilanova i la 
Geltrú aprovades inicialment pel Ple del dia 17 de febrer de 2020 i publicades al BOPB el 21/02/2020. 
 
Fonaments de Dret 
1.  Article 23 de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
2. Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú aprovada pel Ple de 6 de novembre de 2006, publicada en el BOPB núm. 68 de 20 de març de 
2007, i modificat l’apartat final de l’article 5 en el Ple de 13 de març de 2017 
3. Bases reguladores de les subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a entitats de 
Vilanova i la Geltrú aprovades pel Ple del dia 17 de febrer de 2020 i publicades al BOPB el  21/02/2020. 
4. En aplicació de la competència delegada a la Junta de Govern Local per decret d’alcaldia de 25 de juny 
de 2019 publicat al BOPB en data 1 de juliol de 2019. 
 
  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el  següent  
 
 ACORD:  
 
   
PRIMER.- Aprovar la convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament per a l’exercici 2020, amb el 
següent text:  
CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA DESTINADES A PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL 
DESENVOLUPAMENT  2020 

 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat. 

Per acord del Ple del dia 17 de febrer de 2020 van ser aprovades les Bases reguladores de les 

subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a entitats de Vilanova i la Geltrú, i 

publicades al BOPB el 14/02/2019, destinades a fomentar projectes d’interès públic i social que 

s’emmarquin en l’àmbit de Cooperació al Desenvolupament. 

En cap cas podran ser objecte de subvenció: 

a) Qualsevol tipus d’activitat que no sigui oberta a la ciutadania o bé que no tingui un interès 

públic i general a criteri de l’Ajuntament. 

b) Les activitats que suposin finalitat lucrativa i/o comercial 
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2. Període d’execució 

Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases s’hauran de destinar a finançar 
projectes desenvolupats durant l’any 2020. En qualsevol cas, a la sol·licitud haurà de constar la 
data prevista d’inici i finalització dels projectes subvencionats. 

 
3. Procediment de concessió 

El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva. La 
convocatòria es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona. Aquesta darrera publicitat s’efectuarà a través de la Base de Dades Nacional de 
Subvencions. 

 
4. Requisits dels sol·licitants  

4.1. Requisits generals 

En base al que estableix l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions a 
l’article 3 poden sol·licitar subvencions les entitats que acompleixin els següents requisits: 

 
a) Estar legalment constituïda i inscrita al Registre Municipal d’Entitats d’aquest Ajuntament, en 

el moment de la sol·licitud. 

b) Que realitzin activitats d’interès general a la ciutat que s’incloguin en algun dels àmbits fixats 

al Registre Municipal d’Entitats.  

c) Els col·lectius o agrupacions temporals que aglutinin entitats com les esmentades en el punt 

anterior. 

d) Que en els seus estatuts consti que entre les seves finalitats hi ha la realització d’activitats i 

projectes de cooperació i solidaritat amb els països del Sud. Si en els estatuts de l’entitat no 

hi consta aquesta finalitat, es podrà presentar l’acord adoptat per assemblea relatiu a la 

voluntat de realitzar projectes de cooperació al desenvolupament. 

e) Que a la sol·licitud del projecte presentat hi consti la previsió de finançament de la totalitat 

dels recursos econòmics externs per a la realització del projecte. 

f) Que hi hagi coherència amb els objectius establerts i l’acció proposada i claredat en la 

formulació del projecte i el pressupost presentat. 

g) Que hi hagi una relació proporcional entre els mitjans humans i materials necessaris per 

realitzar el projecte i assolir els resultats esperats. 

h) Han de promoure canvis que permetin el dret de les persones a una vida digna, tot intentant 

eradicar la pobresa al món. 

i) Han de promoure i impulsar dinàmiques que, aprofitant els recursos materials de les 
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comunitats beneficiàries, contribueixin a la millora de la qualitat de vida 

j) Han de ser promoguts per organitzacions dels països del Sud i fonamentar-se en l’equitat i el 

desenvolupament sostenible. 

k) Haver justificat degudament les subvencions concedides en edicions anteriors.  

l) Presentar la sol·licitud de subvenció dins del termini màxim de presentació fixat en la 

convocatòria. 

m) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

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. 

n) Estar al corrent de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social.  

o) Complir amb tots els requisits establerts per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, pel seu reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 

Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals, per l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, publicada en el 

BOPB núm. 68 de 20 de març de 2007 i modificat el seu article 5 aprovat al Ple el 13 de març 

de 2017  i, en el seu cas, pel que estableixi la corresponent convocatòria.  

