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Identificació de l’expedient 
Núm.Exp.: 28/2020/eJGL 
 
 
NÚM.:   28 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  8 de setembre de 2020 
HORA:  09:36 
DOCUMENT:  Acta 
 

 
 
A Vilanova i la Geltrú, a la VIDEOCONFERÈNCIA MITJANÇANT SISTEMA TEAMS 
en: 1ª convocatòria. Comença la sessió a les 09:30 
 
ASSISTENTS: 
 
M Blanca Alba Pujol   JxC  

Marta Jofra Sora   CUP 

Enric Garriga Ubia   CUP 

Adelaida Moya Taules   ERC 

Antoni Palacios Asensio   JxC 

Cesar Rodriguez Sola     
Francesc Xavier Serra Albet   ERC 

Joan Manel Ferrera Izquierdo   Secretari Acctal.  

 

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

Jordi Medina Alsina   ERC 

Isidre Marti Sarda      Secretari 
 
ORDRE DEL DIA 

 
0. Secretaria General. Fe Pública i Cartipàs. 
Número: 27/2020/eJGL. 
Aprovar l’acta número 27 corresponent a la sessió ordinària del dia 28 de juliol de 
2020. 
 
1. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 5/2019/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 171/2020, de 11 D’AGOST DE 2020, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 15 DE BARCELONA 
EN EL PROCEDIMENT ORDINARI 259/2018 A INTERPOSAT PER RED GROUP 
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CAFÉ & RESTAURANT, SL 
 
  
 
Es dona per assabentada  a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el 
següent procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 15 DE 

BARCELONA 
 
 
Núm. procediment  :   Ordinari 259/2018 A 
 
 
Núm. i data sentència:               171/2020 d’11 d’agost de 2020 
  
 
Part actora  : Red Group Café & Restaurant, SL  
 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
 
Lletrat:                                         M.  A. . H.”. 
 
 
Objecte del procediment :      Decret del Regidor d’Urbanisme de data 6 d’abril de 2018 

que desestima el recurs de reposició interposat per la 
part actora contra el Decret de data 25 de gener de 2019.   

 
Decisió  :  ESTIMA PARCIALMENT el recurs contenciós interposat. 
 ANUL·LA I DEIXA SENSE EFECTE les resolucions 

administratives del 6/4/2018 (que confirma la del 
25/1/2018), 12/7/2018 i 25/9/2018. 

 NO ANUL·LA la resolució del 23/11/2017.  
   
 No s’imposen costes a cap de les dues parts. 
 
Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma i contra ella s’hi pot 

interposar  recurs d’apel·lació. 
 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 
conforme.”. 
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2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 35/2019/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 205/2019, DE 9 D’OCTUBRE DE 2019  
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 12 DE BARCELONA 
EN EL PROCEDIMENT 419/2018 1 A INTERPOSAT PER A.G. MEJÍAS (EXP. 
53/18-REC) 
 
  
Es dona per assabentada a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el 
següent procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 12 DE 

BARCELONA 
 
 
Núm. procediment  :   Abreujat 419/2018 1A 
 
 
Núm. i data sentència:               205/2019, de 9 d’octubre de 2019 
  
 
Part actora  : A. G. M. 
 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
 
Lletrat:                                         R. V. de G. 
 
 
Objecte del procediment :      Desestimació de la reclamació patrimonial per danys al 

seu vehicle per una tapa de claveguera mal col·locada a 
la ronda Ibèrica de Vilanova i la Geltrú. 

 
 
Decisió  :  ESTIMAR el recurs interposat per la part actora.  
  
 CONDEMNA a la part demandada a pagar 835.59 € més 

interessos 
 
 CONDEMNA a la part demandada a costes. 
 
Fermesa :  Aquesta resolució és ferma i contra ella no s’hi pot 

interposar  cap recurs.  
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Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 
i conforme.”. 

 
   
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 14/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 250/2019, DE 22 DE NOVEMBRE DE 
2019 DEL JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM 12 DE BARCELONA 
QUE ESTIMA EL PROCEDIMENT ABREUJAT 85/2013 2 A, INTERPOSAT PER 
NEW LLIMONET, SL 
 

Es dona per assabentada La Junta de Govern Local: 

 

“Primer.- Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 
conforme de la sentència recaiguda en el següent procediment: 

Òrgan jurisdiccional: JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 12 DE 
BARCELONA 
Núm. procediment : 85/2013-2A 
Núm. i data sentència: 250/2019, de 22 de novembre de 2019 Part 
actora: New Llimonet SL 
Part demandada: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Lletrat: Matías 
Acebes Fernández 
Objecte del procediment: Decret de 21 de novembre de 2012 pel que 
s’estimen diversos recursos sobre rebuts de l’Impost sobre Béns 
Immobles, urbana, dels exercicis 2008 a 2012 corresponents a nou 
finques, i per un total de 77.006,39 Euros 
Decisió: ESTIMAR el recurs contenciós administratiu Amb condemna en 
Costes Fermesa: Contra aquesta resolució no s’hi pot interposar cap 
recurs ordinari 
 
Segon.- Anul·lar la resolució municipal de 21 de novembre de 2012 per 
la que s’estimaven diversos recursos presentats per la societat New 
Llimonet SL, relatius a l’Impost sobre Béns Immobles de les nou finques 
indicades al punt 1, pels exercicis 2008 a 2012. 

Tercer.- Anul·lar els rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles, urbana, 
dels exercicis 2009 a 2011, ambdós inclosos, segons el detall recollit al 
punt 4 de la relació de fets, per un total de 56.654,86 €. 

Quart.- Reconèixer el dret de la entitat New Llimonet SL (B62490131) a 
la devolució de la quantitat de 40.549,96 € indegudament ingressats per 
Impost sobre Béns Immobles, urbana, dels exercicis 2009 a 2011, 
ambdós inclosos. 

Cinquè.- Acordar l’ordenació del pagament a New Llimonet SL 
(B62490131) de la quantitat de 12.507,48 € en concepte d’interessos 
legals, segons el detall del punt 5 de 
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la relació de fets, a càrrec de la partida pressupostària 90.0110.35200.”. 

  
   
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 54/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 114/2020, DE 17 DE JULIOL DE 2020, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 7 DE BARCELONA 
EN EL PROCEDIMENT 6/2020 C INTERPOSAT PER A. J. S. (EXP. 133/2018-
REC) 
 
 
Es dona per assabentada a la Junta de Govern Local de la setnència recaiguda en el 
següent procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 7 DE 

BARCELONA 
 
 
Núm. procediment  :   Abreujat 6/2020 C 
 
 
Núm. i data interlocutòria:         114/2020, de 17 de juliol de 2020 
  
 
Part actora  : A. J. S. 
 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
 
Lletrat:                                         R. V. de G. 
 
 
Objecte del procediment :      Desestimació per silenci administratiu de la reclamació 

patrimonial per danys al vehicle 2438 GDV al carrer 
Almirall Colom de Vilanova i la Geltrú, per unes tapes de 
clavegueram aixecades. 

 
Decisió  :  ESTIMAR PARCIAL I SUBSTANCIALMENT el recurs 

contenciós administratiu. 
                                                    
 INDEMNITZAR en la quantitat de 4901.2 € al Sr. A. J. S. 
  
 CONDEMNA a costes a la part demandada de 250 €. 
 
Fermesa :  Aquesta resolució és ferma i contra ella no s’hi pot interposar  cap recurs.  
 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i conforme.”. 
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5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 61/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 2925, DE DATA 2 DE JULIOL DE 2020,  
DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SALA DE 
LO CONTENCIÓS ADMINISTRATIU SECCIÓ TERCERA EN EL PROCEDIMENT 
DE RECURS D’APEL·LACIÓ 128/2019 INTERPOSAT PER M. J. G. M. 
  
 
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  :   Apel·lació 128/19 
 
 
Núm. i data sentència:  2925, de 2 de juliol de 2020 
  
 
Part actora (recurrent): M. J. G. M.  
 
 
Part demandada:  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
 
Lletrat:                                         Milà Advocats SCP (Miquel Àngel Pigem de las Heras) 
 
Objecte del procediment :      Interlocutòria de 5 d’octubre de 2017 del Jutjat 

Contenciós Administratiu nº 7 de Barcelona, mitjançant el 
qual es procedia a arxivar el procediment d’execució de 
sentència. 

 
Decisió  :  ESTIMAR el recurs d’apel·lació, en el sentit de 

revocar la interlocutòria de data 5 d’octubre de 2017 i 
acordar l’execució de la sentència ferma, a fi i efecte 
que per l’administració es procedeixi a incoar un 
procediment de restauració de la legalitat urbanística 
i resoldre en el sentit que procedeixi a fi de posar-ho 
en coneixement del Jutjat “a quo”.  

  
Fermesa :  Contra aquesta sentència dictada pel TSJCAT, procedeix 

la interposició del corresponent Recurs de Cassació, en 
el termini previst en l’article 89.1 LJCA. 

 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 
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i conforme.”. 

 
  
  
 
 
   
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 62/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA  NÚM. 3038  DE DATA 14 DE JULIOL DE 
2020 DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA,  EN 
EL PROCEDIMENT NÚM. 233/2014 Y, ROTLLO D’APEL·LACIÓ DE SENTÈNCIA 
274/2017, INTERPOSAT PEL SR. J. M. L.  
 
  
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  :   Rotllo d’apel·lació de sentència 274/2017, del recurs 
contenciós     administratiu  233/2014 Y.  
 
Núm. i data sentència:               Núm. 3038, de 14 de juliol de 2020 
 
Part actora  : J. M. LL. M.  
 
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
Part codemandada :   GENERALITAT DE CATALUNYA  
 
Lletrat:                                        M. À. P. H. 
 
Objecte del procediment :      Sentència de data 11 de juliol de 2017, del procediment 

233/2014 Y que desestimava el recurs contenciós 
administratiu interposat contra el decret de l’Alcalde de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de 21 de febrer de 
2014, pel que es desestima el recurs de reposició contra 
el decret d’11 de desembre de 2013, que ratifica l’ordre 
de restauració de la realitat física alterada per la 
realització d’una edificació en planta baixa, d’uns 120 m2, 
al polígon 47 del Sector Mas Joliu (exp. 46/13-DIS).  

 
Decisió  :  SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA.  

Condemna a la parta actora a 1000 euros en concepte de 
costes processals per cadascuna de les demandades, 
més l’IVA corresponent. 

 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Contra ella es pot 

interposar recurs de cassació. 
 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153304705110270 
 
 
 
 
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 

 

Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 
i conforme.”. 