 
4.2. No podran sol·licitar les subvencions les següents entitats: 

a) Quedaran automàticament excloses d’aquesta normativa aquelles entitats, associacions i/o 

col·lectius que no respectin l’actual marc democràtic, que no assumeixin els principis de 

conducta reconeguts, com ara la Declaració Universal dels Drets Humans i altres de 

naturalesa similar, o bé que practiquin actuacions xenòfobes, racistes, homòfobes o 

misògines. 

b) S’exclouen d’aquesta convocatòria les organitzacions de caràcter polític (partits i coalicions 

electorals) pel fet que hi ha una legislació pròpia i normes específiques respecte el seu 

finançament.  

c) Els altres casos que exclou l’article 3.3. de l’Ordenança reguladora de la concessió de 

subvencions de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 
5. Procediment de sol·licitud 

Cada entitat podrà presentar una sola  sol·licitud de subvenció.  
 
En cap cas l’import sol·licitat podrà superar el cost de l’activitat. Tal com estableix l’article 33 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, l’administració podrà comprovar el valor de 
mercat de les despeses subvencionables. 
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La sol·licitud es presentarà de forma telemàtica a través de la pàgina web de l’ajuntament 
(www.vilanova.cat). 
 
La sol·licitud de subvenció no obliga l'Ajuntament a concedir-la, ni dóna dret a l’entitat a rebre-la. Així 
mateix, el fet d’haver rebut ajut en un exercici anterior no genera cap tipus de dret a rebre subvencions en 
exercicis posteriors. 
 
Amb la presentació de la sol·licitud, s’entendrà implícita l’acceptació de les bases reguladores, d’aquesta 
convocatòria i de la resta de normativa que resulti d’aplicació. 
 
El termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds presentades serà de sis mesos, a comptar des de 
la data de presentació de la sol·licitud. 
 
6. Documents que han d’acompanyar la sol·licitud 

 
6.1. A la sol·licitud,s’adjuntaran els documents següents: 

 Sol·licitud de subvenció per projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament, segons 

l’annex 1 d’aquesta convocatòria, formulari que estarà a disposició de les entitats durant el període 

de presentació de sol·licituds a la pàgina web de l’ajuntament  

 
6.2. En cas de ser la primera vegada que es presenta un sol·licitud de subvenió o en cas d’haver 

d’actualitzar les dades bancàries de l’entitat, Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments 

de la Tresoreria Aquest document es troba a la pàgina web de l’ajuntament, www.vilanova.cat 

 
7. Termini de presentació de sol·licituds 

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’aquesta 

convocatoria al BOP i finalitzarà transcorreguts 15 dies naturals a comptar des de la publicació,  

mitjançant la documentació normalitzada (annexos de l’1 al 2 d’aquest document) disponible al lloc 

www.vilanova.cat i s’hauran de presentar de forma telemàtica a través de la pàgina web www.vilanova.cat 

8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a la persona 
sol·licitant perquè l’esmeni en el termini de deu dies hàbils, amb l’advertiment que de no fer-ho es tindrà 
per desistida la seva sol·licitud prèvia resolució dictada a l’efecte.  
 
9. Òrgans competents per a la instrucció i atorgament de les subvencions. 

 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en 
aquesta convocatòria és el Servei de Participació. 
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La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per una comissió avaluadora constituïda per  
o Regidor de Cooperació, Participació, Salut, Memòria històrica i Economia social i 

solidària 

o Presidenta de l’Àrea de Polítiques de Ciutadania  

o Cap de servei de Cooperació 

 
Aquesta comissió presentarà a la Junta de Govern Local una proposta d’atorgament, prèvia verificació 
que les sol·licituds compleixen els requisits establerts a les bases i a la convocatòria i ponderats els 
criteris establerts per a l’atorgament de la subvenció.  
 
La Junta de Govern Local podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total 
previst. 
 
10. Import de les subvencions 

10.1. L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és el 

de 74.250€ del pressupost municipal 2020. Les entitats no podran demanar més del 25% d’aquest 

import.  

10.2. La determinació de l’import assignat a cada subvenció serà el resultat de repartir el crèdit existent 

entre els projectes presentats, proporcionalment al càlcul amb les següents variants: 

 El resultat de la valoració de les sol·licituds efectuada per l’òrgan col·legiat corresponent. 

 Import sol·licitat. Les comissions avaluadores podran revisar la conveniència de les despeses 

imputades a la subvenció i, en cas de no ser conformes a l’objectiu de l’àmbit, instar a 

l’interessat a modificar-ho. 

 L’import de la partida de l’àmbit. 

 Com a mínim un 10% del cost del projecte ha de ser finançat amb recursos provinents de la 

ONGD que demana la subvenció, o bé de la contrapart. 

 Com a màxim el 10% dels recursos rebuts de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú es podran 

destinar a costos indirectes, entenent-se com a tals aquells que són propis del funcionament 

regular de l’entitat i de la seva contrapart i s’hauran d’imputar durant el període d’execució. 

 
11. Criteris de justificació de les subvencions  

 
11.1. Seran objecte de justificació les despeses necessàries i imprescindibles per a l’execució sobre el 

terreny del projecte: 
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 Despeses directes: 

 Terrenys, immobles i construccions: Infraestructures que cal construir, reconstruir, 

rehabilitar o allargar, sobre les que s’implementa el projecte.  

 Equips i subministraments: despesa de compra i lloguer dels equips necessaris per a 

l’execució del projecte o costos de transport (si és necessari) fins al lloc on es 

desenvoluparà l’acció. 

 Personal local: el que forma part del pla operatiu i sense el qual no es podria executar el 

projecte, com també els serveis tècnics i professionals que cal per a la realització 

d’accions de formació. 

 Personal local expatriat: Inclou únicament el cost del personal que forma part del pla 

operatiu i sense el qual el projecte no podria desenvolupar-se. No es pot incloure aquí el 

personal que es desplaça sobre el terreny per fer el seguiment i/o coordinació indirecte 

del projecte. 

 Viatges i estades: Inclou els costos per viatges, dietes i allotjaments necessaris 

directament relacionats amb l’execució del projecte.  

 Funcionament: totes les despeses directament necessàries per al desenvolupament del 

projecte. Incloure en aquest apartat el manteniment dels equipaments. 

 

 Despeses indirectes: Són les despeses conseqüència del seguiment, avaluació i altres 

actuacions no directament relacionades amb l’execució del projecte. Aquestes no podran 

superar el 10% de l’import subvencionat. 

 

 No podran ser objecte de subvenció, i per tant, no es consideraran com a despesa a justificar 

la subvenció atorgada, les que s’efectuïn pels conceptes següents: 

 Interessos deutors de comptes bancaris, interessos, recàrrecs i sancions administratives 

i penals i de procediments judicials 

 Totes aquelles despeses indirectes que superin el 10% de l’import subvencionat 

 Viatges i estades del personal que es desplaça sobre el terreny per fer el seguiment i/o 

coordinació indirecte del projecte. 

 
12. Forma de pagament  

12.1. L’import de la subvenció s’abonarà de la manera següent: 
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 80% del total de la subvenció concedida: un cop redactada la resolució i aprovada 

per la Junta de Govern Local, sempre i quan l’entitat hagi justificat correctament les 

subvencions atorgades en exercicis anteriors. 

 20% restat de la subvenció: es farà efectiva un cop el/la beneficiari/ària hagi 

justificat correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció. 

Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació del pagament de la 
subvenció amb el deute del beneficiari. 
 
13. Termini de resolució i notificació 

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini 
establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la 
data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un 
termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
14. Règim de recursos 

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que 
l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació. 
 
15. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 

Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de l’activitat 
subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l’import, l’activitat, 
el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers 
i es doni algun dels supòsits següents: 

 Quan es produeixi l’alteració de les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.  

 Quan l’entitat beneficiària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o 

aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats als de l’ajuntament superin el cost total 

del projecte o de l’activitat subvencionada. 

 Quan l’entitat beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a la present 

convocatòria. 
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16. Termini i Forma de justificar el compliment de les activitats subvencionades 

Per percebre les subvencions atorgades el termini d’execució serà l’últim dia de l’any de la convocatòria, 
per tant les factures hauran de portar data d’aquest període i la subvenció ha d’estar degudament 
justificada, com a màxim, abans del 30 de setembre de 2021. No es farà efectiu el pagament de la 
subvenció de l’any en curs, si abans no s’ha justificat la de l’any anterior. Si la documentació presentada 
és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini de 15 dies per a la seva esmena. L’incompliment en 
termini de l’obligació de justificació o la justificació insuficient comportarà el desistiment per part de l’entitat 
de la subvenció concedida o el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda. 