 
 
  
 
   
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 63/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 152/2019, DE DATA 22 DE MAIG DE 
2019 DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 11 DE 
BARCELONA, EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 235/2017 C, QUE 
DESESTIMA LA DEMANDA INTERPOSADA PEL SR. S. T. P.  
  
 
Es dona per assabentada a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el 
següent procediment:  
Òrgan jurisdiccional:  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 11 

DE BARCELONA. 
 
Núm. procediment:   Abreujat núm. 235/2017 C  
 
Núm. i data sentència:              Sentència núm. 152/19 de 22 de maig de 2019 
 
 
Part actora: S. T. P. 
 
 
Part demandada:  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
Lletrat(s):                                   M. À. H. (Milà Advocats, SLP) 
 
 

Objecte del procediment:      Desestimació del recurs de reposició de data 
13/2/2017, contra el decret de data 21/12/2016, de 
resolució de l’expedient de protecció de la legalitat 
urbanística mitjançant l’enderroc de les obres de 
construcció d’una casa de fusta, en l’expedient 
27/2016-DIS. 

 
 
Decisió  :  SENTÈNCIA DESESTIMATÒRIA 

- Desestima el recurs contenciós administratiu. 
- Condemna a la part recurrent a unes costes amb un 

límit de 600 euros. 
 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma i es pot interposar recurs 

d’apel·lació. 
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Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 
conforme”. 

  
 
  
 
   
8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 68/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 18/2020, DE 22 DE GENER DE 
2020 DEL JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM 14 DE BARCELONA 
QUE RESOL EL PROCEDIMENT ABREUJAT 93/2017 BR INTERPOSAT EN 
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER M. A. Á. M. (EXP. 
11/16-REC) 
 
  
Es dona per assabentada  la Junta de Govern Local de la interlocutòria recaiguda en el 
següent procediment:  
 
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 14 

DE BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :   Abreujat núm. 93/2017 BR 
 
Núm. i data interlocutòria:           Núm. 18/2020, de 22 de gener de 2020 
 
Part actora  : M. A. Á. M.  
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                                        J. S. V.  
 
Objecte del procediment :      Resolució desestimatòria de la reclamació de 

responsabilitat patrimonial per danys en un ull (expedient 
11/16-REC)  

 
Decisió  :  INTERLOCUTÒRIA D’ACABAMENT DEL 

PROCEDIMENT I ARXIU DEL RECURS PER 
DESISTIMENT DE LA PART ACTORA 
Sense condemna en costes. 

 
Fermesa :  La resolució judicial no és ferma. Contra ella es pot 

interposar  recurs de reposició davant el magistrat. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada 

i conforme.”. 

 
  
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
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Número: 23/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL COL·LECTOR D’AIGÜES DE L’HABITATGE DEL 
CARRER DOMÈNECH I MONTANER, 4, A CAUSA DE L’ESCLAFIT, EL DIA 12 
D’AGOST DE 2019 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

ACORD 

   
PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 

senyor amb DNI XXXXXX contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 

TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de 
publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, 
el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís 
la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
   
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 35/2019/eSJ. 
 
DECLARACIÓ DE DESISTIMENT DE LA RECLAMACIO PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER 
LLIBERTAT, EL DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2019 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD 
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“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.”. 
 
 
 
 
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 81/2020/eSJ. 
 
INADMETRE A TRÀMIT LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL PASSEIG MARÍTIM AMB LA 
RAMBLA DE LA PAU, EL DIA 11 DE DESEMBRE DE 2018 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
ACORD:  
   
“PRIMER. Declarar la inadmissibilitat de la reclamació patrimonial formulada per 
la senyora amb DNI XXXXXX per extemporània. 
 

SEGON. Comunicar la present resolució a la part interessada. 

TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de 
publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, 
el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís 
la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
  
 
   
12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 87/2020/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER 
AIGUA, 70, EL DIA 15 DE JUNY 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 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 
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Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de 
publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, 
el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís 
la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 

 
 
   
13. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 99/2020/eSJ. 
 
ESTIMAR PARCIALMENT LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FILTRACIONS D’AIGUA AL BAR DEL 
MERCAT CENTRAL PER PLUGES 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
ACORD 
 
“PRIMER. Estimar parcialment la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada d’ADDING CONSULTORES, SL, en representació de MAPFRE 
FAMILIAR, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en el següent sentit: 

- Cal estimar la reclamació presentada pels danys causats per les 

filtracions ocasionades en les pluges del passat 27 de novembre de 2017, 

per un import total de 702, 77€ iva inclòs. 

 
- Cal desestimar la reclamació presentada pels danys en dues neveres 

produïts per una tempesta elèctrica, el passat 23 de setembre de 2016. 

 
SEGON. Ordenar el pagament de la quantitat de 702,77€ en concepte de 
indemnització a favor de la reclamant. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
QUART.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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.”. 
 
 
14. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 113/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS A L’HABITATGE DEL CARRER COL·LEGI, 15, PEL 
PAS DEL CORREFOC, EL DIA 27 DE JULIOL DE 2018 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
l’advocat J. A. D. L. O., en representació de la senyora amb DNI XXXXXX, contra 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de 
publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, 
el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís 
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la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
   
15. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 75/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000075/2020-EUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA, EN DATA 30/10/2019 
 
  
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 
cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 57 de l’Ordenança de 
Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, 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. 
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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16. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 76/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 76/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I 
LA GELTRÚ, EN DATA 08/09/2019. 
 
 
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 
tres-cents euros (300 €) per infracció de l’article 23.3.a) de l’Ordenança de 
Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, 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 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. 
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També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
  
 
17. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 80/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000539/2019-UES (80/2020-eUES) PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 
13/2014, D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA 
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 27/11/2019. 
 
  
  
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: 
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.”. 
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18. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 81/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000558/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, SEGONS 
INFORME TÈCNIC DE DATA 12/12/2019 . 
 
  
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 no correspondre la documentació 
presentada amb el gos que van identificar els agents de la Guàrdia Urbana. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de 
set-cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16.1 de l’Ordenança 
Municipal de tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de 
tres- cents euros (300 €) per infracció de l’article 50 de l’Ordenança Municipal de 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
L’import total de les sancions imposades ascendeix a la quantitat de mil 
cinquanta-un euros (1.051 €). 
 
QUART: 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. 
 
CINQUE. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen. 
 
SISÈ. 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 
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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.”. 
 
  
 
   
19. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 83/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 83/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 07/12/2019 
  
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, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
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Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de 
publicació Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs 
contenciósadministratiu, 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. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 120/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000120/2020-EUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO 
ATENDRE REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, SEGONS 
INFORME TÈCNIC DE DATA 12/02/2019. 
 
 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 

set cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança 
municipal sobre la tinença d’animals, 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 
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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.”. 
 
 
   
21. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 150/2020/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE DOS EQUIPS 
MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A 
COMPRA, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE MULTIFUNCIÓ AMB 
DESTINACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA DE L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE MUNICIPIS (EXPEDIENT 2014.2) 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
ACORD  
 
“PRIMER. Prorrogar amb l’empresa SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL 
amb NIF B62724562, el contracte de subministrament de dos equips multifunció, 
model MPC2503SP i amb les referències E216R460274 i E216R460272, en la 
modalitat d’arrendament sense opció a compra.  
La despesa màxima de la pròrroga durant tota la seva execució, atenent la 
previsió d’impressions per cadascun dels equips, serà d’un import total de 
2.449,84€ més 514,47€ d’IVA al 21%, que fan un total de 3.054,31€ (TRES MIL 
CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS D’EURO).  
  
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries següents del pressupost vigent l’any 2020 i les 
diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que 
afectin a la durada del contracte. 
 

2020 Aplicació 
pressupostària 

Quota mensual Quota 
anual 

IVA Total 

Alcaldia (E216R46027) 01.9200.2200000 62,91€ 188,73€  39,64€  228,37€  

Biblioteca J Oliva 
(E216R46027) 

31.3300.2120100 62,91€ 188,73€  39,63€  228,36€  

TOTAL  377,46€  79,27€ 
 

546,73€  
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2021 Aplicació 

pressupostària 
Quota 

mensual 
Quota 
anual 

Previsió 
Impres 

IVA 

Alcaldia (E216R46027) 01.9200.2200000 62,91€ 566,19€ 680,00€ 261,70€  

Biblioteca J Oliva 
(E216R46027) 

31.3300.2120100 62,91€ 566,19€  260.00€  173,50€  

 TOTAL  1.132,38€ 940,00€ 435,20€ 2.507,58€ 

 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en 
cada exercici pressupostari.  
 
TERCER. 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 d’equips d’impressió i de multifunció en 
les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2014.02). 
 
QUART. El responsable del contracte serà el Cap Tècnic Responsable de 
Compres i Serveis Generals. 
 

CINQUÈ. Establir que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 

signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 

 

SISÈ. 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.  

 

SETÈ. Publicar al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 

 
VUITÈ. 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 
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la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
  
 
 
 
 
   
22. Intervenció.  
Número: 82/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES 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/2020/23.  
Factures inferiors a 10.000€ 
 

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

Tercer Nom 

02 F/2020/4294 14/08/2020 FC20 FC2001240 1,90 B59840090 FERRETERIA OLIVELLA, 
S.L. 

02 F/2020/4144 04/08/2020 CI0916536228 14,52 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 

02 F/2020/4134 03/08/2020 Emit- 6 123,42 B61003596 LA MERCANTIL VILANOVA 
TEIXITS LA ROSA, S.L. 

02 F/2020/3442 01/07/2020 F 20200242 139,15 B61077020 APLICACIONS 
MULTIMEDIA 
INTERACTIVES, S.L. 

02 F/2020/4197 05/08/2020 F20- 4767 368,23 A58707340 SET- PRAT PAPER 
DISTRIBUCIONS, S.A. 

02 F/2020/4032 28/07/2020 2020 426 484,00 B43522192 ADM. I GESTIO DE 
MUSICS I ARTISTES, S.L. -  
AGMA, S.L. 

02 F/2020/3987 27/07/2020 20- 5843 738,10 46321482B JOAN RAICH JOVE 

02 F/2020/4031 28/07/2020 2020 425 786,50 B43522192 ADM. I GESTIO DE 
MUSICS I ARTISTES, S.L. -  
AGMA, S.L. 

02 F/2020/4051 30/07/2020 FR 777019 5.749,92 A08194425 CONMASA 

02 Total    8.405,74   

03 F/2020/4052 30/07/2020 P20-960 350,90 F66599226 LA FURA CONTINGUTS, 
S.L. 

03 Total    350,90   

08 F/2020/4229 05/08/2020 18620 1,46 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

08 F/2020/4175 04/08/2020 USRT2008000018 126,28 U88001284 TELEFONICA DE ESPAÑA 
SAU Y TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 
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08 F/2020/4238 05/08/2020 PREV-2020 23 1.079,67 G58219874 ATRA ASSOCIACIO 

08 F/2020/4204 05/08/2020 PREV-2020 20 2.113,77 G58219874 ATRA ASSOCIACIO 

08 F/2020/4105 03/08/2020 AJ/2020/137 2.422,44 F61826053 ACTUA, S.C.C.L. 

08 F/2020/4104 03/08/2020 AJ/2020/136 3.958,17 F61826053 ACTUA, S.C.C.L. 

08 Total    9.701,79   

09 F/2020/4139 04/08/2020 CI0916536235 3,63 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 

09 F/2020/4020 28/07/2020 18425 34,13 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

09 F/2020/4218 05/08/2020 18609 70,03 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

09 F/2020/4044 30/07/2020 TS20/1943 163,25 J62639430 TRESSAT SEGURETAT, 
S.C.P. 

09 F/2020/4181 04/08/2020 USRT2008000012 194,77 U88001284 TELEFONICA DE ESPAÑA 
SAU Y TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

09 F/2020/4063 22/07/2020 001 353,00 XXXXXX XXXXXX 

09 F/2020/4080 28/07/2020 0004 353,00 XXXXXX XXXXXX 

09 F/2020/4322 04/08/2020 001 353,00 XXXXXX XXXXXX 

09 F/2020/4323 04/08/2020 001 353,00 XXXXXX XXXXXX 

09 F/2020/4324 07/08/2020 001 353,00 XXXXXX XXXXXX 

09 F/2020/4325 10/08/2020 001 353,00 XXXXXX XXXXXX 

09 F/2020/4053 31/07/2020 20SM1807/1000484 659,93 A08350621 SERVICIOS ESPECIALES 
DE LIMPIEZA, S.A. 

09 Total    3.243,74   

10 F/2020/4140 04/08/2020 CI0916536236 3,63 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 

10 F/2020/4232 05/08/2020 18624 8,66 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

10 F/2020/4209 05/08/2020 18600 8,99 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

10 F/2020/4071 31/07/2020 FC20 FC2001037 10,22 B59840090 FERRETERIA OLIVELLA, 
S.L. 

10 F/2020/4401 24/08/2020 18681 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

10 F/2020/4290 14/08/2020 FC20 FC2001238 26,67 B59840090 FERRETERIA OLIVELLA, 
S.L. 

10 F/2020/4427 24/08/2020 18735 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

10 F/2020/4217 05/08/2020 18608 73,41 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

10 F/2020/4190 04/08/2020 USRT2008000031 101,82 U88001284 TELEFONICA DE ESPAÑA 
SAU Y TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

10 F/2020/4109 03/08/2020 2 1326 108,90 B65496259 VITTIC-  DIFFERENTTIC, 
MARKETING&BUSINNESS, 
S.L. 

10 F/2020/3646 09/07/2020 USRT2007000029 109,76 U88001284 TELEFONICA DE ESPAÑA 
SAU Y TELEFONICA 
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MOVILES ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

10 F/2020/4064 31/07/2020 20004590 151,25 A08849622 CORPORACIO CATALANA 
DE MITJANS 
AUDIOVISUALS, S.A. 

10 F/2020/4132 03/08/2020 FA2008 35613 181,50 B65328932 ANXANET OPERADOR DE 
XARXES 

10 F/2020/4185 04/08/2020 USRT2008000022 292,08 U88001284 TELEFONICA DE ESPAÑA 
SAU Y TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

10 F/2020/3647 09/07/2020 USRT2007000016 294,61 U88001284 TELEFONICA DE ESPAÑA 
SAU Y TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

10 F/2020/4388 24/08/2020 20- 62 312,54 B60472727 FUSTERIA ARA, S.L. 

10 F/2020/4110 03/08/2020 Emit- 3 358,50 B63015143 SANOIMELS, S.L. 

10 F/2020/4282 13/08/2020 36 363,00 XXXXXX XXXXXX 

10 F/2020/4275 11/08/2020 F2020-49 484,00 XXXXXX XXXXXX 

10 F/2020/4075 31/07/2020 FC20 FC2001039 499,80 B59840090 FERRETERIA OLIVELLA, 
S.L. 

10 F/2020/4266 07/08/2020 20- 5847 565,07 46321482B JOAN RAICH JOVE 

10 F/2020/4090 02/08/2020 FC20 FC2001063 1.060,82 B59840090 FERRETERIA OLIVELLA, 
S.L. 

10 F/2020/4135 03/08/2020 200102 1.146,11 B61304937 VIGILANCIA Y SISTEMAS, 
S.L. 

10 F/2020/4283 13/08/2020 200866 1.242,07 B60462637 GRAFIQUES FERPALA, 
S.L. 

10 F/2020/4389 24/08/2020 20- 106 1.272,50 B60472727 FUSTERIA ARA, S.L. 

10 F/2020/4096 02/08/2020 20-0315 1.482,25 B64053770 GARRAF NEWS MEDIA, 
S.L. 

10 F/2020/3921 21/07/2020 FAC20/ 00203 1.846,76 B66230871 FRED.CAT2012, S.L. 

10 F/2020/4249 05/08/2020 999402943658 0708 
00Z006N0012849 

8.981,43 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U. 

10 Total    21.063,59   

20 F/2020/3910 21/07/2020 2020-07041 18,15 B17580804 GIROCOPI, SL 

20 F/2020/4305 17/08/2020 2020-08027 31,93 B17580804 GIROCOPI, SL 

20 F/2020/3915 21/07/2020 20050065 51,65 B62724562 SISTEMAS DIGITALES 
CORPORATE, S.L. 

20 F/2020/3998 28/07/2020 18407 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

20 F/2020/3999 28/07/2020 18408 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

20 F/2020/4115 03/08/2020 20052621 51,65 B62724562 SISTEMAS DIGITALES 
CORPORATE, S.L. 

20 Total    256,68   

21 F/2020/4070 31/07/2020 FC20 FC2001040 5,20 B59840090 FERRETERIA OLIVELLA, 
S.L. 

21 F/2020/4263 07/08/2020 601-KF20-34374 63,96 A82009812 ORANGE ESPAGNE, 
S.A.U. 

21 F/2020/4174 04/08/2020 USRT2008000013 93,61 U88001284 TELEFONICA DE ESPAÑA 
SAU Y TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

21 F/2020/3642 09/07/2020 USRT2007000012 102,23 U88001284 TELEFONICA DE ESPAÑA 
SAU Y TELEFONICA 
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MOVILES ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

21 F/2020/3720 13/07/2020 20/0790 858,01 B60696721 IMPALA NETWORK 
SOLUTIONS 

21 F/2020/4153 04/08/2020 20/0931 858,01 B60696721 IMPALA NETWORK 
SOLUTIONS 

21 F/2020/3719 13/07/2020 20/0789 1.950,64 B60696721 IMPALA NETWORK 
SOLUTIONS 

21 F/2020/4152 04/08/2020 20/0930 1.950,64 B60696721 IMPALA NETWORK 
SOLUTIONS 

21 F/2020/3671 10/07/2020 843027070 4.036,56 B82080177 RICOH ESPAÑA, SLU 

21 F/2020/4270 11/08/2020 843070298 4.036,56 B82080177 RICOH ESPAÑA, SLU 

21 Total    13.955,42   

22 F/2020/4236 05/08/2020 18645 5,42 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

22 F/2020/4220 05/08/2020 18612 8,68 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

22 F/2020/4300 17/08/2020 2020-08022 23,69 B17580804 GIROCOPI, SL 

22 F/2020/4306 17/08/2020 2020-08028 23,69 B17580804 GIROCOPI, SL 

22 F/2020/3997 28/07/2020 18490 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

22 F/2020/4022 28/07/2020 18428 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

22 F/2020/4415 24/08/2020 18711 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

22 F/2020/4430 24/08/2020 18741 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

22 F/2020/4176 04/08/2020 USRT2008000020 151,00 U88001284 TELEFONICA DE ESPAÑA 
SAU Y TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

22 Total    419,08   

33 F/2020/4025 28/07/2020 18431 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

33 F/2020/4060 28/07/2020 91307 582,26 J59835553 PINTURES GARRAF, 
S.C.P. 

33 Total    633,91   

35 F/2020/4021 28/07/2020 18427 119,20 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

35 Total    119,20   

43 F/2020/4407 24/08/2020 18695 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

43 F/2020/4078 31/07/2020 FC20 FC2001042 88,96 B59840090 FERRETERIA OLIVELLA, 
S.L. 

43 F/2020/4310 18/08/2020 G2020013593 281,48 Q0840001B INSTITUT CATALA DEL 
SOL 

43 F/2020/4313 18/08/2020 G2020013596 361,19 Q0840001B INSTITUT CATALA DEL 
SOL 

43 F/2020/4311 18/08/2020 G2020013594 368,49 Q0840001B INSTITUT CATALA DEL 
SOL 

43 F/2020/4312 18/08/2020 G2020013595 380,30 Q0840001B INSTITUT CATALA DEL 
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SOL 

43 F/2020/4309 18/08/2020 G2020013509 400,35 Q0840001B INSTITUT CATALA DEL 
SOL 

43 Total    1.956,89   

52 F/2020/3828 15/07/2020 A-2020/00076456 13,76 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/3833 15/07/2020 A-2020/00076563 14,45 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/3842 15/07/2020 A-2020/00078517 14,45 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/3824 15/07/2020 A-2020/00076002 14,87 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/3830 15/07/2020 A-2020/00076494 14,87 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/3831 15/07/2020 A-2020/00076495 14,87 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/3848 15/07/2020 A-2020/00080689 14,87 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/3840 15/07/2020 A-2020/00078480 16,00 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/3820 15/07/2020 A-2020/00075282 16,14 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/3847 15/07/2020 A-2020/00079726 16,56 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/3823 15/07/2020 A-2020/00076001 16,98 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/4308 18/08/2020 F 2001763 20,44 F08863268 MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCION DEL 
GARRAF 

52 F/2020/3839 15/07/2020 A-2020/00078479 21,51 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/3844 15/07/2020 A-2020/00078524 24,61 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/4091 02/08/2020 FC20 FC2001064 25,06 B59840090 FERRETERIA OLIVELLA, 
S.L. 

52 F/2020/4007 28/07/2020 18444 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

52 F/2020/3832 15/07/2020 A-2020/00076532 28,36 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/3835 15/07/2020 A-2020/00076568 29,75 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/4038 29/07/2020 1 1200700173 33,49 B65873937 NOVELEC GARPE, S.L. 