 
Es presentarà una única justificació total de forma telemàtica, a través de la pàgina web 
www.vilanova.cat, mitjançant els models normalitzats annexos a aquesta convocatòria i que es podran 
trobar a la pàgina web de la l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i seran: 

 

 Justificació de subvenció, que consta d’una memòria TÈCNICA i ECÒNOMICA amb indicació de les 

activitats realitzades i dels resultats obtinguts, d’acord amb les condicions imposades en la concessió 

de la subvenció, el resum d’ingressos i despeses i la relació de justificants econòmics que, en cas de 

moneda extranjera caldrà fer contar el tipus de canvi aplicat i la data, , segons el formulari de l’annex 

2 d’aquesta convocatòria que estarà a disposició de les entitats durant el període de presentació de 

sol·licituds a la pàgina web de l’ajuntament. 

 Factures o documents de valor probatoris de les despeses efectuades amb motiu de l’activitat objecte 

de subvenció, per un import mínim de la subvenció concedida. Aquests documents caldrà presentar-

los en el mateix ordre en que s’han enumerat a la relació de justificants de la memòria econòmica. A 

cada factura caldrà adjuntar-hi, si és el cas, el comprovant del seu pagament mitjançant transferència 

bancària. 

 
Aquests documents hauran de tenir les característiques següents 

 La data haurà de correspondre a l’any objecte de la convocatòria. 

 Hauran d’estar efectivament pagades, per tant hauran d’anar acompanyades de la corresponent 

transferència bancària o document probatori del pagament 

 
16.1. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini de 15 dies per a 

la seva esmena. L’incompliment en termini de l’obligació de justificació o la justificació insuficient 

comportarà el desistiment per part de l’entitat de la subvenció concedida o el reintegrament de la 

quantitat indegudament percebuda.  

 
17. Obligacions de les entitats beneficiàries 

Les persones beneficiàries hauran de complir les condicions establertes en la Llei 38/2003, general de 
subvencions, així com en l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d’aquest 
Ajuntament, les establertes en aquestes bases reguladores i en la present convocatòria. En tot cas, 
hauran de complir les obligacions següents: 
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 Realitzar l’activitat per a la qual s’atorga l’ajut en els termes i terminis indicats en la convocatòria i en 

l’acord d’atorgament. 

 Aportar informació gràfica o material audiovisual per tal que l’Ajuntament pugui fer difusió del projecte, 

a l’igual que el permís per publicar les fotografies i el nom de la persona autora.  

 Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en el compliment de les 

obligacions establertes a les bases o en aquesta convocatòria mitjançant la presentació d’un informe 

per escrit, tan bon punt es produeixi, amb justificació de les causes que l’originen 

 Comunicar per escrit les modificacions relatives a l’entitat sol·licitant, com un canvi en els mitjans 

humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació que tingui transcendència per al seguiment 

del projecte. 

 Incloure en tota informació i publicitat que es faci del projecte o activitat subvencionada, sigui quin 

sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de realització, el logotip de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Així mateix, l’entitat beneficiària caldrà que faci constar en tot el material editat que aquest ha estat 

subvencionat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 Comunicar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’obtenció de subvencions per a la mateixa 

finalitat, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o 

internacionals. Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es conegui.  

 A retornar els diners de la subvenció concedida si l’activitat o projecte no s’ha portat a terme o s’ha 

desenvolupat parcialment. 

 Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació. En 

aquest sentit, s’entendrà acceptada tàcitament la subvenció concedida pel transcurs de deu dies a 

partir de la recepció de l’acord de concessió de la subvenció sense que la persona o entitat 

beneficiària hagi manifestat expressament la seva disconformitat.  

 Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de subvenció. 

 Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents d’aquest 

Ajuntament, aportant tota la informació que els sigui requerida. 

 Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

Aquesta condició la certificarà la pròpia entitat en la sol·licitud de subvenció.  

 Disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que en execució de 

l’activitat subvencionada tinguin contacte habitual amb menors, no han estat condemnades per 

sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i identitat sexual, d’acord amb el que estableix 

l’article 13.5 de la Llei orgànica de protecció jurídica del menor i segons estableix l’article 8.4 de la Llei 

45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat. Aquesta condició la certificarà la pròpia entitat en la 

sol·licitud de subvenció. 
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 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. 

 En el cas que la subvenció sol·licitada sigui superior a 10.000€, comunicar a l’Ajuntament la 

informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a fi i efecte que es 

puguin fer públiques, d’acord amb el que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 
18. Incompliment de les obligacions dels beneficiaris de les subvencions 

L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari establertes en aquestes bases i en la 
normativa d’aplicació, donarà dret a l’Ajuntament a la revocació de la subvenció concedida, prèvia 
audiència del beneficiari, sense dret a que aquest rebi indemnització, i sens perjudici del dret a incoar els 
procediments sancionadors i de rescabalament dels danys i perjudicis que siguin oportuns. 
 