52 F/2020/3829 15/07/2020 A-2020/00076493 38,81 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/3943 14/07/2020 FA2000826 39,77 B60289451 FUSTES VILANOVA, S.L. 
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52 F/2020/3944 14/07/2020 FA2000827 45,25 B60289451 FUSTES VILANOVA, S.L. 

52 F/2020/3822 15/07/2020 A-2020/00075793 48,72 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/3509 03/07/2020 2020-724-100947629 49,67 A25009192 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U 
(RESSA) 

52 F/2020/3837 15/07/2020 A-2020/00076598 55,33 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/3827 15/07/2020 A-2020/00076199 60,45 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/3836 15/07/2020 A-2020/00076571 63,52 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/3826 15/07/2020 A-2020/00076197 70,02 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/3841 15/07/2020 A-2020/00078516 74,44 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/3821 15/07/2020 A-2020/00075423 75,82 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/3843 15/07/2020 A-2020/00078518 77,10 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/3946 14/07/2020 FA2000829 83,59 B60289451 FUSTES VILANOVA, S.L. 

52 F/2020/3880 15/07/2020 020/8277 83,67 B62553078 SUMINISTROS LARI, S.L. -  
BIGMAT 

52 F/2020/3945 14/07/2020 FA2000828 90,02 B60289451 FUSTES VILANOVA, S.L. 

52 F/2020/3942 14/07/2020 FA2000736 94,51 B60289451 FUSTES VILANOVA, S.L. 

52 F/2020/3511 03/07/2020 2020-724-100947628 131,96 A25009192 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U 
(RESSA) 

52 F/2020/4289 14/08/2020 2020 2884 138,02 B61469029 ALQUILERES 
ALEJANDRE, S.L. 

52 F/2020/4149 04/08/2020 C07/231 139,44 B58444050 CANTERA ROCA, S.L. 

52 F/2020/3883 15/07/2020 020/8709 167,44 B62553078 SUMINISTROS LARI, S.L. -  
BIGMAT 

52 F/2020/3970 27/07/2020 B-2020/00000306 167,65 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/3974 27/07/2020 B-2020/00000377 167,65 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/3834 15/07/2020 A-2020/00076567 180,88 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/4148 04/08/2020 FVC2004679 208,70 A62781208 SERVEIS 
D'APARCAMENTS DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/4089 02/08/2020 FC20 FC2001066 280,01 B59840090 FERRETERIA OLIVELLA, 
S.L. 

52 F/2020/4092 02/08/2020 FC20 FC2001065 297,78 B59840090 FERRETERIA OLIVELLA, 
S.L. 

52 F/2020/4297 14/08/2020 C08/4 304,58 B58444050 CANTERA ROCA, S.L. 

52 F/2020/3882 15/07/2020 020/8708 308,31 B62553078 SUMINISTROS LARI, S.L. -  
BIGMAT 
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52 F/2020/4068 31/07/2020 FC20 FC2001034 334,89 B59840090 FERRETERIA OLIVELLA, 
S.L. 

52 F/2020/3508 03/07/2020 2020-724-100947626 411,11 A25009192 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U 
(RESSA) 

52 F/2020/3900 20/07/2020 4729 611,99 J65790164 ANEM A TREBALLAR... 
SCP 

52 F/2020/3838 15/07/2020 A-2020/00078303 690,46 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

52 F/2020/4073 31/07/2020 FC20 FC2001035 707,61 B59840090 FERRETERIA OLIVELLA, 
S.L. 

52 F/2020/4150 04/08/2020 C07/230 717,68 B58444050 CANTERA ROCA, S.L. 

52 F/2020/2181 17/04/2020 2000358 807,00 P0800354C MANCOMUNITAT TEGAR 
DEL GARRAF 

52 F/2020/3941 14/07/2020 FA2000731 1.009,76 B60289451 FUSTES VILANOVA, S.L. 

52 F/2020/3975 27/07/2020 2020//660 1.045,44 B98347248 FIXES PAVIMENTOS 
TECNICOS, S.L. (ABASNS: 
ASFALTO EN FRIO, S.L.) 

52 F/2020/3396 26/06/2020 8-2020 1.216,05 XXXXXX XXXXXX 

52 F/2020/3507 03/07/2020 2020-724-100947627 1.517,28 A25009192 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U 
(RESSA) 

52 F/2020/4264 07/08/2020 2010649 1.568,46 B55255251 ENVIROCAT SERVEIS, 
S.L. 

52 F/2020/4295 14/08/2020 Emit- 641 1.585,10 A80644701 KLEER KIM, S.A.L. 

52 F/2020/3961 24/07/2020 2159338 80 2.332,81 A78099660 SAFETYKLEEN ESPAÑA, 
S.A. 

52 F/2020/3881 15/07/2020 020/8279 2.767,50 B62553078 SUMINISTROS LARI, S.L. -  
BIGMAT 

52 F/2020/3963 24/07/2020 Rect-2159370 81 2.944,52 A78099660 SAFETYKLEEN ESPAÑA, 
S.A. 

52 F/2020/3431 30/06/2020 361 3.493,00 B65348906 AMBUMEDIC SERVICE, SL 

52 F/2020/4256 06/08/2020 1 1200700323 4.596,06 B65873937 NOVELEC GARPE, S.L. 

52 Total    32.276,46   

53 F/2020/3995 28/07/2020 18436 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

53 F/2020/4061 28/07/2020 91306 346,82 J59835553 PINTURES GARRAF, 
S.C.P. 

53 F/2020/3923 22/07/2020 45195 524,23 B17944497 SALTOKI REUS, SLU 

53 F/2020/4156 04/08/2020 R07/159 1.647,25 B08593543 ROCA GOMEZ, S.L. 

53 F/2020/3906 21/07/2020 N 2293 1.802,90 B98197916 NOVATILU, S.L.U. 

53 F/2020/3586 07/07/2020 20065057 2.016,17 B43540285 NORDVERT, SL 

53 F/2020/4287 13/08/2020 20075099 2.016,17 B43540285 NORDVERT, SL 

53 F/2020/4315 07/08/2020 V20086 2.601,50 B67536946 PROJECTES DEL METAL 
VILANOVA, S.L. 

53 F/2020/3587 07/07/2020 20065058 2.676,63 B43540285 NORDVERT, SL 

53 F/2020/4288 13/08/2020 20075100 2.676,63 B43540285 NORDVERT, SL 

53 F/2020/3905 21/07/2020 N 2286 2.770,90 B98197916 NOVATILU, S.L.U. 

53 F/2020/3849 15/07/2020 OMFV 200174 3.357,67 B60610060 PARERA 
INSTAL.LACIONS, S.L. 

53 F/2020/4093 02/08/2020 A20H07000807000002 3.442,99 A28760692 VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
S.A. 
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53 Total    25.955,98   

54 F/2020/4318 28/07/2020 005/20 0,73 XXXXXX XXXXXX 

54 F/2020/4319 28/07/2020 006/20 7,26 XXXXXX XXXXXX 

54 F/2020/4317 28/07/2020 004/20 15,25 XXXXXX XXXXXX 

54 F/2020/4320 28/07/2020 007/20 15,25 XXXXXX XXXXXX 

54 F/2020/4227 05/08/2020 18618 44,67 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

54 F/2020/4316 12/08/2020 91389 271,14 J59835553 PINTURES GARRAF, 
S.C.P. 

54 F/2020/3148 12/06/2020 AC 2020/AC/300369 1.788,46 B58441585 INTEROAD, S.L. 

54 F/2020/4151 04/08/2020 AC 2020/AC/300565 7.562,50 B58441585 INTEROAD, S.L. 

54 Total    9.705,26   

MULTIAPLICACIÓ F/2020/4129 03/08/2020 S 2020/S/1191 6,64 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/4127 03/08/2020 S 2020/S/1188 14,71 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/4118 03/08/2020 S 2020/S/1180 17,35 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/4119 03/08/2020 S 2020/S/1181 24,76 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/4126 03/08/2020 S 2020/S/1189 88,52 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/4206 05/08/2020 PREV-2020 22 1.391,94 G58219874 ATRA ASSOCIACIO 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/4328 18/08/2020 2038514 4.477,00 B78361482 ORACLE IBERICA, S.R.L. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2502 06/05/2020 90NJUT000013 7.318,73 U88001284 TELEFONICA DE ESPAÑA 
SAU Y TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2975 02/06/2020 90NJUT000016 7.318,73 U88001284 TELEFONICA DE ESPAÑA 
SAU Y TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2414 01/05/2020 USRT2005000017 8.739,58 U88001284 TELEFONICA DE ESPAÑA 
SAU Y TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

MULTIAPLIACIÓ 
Total 

   29.397,66   

Total General    157.442,60   

 
 
Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

       

Orgànica N. d'entrada Data N. de 
document 

Import total Tercer Nom 

09 F/2020/4103 03/08/2020 AJ/2020/133 33.169,01 F61826053 ACTUA, S.C.C.L. 

09 Total    33.169,01   

21 F/2020/3876 19/07/2020 F2020 
9370424147 

14.228,21 A81608077 T-SYSTEMS ITC 
IBERIA S.A.U. 
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21 Total    14.228,21   

53 F/2020/3920 21/07/2020 20201 18.089,50 B63216048 DATAMBIENT 
ASSESSORS SL 

53 F/2020/4049 30/07/2020 2000542 29.917,50 P0800354C MANCOMUNITAT 
TEGAR DEL 
GARRAF 

53 Total    48.007,00   

Total general    95.404,22   

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

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

02 F/2020/4055 31/07/2020 20SM1807/1000475 142.414,79 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

02 Total    142.414,79   

53 F/2020/4286 13/08/2020 FV-56 75.542,96 B55718944 DMCLUXE, SL. 

53 F/2020/4137 04/08/2020 A20H07002007000001 188.315,51 A28760692 VALORIZA 
SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
S.A. 

53 F/2020/4094 02/08/2020 A20H07000807000001 624.244,96 A28760692 VALORIZA 
SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
S.A. 

53 Total    888.103,43   

Total General    1.030.518,22   

 
 
 
 
Resum total facturació 
 

 Imports Recompte 

Factures < 10.000€ 157.442,60 € 187 

Factures entre 10.001€ i 50.000€ 95.404,22 € 4 

Factures > 50.001€ 1.030.518,22 € 4 

Total 1.283.365,04 € 195 

 
 
SEGON: Comptabilitzar la relació de factures número F/2020/23.  
 
 
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 
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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.”. 
  
 
   
23. Recursos Humans.  
Número: 641/2020/eRH. 
 
MODIFICACIÓ PARCIAL DE LLOCS DE TREBALL D’ACCIÓ SOCIAL I EL 
SERVEI TIC, PER FER FRONT ALS AFECTES DEL COVID19 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
ACORD:  
 
 
“PRIMER.- Aprovar la modificació parcial  del catàleg de llocs de treball 
següents:  

a) Augmentar el nombre de llocs de treball de Treballador/a Social A2-21 
(33.462,06€) a 27 llocs de treball, en total.  

b) Augmentar el nombre de llocs de treball d’Educador/a Social A2-21 
(33.462,06€) a 15 llocs de treball, en total.   

c) Crear 3 llocs de treball de Tècnic/a de grau Mitjà TIC A2-21 
(33.462,06€).  

 
SEGON.- Sotmetre a informació pública per termini de 20 dies als efectes de 
reclamacions i/o al·legacions,  entenent-se aprovat definitivament en el cas de no 
haver-n’hi.    
 
TERCER.- Informar als representants dels treballadors d’aquesta modificació 
parcial del catàleg de llocs de treball. 
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QUART.- Aquesta modificació parcial del catàleg de llocs de treball d’Acció Social 
i del Servei TIC 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.   
 
CINQUÈ- 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.”. 

  
 
24. Recursos Humans.  
Número: 1271/2020/eRH. 
 
DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS CONTRA LA MODIFICACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL D’ESPAI PÚBLIC  
 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta 

el següent 

 
ACORD:  
 
PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per la Sra. J. S. A., en 
representació de la secció sindical de CCOO, en data 26 de juny de 2020, contra 
l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de maig de 2020, 
d’aprovació la reorganització i modificació parcial de llocs de treball d’espai públic 
i que va ésser publicat al BOPB en data 4 de juny de 2020. 
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SEGON.- NOTIFICAR el present acord als interessats. 
 
TERCER.- Peu de recurs 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de 
publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, 
el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís 
la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
  
 
   
25. Promoció Ciutat.  
Número: 10/2020/eDES. 
 
APROVAR LES BASES, L'ORGANITZACIÓ I ELS CRITERIS PER 
L'ORDENACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DEL MERCAT D'ARTESANIA DE 
NADAL I REIS A VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
 ACORD:  
 
   
“PRIMER: Aprovar l’organització dels Mercats d’Artesania de Nadal i Reis 
segons les característiques següents, 

CARACTERÍSTIQUES DEL MERCAT 

 
Producte: artesania elaborada pels mateixos artesans que estan a les 
parades i/o productes variats i artesania no pròpia. Productes típics 
nadalencs (decoració,  pessebres, jardineria...). 
Calendari:  segons convocatòria 
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Lloc:  Plaça de la Vila  
  Rambla Principal (entre rambla Josep Tomás Ventosa  i carrer 
Cuba) 
Horari: de 10 h a 20 h (qui ho desitgi podrà tancar la parada al migdia / el 
tancamentde les parades serà a les 20 h excepte divendres, caps de setmana 
i festius que si es desitja es podrà tancar a les 22 h / Excepcionalment el dia 5 
es podrà mantenir la parada oberta fins les 24 h.) 
Nº de parades: màxim de 16 parades 

 
 
SEGON: Aprovar les següents bases d’atorgament i els criteris d’ordenació de 
les sol·licituds que es presentin al Mercat d’Artesania de Nadal i Reis, 
 
 
 

MERCAT D’ARTESANIA DE NADAL I REIS  

 
1.-CARACTERÍSTIQUES DEL MERCAT 
Producte: artesania elaborada pels mateixos artesans que estan a les parades i/o 
productes variats i artesania no pròpia. Productes típics nadalencs (decoració, 
pessebres, jardineria...). 
Calendari: segons convocatòria 
Lloc:  Plaça de la Vila  

Rambla Principal (entre rambla Josep Tomás Ventosa  i carrer Cuba) 
Horari: de 10h a 20h (qui ho desitgi podrà tancar la parada al migdia / el 
tancament de les parades serà a les 20h excepte divendres, caps de setmana i 
festius que si es desitja es podrà tancar a les 22h / Excepcionalment el dia 5 es 
podrà mantenir la parada oberta fins les 24h.) 
Nº de parades: màxim de 16 parades 
 
L’Ajuntament es reserva el dret de modificar la ubicació i el número de parades 
per  causa d’interès públic o d’anul·lar el mercat per causes justificades. 
 
L’organització es reserva el dret d’admissió i la modificació de les condicions que 
es consideren necessàries. 
 
2.-INFRAESTRUCTURES PREVISTES 
La infraestructura anirà a càrrec de l’Ajuntament i serà idèntica per a totes les 
parades a fi d’oferir una estètica única que reforci una bona imatge de mercat 
unitari.  
La seva composició es concreta en:  
 

1- Estand rústic de fusta de 3x2m amb tarima,. 
2- Prestatge opcional en la part posterior de la caseta. 
3.-Retolació de la parada amb una banderola a l’exterior de la caseta. 
 

L’Ajuntament subministrarà als paradistes la pressa elèctrica. Les llums 
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utilitzades hauran de ser leds. Queden exclosos focus o altres elements de 
consum elevat. Les bombetes hauran d’estar cobertes amb algun sistema 
decoratiu. 
 
3.-DURADA DEL MERCAT 
Se li atorgarà l’autorització només pel mercat sol·licitat i la durada serà la que 
marca l’autorització corresponent. 
 
4.-TAXA DE LA PARADA 
Per participar en aquest mercat s’estableix una taxa per aprofitament del domini 
públic segons l’ordenança municipal corresponent. 
 
5.-FORMA DE PAGAMENT 
Les persones adjudicatàries hauran d’abonar la totalitat de la taxa del mercat 
corresponent en un únic pagament. Al finalitzar el mercat se’ls expedirà un únic 
rebut des de recaptació de l’Ajuntament. No fer el pagament del rebut en el 
termini legal comportarà un recàrrec addicional.  
Ingrés a Banc BBVA – compte núm. ES81 0182 6035 4502 0160 6672 
 
El paradista que renunciï a participar, haurà de notificar-ho per escrit (mitjançant 
sol·licitud) a l’Ajuntament com a mínim 15 dies abans de la inauguració.  
 
Sempre s’ha de notificar la baixa mitjançant sol·licitud genèrica registrada per 
l’Oficina d’Atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (presencial o 
per via telemàtica). 
 
6.-GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
La gestió administrativa del mercat anirà a càrrec de l’Ajuntament amb seu social 
a l’Av. Francesc Macià, 1 (tel. 93 814 18 18). 
Un cop finalitzat el procés d’ordenació de sol·licituds, les persones a les quals 
s’atorgui una parada hauran de formalitzar la inscripció, realitzant el pagament de 
la taxa a l’Ajuntament i enviant el justificant. 
 
7.-CARACTERÍSTIQUES DEL MERCAT 
És obligatori que cada parada estigui ornamentada amb motius de 
decoració nadalenca. Llums envoltant la parada i boles, estrelles o 
qualsevol altre element que reflecteixi l’esperit nadalenc. 
 
D’acord a l’ODS1 12 Producció i consum responsable es prohibeix l’ús de bosses 
de plàstics en els mercats d’artesania de temporada. 
 
Es prohibeix expressament els articles de gran volum, o articles que siguin còpies 
o idèntics, en quant a marca i model, als que es puguin trobar a les botigues de la 
ciutat.  
Els participants podran tenir a la venda, en la seva parada, articles tant 
d’elaboració pròpia com de revenda. 
No s’acceptaran els següents articles:  

 productes de segona mà (llibres, roba, joguines...),  
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 llibres nous  
 joguines de plàstic  
 productes de marca o copies dels mateixos  
 articles de papereria (revistes, quaderns escolars...) excepte els fets a mà. 
 productes de merchandising 
 articles electrònics (mòbils, joguines, aparells de música... ) 

 
Tots els productes que es comercialitzin en el mercat hauran de complir la 
normativa vigent específica que correspongui en cada cas. 
 
El mercat serà mixt: no es diferenciaran els llocs de venda per tipus de productes 
(artesania pròpia i de revenda). 
 
Dintre del ventall d’articles de venda hi podran haver parades d’alimentació 
típica de Nadal (torrons, galetes, bombons...). Aquestes hauran de mantenir i 
exposar els aliments envasats de forma protegida.  
 
Per poder participar amb aquests productes s’haurà d’adjuntar la següent 
documentació:  

 Fotocòpia carnet de manipulació d’aliments  
 Fotocòpia IAE  
 Darrer rebut de l’assegurança de responsabilitat civil 
 Declaració sanitària (l’organització facilitarà aquesta document) 

 
Es podrà compartir la parada sempre i quant es notifiqui a l’hora de fer la 
inscripció. Es pot compartir durant els mateixos dies o bé durant períodes 
diferents, en aquest cas s’haurà d’especificar. 
 
 
8.-CRITERIS DE SELECCIÓ 
L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament valorarà individualment cada 
sol·licitud. En cas de ser aprovada decidirà l’emplaçament de la parada, establirà 
el nombre màxim de parades en cada zona en funció de les necessitats de la fira. 
L’organització farà arribar a les parades seleccionades la notificació amb tota la 
informació necessària relativa a la participació i organització, lloc assignat, mides 
de la parada, horaris, etc...per correu electrònic. 
 
Amb les sol·licituds rebudes s’elaborarà una llista. Aquelles que no s’ajustin a allò 
que s’estableix a les condicions de venda indicades seran desestimades. 
 
La organització es reservarà el dret a suspendre aquest mercat, quan les 
sol·licituds presentades no es considerin suficients pel bon funcionament del 
mercat. 
 
Si les sol·licituds excedeixen el nombre de llocs de venda, aquestes seran 
objecte de valoració segons els criteris establerts en els punts següents: 
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1. CRITERIS DE PUNTUACIÓ  
 

 Artesans amb un valor afegit lligat al territori i a la qualitat, i a l’estalvi 
eficiència energètica, proximitat. (distància en km entre el lloc d’origen 
dels productes i Vilanova i la Geltrú; des del punt de vista de menys 
contaminació). (Fins a 5 punts). 
  
Acreditar la ubicació de l’obrador o el taller on elaboren els productes:  
 

Lloc de sortida i 
aprovisionament 
a menys de 10 
km del lloc de 
venda 

5 
punts 

Lloc de sortida i 
aprovisionament 
entre 11 i 50 km 
del lloc de 
venda 

3 
punts 

Lloc de sortida i 
aprovisionament 
entre 51 i 100 
km del lloc de 
venda 

1 
punt 

 

  Carnet d’artesania de Catalunya vigent (es necessita fotocopia de les 
dues cares) (fins a 3 punts). 