Això no obstant, en el cas que es produïssin modificacions no substancials de l’activitat o programa 
subvencionats, de forma justificada, l’Ajuntament podrà modificar l’import de la subvenció concedida de 
forma motivada i mitjançant la corresponent resolució per part de l’òrgan que la va concedir. 
 
19. Compatibilitat amb altres subvencions 

Les subvencions a què es refereixen aquesta convocatòria seran compatibles amb qualsevol altra 
concedida per altres administracions, ens públics o privats. Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions 
conjuntament amb els ingressos que s’obtinguin i el dels recursos propis que es destinaran a l’activitat no 
podrà superar el cost total del projecte que es desenvolupi. Si se supera aquest cost, s’exigirà la 
devolució de l’excés en la part proporcional. 
 

20. Criteris d’atorgament de les subvencions 

Els criteris que s’utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció per l’àmbit de Cooperació al 
Desenvolupament, sobre un total de 100 punts, són els que s’estableixen a continuació i es valorarà el 
grau d’acompliment amb les següents puntuacions: 
 
 

CRITERI PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

En relació a l’entitat 

 Les accions de sensibilització realitzades a Vilanova i la Geltrú durant l’any anterior a 

la convocatòria. S’acreditarà amb la presentació d’una breu memòria de les activitats 

realitzades per l’entitat a la ciutat (màxim 14 punts) 

 Assistència i participació en les activitats promogudes per la regidoria de Cooperació 

de l’Ajuntament durant l’any anterior a la convocatòria (màxim 6 punts) 

20 

En relació al projecte de cooperació al desenvolupament 

 La finalitat. El projecte ha d’anar orientat a eradicar la pobresa  i  a aconseguir la 

80 
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justícia global i l’eradicació de les desigualtats, mitjançant la cooperació al 

desenvolupament alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, la 

defensa i promoció dels drets humans i el foment de la pau (màxim 8 punts) 

 L’existència d’una contrapart local implicada directament en el projecte. Els projectes 

han ser formulats per les organitzacions socials dels països del Sud que, com a 

contraparts, ofereixin garanties suficients per aconseguir els objectius previstos. 

Aquest apartat es valorarà a partir de la documentació referida a la contrapart que es 

presenti. S’aportarà doncs la major informació possible de l’entitat del Sud: data de 

constitució, objectius, experiència de projectes, activitats que realitza etc... (màxim 10 

punts) 

 El marc geogràfic i justificació del projecte. Descripció del context socioeconòmic i 

polític del lloc on es desenvoluparà el projecte. Es valorarà la participació de la 

contrapart en la identificació del problema. (màxim 3 punts) 

 Coherència del projecte. La relació entre els objectius plantejats i els resultats 

esperats, les activitats proposades, els recursos necessaris i el cronograma previst. 

(màxim 25 punts) 

 Viabilitat del projecte. La capacitat dels beneficiaris de poder assolir la continuïtat del 

projecte un cop finalitzat el suport extern. (màxim 14 punts)  

 Seguiment. Mecanismes i informes de seguiment que permetin avaluar l’avenç del 

projecte. (màxim 9 punts)  

 La participació i implicació de les persones a les quals va dirigit el projecte. (màxim  8 

punts)  

 El treball continuat i la presència de l’ONGD en el mateix país.(màxim 3 punts) 

TOTAL 100 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153441626035345 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

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

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

 

  

 

  

ANNEX 1 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153441626035345 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

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

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

 

 

    

ANNEX 2 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153441626035345 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

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

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

 

  
 
SEGON.- Destinar l’import màxim de 74.250€ del pressupost municipal 2020 a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 06.9242.48003, Subvencions Cooperació i Solidaritat 
 
TERCER.- Publicar aquesta convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament i també al Butlletí oficial de 
la Província de Barcelona a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
 
QUART.- La informació facilitada pels peticionaris de la subvenció a l’Ajuntament s’inclourà en un fitxer de 
titularitat municipal identificat en el formulari de sol·licitud i serà tractada amb la finalitat de gestionar i 
tramitar la convocatoria, d’acord amb els principis de seguritat i confidencialitat que la normativa sobre 
protecció de dades estableix.  
 
CINQUÈ.- Peu de recurs 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu interposar 
els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini 
d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data 
de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu de 
Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant els 
jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
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Precs i preguntes  

 
-. 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:45 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
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