Tenir el 
carnet 
diploma 
mestre 
artesà 
vigent  

3 
punts          

Tenir el 
carnet 
artesà 
professional 
vigent 

2 
punts          

Tenir el 
carnet 
artesà 
cultural 
vigent 

1 
punt             

 

 Disposar del Distintiu de producte d’artesania (D’A) (es necessita 
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fotocòpia del registre de la Generalitat de Catalunya). (2 punts). 

Aquí teniu més informació al respecte: 
Àrea d’Artesania del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya 
de la Generalitat de Catalunya. 
C/ dels Banys Nous 11 
08002 Barcelona  
Telèfon: 93 467 46 60  
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Distintiu-de-producte-
DArtesania-DA 

  

 Es prioritzaran els productes de tradició nadalenca (pessebres / 
decoració...), gastronomia nadalenca, regals nadalencs o decoració de la 
llar,...(15 punts).  

 Materials utilitzats respectuosos amb el medi ambient. Productes fets amb 
material reciclat. Caldrà mostrar evidències fotogràfiques dels materials i 
productes reciclats. (fins a 5 punts).  

Fins el 
50 % del 
producte  

1 
punt 

Del 51% 
al 75% 
del 
producte  

3 
punts 

Del 76% 
al 100% 
del 
producte 

5 
punts 

 Es comprovarà que aquest producte estigui a la venda durant els dies de mercat. 

 Innovació i originalitat del producte o del seu procediment d’elaboració. 
(Fins a 5 punts).  

Portar un 
producte 
original, 
diferent i 
no existent 
en el 
mercat  

3 
punts 

Utilitzar les 
noves 
tecnologies 

2 
punts 
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en el 
procés de 
producció 
del 
producte  

 

 Prestacions en l’atenció al client: cada prestació que aporti es donarà 0,5 
punts (fins a un màxim de 5 punts).  

 Mirall  

 Pagament en targeta  

 Emprovador  

 Lliurament de tiquets de compra o descompte .  

 Altres ítems acreditats.  
 
La puntuació màxima és de 40 punts i cal haver-hi assolit més de 15 punts. Les 
persones aspirants que no assoleixin aquesta puntuació quedaran excloses del 
procés. 
 
En cas d'empat, es resoldrà a favor de la sol·licitud registrada en un primer lloc, 
dintre del termini atorgat per a la seva presentació. 
 
L'assignació de les parades es farà via sorteig. A les persones adjudicatàries se'ls 
comunicarà per correu electrònic la seva ubicació. 
 
 
9.-SOBRE L’AUTORITZACIÓ PER VENDRE AL MERCAT 
 No es podrà atorgar a un mateix venedor més d’una autorització de venda.  
 L’organització realitzarà l’assignació de les parades. 
 El titular de l’autorització està obligat a romandre al lloc de venda tots els dies 

de durada del mercat i també a complir amb l’horari establert del mateix. 
 L’autorització és personal i intransferible, no sent possible la seva cessió, 

transmissió o venda.  
 El incompliment de les condicions d’ús del mercat relacionades en aquestes 

bases per part dels paradistes serà causa d’anul·lació del permís de venda. 
 
10.-REQUERIMENTS PERSONALS 
La persona sol·licitant haurà de complir: 
 Ser major d’edat. 
 No haver tingut cap causa de revocació en anys anteriors, ni objecte de 

denúncia, ni constar respecte del sol·licitant antecedents policials relacionats 
amb la indicada venda. 

 No ser deutor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 Complir tots els requisits establerts per Hisenda i per la Seguretat Social per a 

l’exercici de l’activitat. 
 Tenir contractada pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en vigor 

referida a la instal·lació de la parada i a l’exercici de l’activitat. 
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L’autorització municipal estarà sotmesa a la comprovació prèvia dels 
requeriments anteriors. 
 
Drets i obligacions  respecte les parades: 
 
 No es permès cap tipus de música, ni tampoc artefactes que produeixin sorolls 

o molèsties ambiental.  
 No es permesa la tinença d’animals de qualsevol tipus a l’interior de la parada 

ni en tot l’espai del mercat. 
 No es permès cap tipus d’aparell elèctric tipus estufa, microones, neveres.... 
 Els vehicles dels venedors no podran trobar-se a l’interior o perímetre del 

mercat. Els vehicles hauran d’estacionar-se en els llocs adequats per 
l’estacionament de vehicles i els habilitats a la zona per les operacions de 
càrrega i descàrrega. 

 
De les condicions de venda: 
 
 Les persones autoritzades exerciran la venda directa i personalment, sense 

perjudici de poder ser auxiliats per una persona correctament autoritzada per 
l’Ajuntament. 

 En circumstàncies excepcionals, prèviament acreditades a l’Ajuntament, podrà 
sol·licitar-ne i, en el seu cas, obtenir l’autorització per a la substitució temporal 
del titular per una persona major d’edat, que compleixi amb tots els requisits 
continguts a les presents bases. Aquest fet s’haurà de fer constar a la 
sol·licitud. 

 Tota persona que es trobi al front del lloc de venda, ja sigui titular o substitut 
autoritzat, disposarà en el lloc de venda de l’autorització (notificació) pertinent 
expedida per l’Ajuntament.  

 El venedor/a té l’obligació de tenir exposat el preu de venda de tots els articles 
de manera clara i ben visible. 

 Els paradistes vendran exclusivament els productes descrits a la sol·licitud 
d’inscripció i pels quals s’ha atorgat l’autorització. 

 El venedor/a està obligat a mantenir net el lloc de venda durant l’activitat i 
haurà de deixar-lo correctament al finalitzar cada jornada i al finalitzar el 
mercat.  

 El venedor/a ha de tenir contractada una assegurança de responsabilitat 
civil en vigor, referida a la instal·lació de la parada i a l’exercici de l’activitat, 
amb el rebut corresponent, per un import mínim de 150.000€. 

 El cablejat elèctric que porti el venedor/a estarà en bones condicions d’ús. 
 No es poden exhibir en cap cas els productes de venda sobre el terra o 

paviment. 
 Cal comunicar a l’empresa que gestiona el Mercat les absències previstes i 

justificades amb anterioritat, sempre per escrit. 
 L’Ajuntament no es farà responsable dels danys que puguin sofrir les 

instal·lacions, ni de les pèrdues, danys o furts de materials o productes durant 
el transcurs de la fira. 

 L’organització es reserva el dret a anul·lar la celebració de la fira per causes 
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meteorològiques o de força major. En cas d’anul·lació de l’activitat per causes 
meteorològiques o de força major no es retornarà l’import pagat en concepte 
de taxa de l’autorització, ni es canviarà per un altre dia en un altre mercat de la 
ciutat. 

 La restitució de la clau i/o cadenat de la caseta per pèrdua o robatori anirà a 
càrrec del paradista, així com qualsevol desperfecte que ocasioni a la caseta. 

 Es obligatori que durant la cavalcada de reis, tant a l’anada com a la tornada, 
es tanquin les parades de la rambla quan passin les carrosses, ja que 
molesten al seu pas. 

 
 
Causes de Revocació de l’autorització:  
 
 Finalització del termini per a la que es va atorgar. 
 Renuncia expressa del titular. 
 Defunció del titular. 
 Pèrdua d’algun requeriment per a l’obtenció de l’autorització municipal. 
 La no assistència continuada dels titulars durant 3 dies o bé absències 

discontinues de més de 4 i en cas de no justificar-se i acreditar-se 
documentalment davant l’Ajuntament.  

 Incompliment reiterat dels horaris d’obertura i tancament durant més de 3 
assistències  consecutives o 4 alternes.  

 Pernoctar, cuinar, entaular-se o realitzar qualsevol tipus d’activitat que pugui 
malmetre la imatge del conjunt del mercat.   

 Les discussions o altercats. 
 Inobservança de les ordres de les autoritats municipals. 
 Qualsevol frau en la qualitat o quantitat del producte de venda o en la 

documentació presentada. 
 Incompliment de les exigències previstes en aquestes bases.  

 
11.-ACCESSOS AL MERCAT 
El mercat forma part de la decoració i ambientació de la ciutat i per aquesta raó 
s’han de respectar els horaris tant per accedir com per sortir del mercat: 
 
Accessos: Per muntar es pot accedir a la zona del mercat a partir de les 8 h i 
fins a les 9 h del mateix dia de la fira. 
Els vehicles no podran romandre en l’espai del mercat. 
 
Sortides: Dia 5 de gener a la nit, un cop finalitzat l’horari del mercat o durant el 
dia 6 al mati de 8 h a 10 h. 
El dia 7 de gener s’iniciarà el desmuntatge de les parades. 
 
12.-VIGILÀNCIA, GESTIÓ I CONTROL DURANT LA CELEBRACIÓ DEL 
MERCAT 
L’Ajuntament designarà entre el seu personal qui farà el control del mercat.  

Aquesta persona li correspondrà situar els comerciants als seus respectius llocs 

de venda (que li seran assignats al començar el mercat), resoldre les incidències 

que puguin sorgir en la instal·lació del mercat i el transcurs de la seva activitat, i 
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en tot allò que es refereix a l’ordre, la disciplina i la neteja. 

Serà l’encarregat de disposar les mesures necessàries per al bon funcionament 

del mercat, i donar compte dels fets i incidències a l’òrgan competent. 

 

La vigilància de la zona del mercat correspon a la Policia Municipal, que també 

pot actuar en tasques de control del mercat, en col·laboració amb el personal del 

mercat. 

 

Qualsevol altra inspecció, degudament acreditada, també podrà efectuar controls 

sobre els àmbits de les seves competències sectorials, amb relació a l’activitat 

comercial del mercat. 

 
Els autoritzats seran els responsables de la vigilància dels seus llocs de venda i 
dels béns exposats durant les hores d’obertura al públic 
 
TERCER: Sotmetre a informació pública, la present proposta  a la seu 
electrònica de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
QUART. Autoritzar al regidor delegat de Promoció Econòmica, Projecció de 
Ciutat i Patrimoni Cultural, per la signatura i formalització dels documents adients 
en relació als punts anteriors 
 
CINQUÈ. Peu de recurs 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Recurs de reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini 
d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, 
el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís 
la desestimació presumpta del recurs.  
  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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26. Promoció Ciutat.  
Número: 390/2020/eSUB. 
 
ATORGAR LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA, PREVISTA EN EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL, A L'ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
 ACORD:  
 
 
 
P”RIMER.- ATORGAR una subvenció nominativa a l’entitat Associació Tot 
Comerç de Vilanova i la Geltrú amb CIF G62255070, per un import de DEU MIL 
EUROS (10.000 €), destinada a finançar el sosteniment de l’entitat d’interès 
social que és propietària de la seu social. 
 
SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de DEU MIL EUROS (10.000 
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.4320.48203 SUBVENCIÓ TOT 
COMERÇ, del pressupost de l’exercici 2020 per fer front a la subvenció que 
s’atorga. 
 
 
TERCER.- APROVAR les condicions a què queda subjecte la present subvenció 
que es concreten en els punts següents: 
 
3.1. ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ es compromet a: 

 
3.1.1. Destinar la quantitat aportada per l’Ajuntament a pagar la 

contractació  de personal que tingui com a missió principal la 

gestió professional del desenvolupament d’accions de dinamització 

comercial que tinguin repercussió en el teixit comercial urbà.  

3.1.2. Desenvolupar un programa d’accions i activitats previstes durant el 

primer semestre de l’any 2020 i col·laborar, en la mesura de les 

seves possibilitats i, a petició de l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú, en aquells actes on es demani la seva intervenció, així com 

comunicar periòdicament les seves activitats. 

3.1.3. Fer constar de forma específica, en la difusió de les activitats 

realitzades, la col·laboració de l’Ajuntament, amb el text següent: 

“amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú” 

conjuntament amb el seu logotip.  Fer constar també el suport de 

la Diputació de Barcelona i el seu logotip. 
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3.1.4. Per a totes aquelles actuacions que necessitin infraestructura 

municipal o ús de places o carrers, ho sol·licitarà a l’Ajuntament 

amb una antelació mínima d’un mes. 

3.1.5. L’Associació Tot Comerç es compromet a treballar per sensibilitzar 

als seus associats en la necessitat de promoure i posar en valor la 

responsabilitat social. 

3.1.6. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer 

que realitzi la Intervenció 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. 

3.1.7. Conservar els documents, de qualsevol mena, justificatius de 

l’aplicació dels fons rebuts, per un període no inferior a 6 anys, 

comptats des de la finalització del termini de presentació de 

justificacions. 

3.1.8. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 

concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. Aquesta 

comunicació s’ha de fer tan aviat com es conegui. 

3.1.9. 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  

3.1.10. 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 

3.1.11. 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. 

3.1.13. 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. 

 

3.2. Seran despeses subvencionables les establertes amb caràcter general a 
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l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 

3.3. Incompliment de les obligacions i compromisos. 
 
3.3.1 L’incompliment de les obligacions establertes originarà les 

responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar la 
revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida. 

3.3.2 En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part 
de l’administració,  haurà de presentar una sol·licitud per escrit que 
l’Ajuntament haurà de resoldre en el termini d’un mes. 
 
La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà 
susceptible de recurs administratiu de reposició de forma 
potestativa o directament de recurs contenciós  administratiu. 
 

3.3.3 L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari 
donarà dret a l’Ajuntament a la revocació, reducció o 
reintegrament de la subvenció concedida, prèvia audiència del 
beneficiari, sense dret a que aquest rebi indemnització, i sens 
perjudici del dret a incoar els procediments sancionadors i de 
rescabalament dels danys i perjudicis que siguin oportuns. 
 

3.4. Responsabilitat en front de tercers. La responsabilitat que es pugui 
generar enfront tercers, a conseqüència de les  actuacions derivades del 
desplegament d'aquest acord correspon a l'entitat executora material de les 
actuacions. 
 
3.5. La forma de pagament de l’import de la subvenció es realitzarà d’un sol 
cop prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la documentació 
justificativa esmentada al punt anterior. Així mateix, abans del pagament el 
beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació 
del pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud 
d’aquest. 
 
3.6 Compatibilitat amb altres subvencions. La subvenció regulada en aquest 
acord serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions, 
ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la 
mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a 
desenvolupar. 
 
 
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. S’entendrà acceptada la subvenció per part de 
l’entitat si en el termini de 10 dies  no manifesta expressament la seva 
disconformitat. 
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CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la intervenció municipal per al seu 
coneixement i als efectes oportuns 
 
 
SISÈ.- Peu de recurs. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució dels recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol recurs que considereu procedent.”. 
 
 
 
   
27. Promoció Ciutat.  
Número: 448/2020/eSUB. 
 
ATORGAR LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL A L'ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
 
 ACORD:  
 
  
“PRIMER: ATORGAR una subvenció nominativa a l’entitat Associació Estació 
Nàutica de Vilanova i la Geltrú amb CIF G62834874, per un import de 
TRENTA-TRES MIL EUROS (33.000 €), destinada a finançar el sosteniment de 
l’entitat d’interès social que és propietària de la seu social. 
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SEGON: AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de TRENTA-TRES MIL 
EUROS (33.000 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.4320.48208 
SUBVENCIÓ ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA GELTRÚ, del pressupost de 
l’exercici 2020 per fer front a la subvenció que s’atorga. 
 
 
TERCER: APROVAR les condicions a què queda subjecte la present subvenció 
que es concreten en els punts següents: 
 
 
3.1. ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ es 

compromet a: 
 

3.1.1. Destinar la subvenció a finançar les despeses que es produeixin de les 
obligacions derivades del programa d’accions i activitats previstes per 
l’Associació Estació Nàutica durant l’any 2020.  
 
3.1.2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que 
realitzi la Intervenció 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. 
 
3.1.3. Conservar els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació 
dels fons rebuts, per un període no inferior a 6 anys, comptats des de la 
finalització del termini de presentació de justificacions. 
 
3.1.4. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. Aquesta comunicació s’ha de 
fer tan aviat com es conegui. 
 
3.1.5. 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  
 
3.1.6. 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 
 
3.1.7. Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la 
concessió de subvenció. 
 
3.1.8. 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. 
 
3.1.9. Complir les obligacions previstes en la llei 19/2014 de 29 de desembre, de 
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transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, respecte 
a la publicitat activa. 
 
3.2. Seran despeses subvencionables les establertes amb caràcter general a 
l’article 31 de la llei 38/2003,de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
3.3. Incompliment de les obligacions i compromisos. 
 
3.3.1. L’incompliment de les obligacions establertes originarà les responsabilitats 
que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o 
reintegrament de la subvenció concedida. 
 
3.3.2. En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part de 
l’administració,  haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’Ajuntament 
haurà de resoldre en el termini d’un mes. 
 
La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de 
recurs administratiu de reposició de forma potestativa o directament de recurs 
contenciós  administratiu. 
 
3.3.3. L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari donarà dret a 
l’Ajuntament a la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida, 
prèvia audiència del beneficiari, sense dret a que aquest rebi indemnització, i 
sens perjudici del dret a incoar els procediments sancionadors i de 
rescabalament dels danys i perjudicis que siguin oportuns. 
 
3.4. Responsabilitat en front de tercers. La responsabilitat que es pugui 
generar enfront tercers, a conseqüència de les  actuacions derivades del 
desplegament d'aquest acord correspon a l'entitat executora material de les 
actuacions. 
 
3.5. La forma de pagament de l’import de la subvenció es realitzarà d’un sol 
cop prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la documentació 
justificativa esmentada al punt anterior. Així mateix, abans del pagament el 
beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació 
del pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud 
d’aquest. 
 
3.6. Compatibilitat amb altres subvencions. La subvenció regulada en aquest 
acord serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions, 
ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la 
mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a 
desenvolupar. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA 
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DE VILANOVA I LA GELTRÚ. S’entendrà acceptada la subvenció per part de 
l’entitat si en el termini de 10 dies  no manifesta expressament la seva 
disconformitat. 
 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la intervenció municipal per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
SISÈ.- Peu de recurs, 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució dels recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol recurs que considereu procedent.”. 
 
 
28. Promoció Ciutat.  
Número: 479/2020/eSUB. 
 
ATORGAR LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESSUPOST 
MUNICIPAL A L’ENTITAT FÒRUM EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS 
(FEGP) 
 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
 ACORD:  
 
“PRIMER.- ATORGAR una subvenció nominativa a l’entitat Fòrum Empresarial 
del Gran Penedès amb CIF G58519992, per un import de SIS MIL EUROS 
(6.000 €), destinada a finançar el sosteniment de l’entitat d’interès social que és 
propietària de la seu social. 
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SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de SIS MIL EUROS (6.000 
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10.4320.48207 SUBVENCIÓ FÒRUM 
EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS (FEGP), del pressupost de l’exercici 
2020 per fer front a la subvenció que s’atorga. 
 
 
TERCER.- APROVAR les condicions a què queda subjecte la present subvenció 
que es concreten en els punts següents: 
 
 
3.1. La Federació Empresarial del Gran Penedès es compromet a: 

 
3.1.1. Destinar la subvenció a finançar les despeses que es produeixin de les 
obligacions derivades del programa d’accions i activitats previstes durant l’any 
2020.  
 
3.1.2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que 
realitzi la Intervenció 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. 
 
3.1.3. Conservar els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació 
dels fons rebuts, per un període no inferior a 6 anys, comptats des de la 
finalització del termini de presentació de justificacions. 
 
3.1.4. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. Aquesta comunicació s’ha de 
fer tan aviat com es conegui. 
 
3.1.5. 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  
 
3.1.6. 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 
 
3.1.7. Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la 
concessió de subvenció. 
 
3.1.8. 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. 
 
3.1.9. 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 
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la publicitat activa. 
 
3.2. Seran despeses subvencionables les establertes amb caràcter general a 
l’article 31 de la llei 38/2003,de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
3.3. Incompliment de les obligacions i compromisos. 
 
3.3.1. L’incompliment de les obligacions establertes originarà les responsabilitats 
que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o 
reintegrament de la subvenció concedida. 
 
3.3.2. En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part de 
l’administració,  haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’Ajuntament 
haurà de resoldre en el termini d’un mes. 
 
La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de 
recurs administratiu de reposició de forma potestativa o directament de recurs 
contenciós  administratiu. 
 
3.3.3. L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari donarà dret a 
l’Ajuntament a la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida, 
prèvia audiència del beneficiari, sense dret a que aquest rebi indemnització, i sens 
perjudici del dret a incoar els procediments sancionadors i de rescabalament dels 
danys i perjudicis que siguin oportuns. 
 
3.4. Responsabilitat en front de tercers. La responsabilitat que es pugui generar 
enfront tercers, a conseqüència de les  actuacions derivades del desplegament 
d'aquest acord correspon a l'entitat executora material de les actuacions. 
 
3.5. La forma de pagament de l’import de la subvenció es realitzarà d’un sol 
cop prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la documentació 
justificativa esmentada al punt anterior. Així mateix, abans del pagament el 
beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació 
del pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud 
d’aquest. 
 
3.6. Compatibilitat amb altres subvencions. La subvenció regulada en aquest 
acord serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions, 
ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la 
mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
 
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució al FÒRUM EMPRESARIAL DEL GRAN 
PENEDÈS. S’entendrà acceptada la subvenció per part de l’entitat si en el 
termini de 10 dies  no manifesta expressament la seva disconformitat.. 
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CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la intervenció municipal per al seu 

coneixement i als efectes oportuns. 

 

 

SISÈ.- Peu de recurs, 

 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució dels recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol recurs que considereu procedent.”. 
  
 
29. Cultura.  
Número: 145/2020/eAJT. 
 
DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 31 
DE MARÇ DE 2020 QUE APROVA EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA 
DI-PUTACIÓ DE BARCELONA PER PROGRAMAR, COORDINAR, EXHIBIR I 
PROMOURE L’EXPOSICIÓ ITINERANT “ELOGI DEL MALENTÈS”, DAVANT LA 
IMPOSSIBILITAT DE REPROGRAMAR L’EXPOSICIÓ EN EL PRESENT EXER-
CICI 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
 ACORD:  
 
 
“PRIMER.  Deixar sense efecte l’acord de Junta de govern local de data 31 de 
març de 2020 pel qual s’aprova el conveni de col·laboració interadministrativa 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per 
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programar, coordinar, exhibir i promoure l’exposició itinerant “ELOGI DEL 
MALENTÈS”.  
 
SEGON. Anul·lar les autoritzacions de despesa previstes amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria 31.3340.2260901. per import de mil setanta-cinc euros 
(1.075,00€) en concepte de despeses fixes i per import de dos mil trenta euros 
(2.030,00€) en concepte de despeses variables. I reajustar comptablement 
l’import retingut a l’operació comptable núm. 220200002620. 

 
TERCER. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.  
 
QUART. Peu de Recurs. 
 
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Recurs d’alçada davant l’òrgan superior jeràrquic al què ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs d’alçada, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, 
el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís 
la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
  
   
30. Acció Social.  
Número: 503/2020/eAJT. 
 
APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS 
D’URGÈNCIA SOCIAL DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL  
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
 ACORD:  
 
“PRIMER.- Aprovar la justificació del pagament a justificar de la regidoria 
d’ACCIÓ SOCIAL per un import de 24.760’23 € (import gastat) a nom de 
l’habilitada B. D. G.. 
 
SEGON.- Aprovar el compte justificatiu 020200012355 del pagament a justificar 
de la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL. 
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TERCER.- Aprovar la devolució de l’import 239’77 € no justificat del pagament a 
justificar de la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL mitjançant transferència bancària al 
compte corrent ES3700810050170001267035.  
 
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.”. 
 
 
   
31. Acció Social.  
Número: 523/2020/eAJT. 
 
APROVAR L’ADDENDA AL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I L'AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES 
PROGRAMES I SERVEIS RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES 
D’IGUALTAT PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE MESURES EXTRAORDINÀRIES 
EN RELACIÓ AMB L’IMPACTE SOCIAL DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 
DURANT L’EXERCICI 2020 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
ACORD:  
 
“PRIMER: APROVAR l’Addenda al Contracte programa entre el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en matèria 
de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i 
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polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació 
amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020, que 
es transcriu a continuació: 
“Addenda al Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en matèria de 
serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en 
relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 
2020 

REUNITS 

D’una banda, l’Honorable Senyor Chakir El Homrani Lesfar, conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en ús de les 
competències que li corresponen d’acord amb la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, 
denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 234/2019, de 12 de 
novembre, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies. 

I de l’altra, la Il·lustríssima Senyora Olga Arnau Sanabra, Alcaldessa de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en ús de les competències que li atribueix 
l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

MANIFESTEN 

Que el 2016 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (en endavant, 
DTSF) i els ens locals (en endavant, EL) titulars de contracte programa (en 
endavant, CP) van signar les condicions per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre ambdues administracions en matèria de serveis socials, i 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 
2016-2019. 

Que durant aquest període s’han signat diverses addendes per adequar les 
actuacions d’ambdues administracions a les noves realitats i a la millora dels 
serveis fruit del treball entre el DTSF i les entitats municipalistes. 

Que s’ha signat una Addenda de pròrroga del 2019 per a l’exercici 2020. 

Que la situació de crisi creada per la pandèmia de la COVID-19 està tenint un 
efecte de precarització dels col·lectius més vulnerables, ja sigui per la reducció 
d’ingressos de les persones que han perdut la feina o perquè han vist 
dràsticament disminuït el volum d’activitat, com també per l’especial incidència 
que pot tenir la malaltia en els col·lectius amb més fragilitat perquè presenten 
malalties cròniques o també per raó de l’edat. Així mateix, és especialment 
vulnerable la situació de les persones sense llar que no disposen d’un habitatge 
on poder seguir les normes preventives de confinament. 

La situació perllongada de confinament de la COVID-19, ha provocat un augment 
dels indicadors d’incidència de la violència masclista contra les dones i els seus 
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fill i filles. La previsió és que la crisi social i econòmica que seguirà a la crisi 
sanitària agreugi aquesta tendència. És per això que cal també adoptar mesures 
extraordinàries i ampliar el finançament de la Fitxa 6 “Sistemes de resposta 
urgent per a dones que es troben es situació de violència masclista i els seus fills 
i filles“ que s’havia previst per aquest 2020. 

L’acció pública de foment de l’associacionisme i el voluntariat requereix ara més 
que mai un reforç extraordinari per pal·liar, gestionar i afrontar les dificultats 
derivades de la pandèmia ateses les circumstàncies actuals, amb limitacions de 
mobilitat i d’acció, amb necessitat de protecció i seguretat de tots els participants. 
Però, alhora, amb un increment de les persones que s’ofereixen per fer 
voluntariat tant des de les entitats com des de xarxes i plataformes informals. 
Aquesta nova realitat justifica les accions previstes. 

Que la nova realitat sorgida arran de la situació d’emergència social i sanitària fa 
necessari que s‘hagin d’aplicar mesures extraordinàries no previstes a l’Addenda 
de pròrroga CP per a l’any 2020 o a redimensionar serveis i actuacions que ja hi 
estaven inclosos. 

Que el DTSF ha acordat incrementa el suport als ens locals amb les següents 
mesures extraordinàries en quatre àmbits: 

- Serveis d’atenció domiciliària (en endavant, SAD). 

- Atenció a persones sense llar. 

- Accions de voluntariat. 

- Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben es situació de 
violència masclista i pera als seus fills i filles. 

És per tot això que les parts volen subscriure la present Addenda de mesures 
extraordinàries de la COVID-19. 

ACORDS 

Primer 

Ampliar els termes de la cooperació, la col·laboració i la coordinació per a 
l’exercici 2020 amb les mesures següents: 

- Mesura 1: SAD. 

- Mesura 2: Atenció a persones sense llar. 

- Mesura 3: Accions de voluntariat. 

- Mesura 4: Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben es 
situació de violència masclista i pera als seus fills i filles. 

Les condicions que s’inclouen en aquests Addenda son d’aplicació només a 
aquestes mesures i per a l’exercici 2020. 

La concreció de cada mesura consta en les fitxes que s’adjunten a la present 
Addenda. 

L’EL s’acull a les mesures que s’especifiquen en l’Annex Mesures i aportacions 
del DTSF, d’aquesta Addenda. 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153304705110270 
 
 
 
 
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 

L’ens local no ha de presentar cap projecte sobre aquestes mesures ja que totes 
dues parts han fet seguiment conjunt des de l’inici de la pandèmia per identificar 
les necessitats i consensuar els acords que inclou la present Addenda, la qual 
s’entén com el projecte consensuat entre les parts. 

Tercer 

Aquesta addenda abasta el període del 15 de març al 31 de desembre de 2020. 

Quart 

Modificar el procediment i termini de justificació per a les tres primeres mesures 
(SAD, persones sense llar i voluntariat) en els termes següents: 

- Els ens locals han de presentar entre els dies 1 i 5 de cada mes les dades 
corresponents a cadascuna de les mesures que consten a l’annex. Les 
dades que s’han de presentar són les que figuren a l’apartat d’avaluació 
de cada mesura. 

- El termini de presentació de la justificació econòmica serà el mes de 
gener de 2021. 

Pel que fa a la Mesura 4 (Violència masclista) es mantenen les condicions i 
terminis de les addendes de pròrroga per al 2020. 

Cinquè 

El DTSF gestionarà una bestreta del 100% de la seva aportació segons els 
imports que consten en l’Annex Imports econòmics d’aquesta Addenda per 
cadascuna de les quatre mesures. 

Sisè 

Les tres primeres mesures especificades en l’Acord Primer es duen a terme en 
virtut de l’acord entre el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, i amb càrrec al Fons social extraordinari per a 
la realització de mesures urgents, que tingui per objecte exclusivament fer front a 
situacions extraordinàries derivades de la COVID-19, segons el que preveu el 
Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per 
fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19. 

La quarta mesura, ampliació dels sistemes de resposta urgent per a dones que 
es troben es situació de violència masclista i pera als seus fills i filles es dur a 
terme amb els fons procedents dels Pacto de Estado contra la violència de 
gènere, 

Setè 

La resta de condicions es mantenen d’acord amb les addendes de pròrroga per 
al 2020. 

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

 

la Il·lustríssima l’Honorable 
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Senyora Olga 
Arnau Sanabra 

Alcaldessa de 
l'Ajuntament de 
Vilanova i la 
Geltrú 

Signat 
electrònicament 

 

Senyor Chakir 
El Homrani 
Lesfar 

Conseller de 
Treball, Afers 
Socials i 
Famílies 

Signat 
electrònicament 

 

 

FITXA 45. Mesures extraordinàries COVID-19 

 

Mesura 1: Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD) 

Les hores que s’imputin a la present Addenda amb càrrec al Fons Social 
Extraordinari en virtut de l’acord entre el Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 i el DTSF i Famílies, han de tenir per objecte exclusivament fer 
front a situacions extraordinàries derivades del COVID-19. Han de ser hores 
d’atenció prestades a persones i famílies que eren o no beneficiàries del servei i 
per les quals es detecta una nova necessitat causada per la situació de la 
pandèmia COVID 19. 

En el cas que l’ens local no hagi executat la despesa per cobrir l’aportació del 
DTSF en concepte de SAD social que consta en l’Addenda de pròrroga 2020, 
aquest import no executat es podrà acumular a l’import per SAD COVID (present 
Addenda), tot i complint les condicions de prestació de servei que es contemplen 
en aquesta Addenda. 

1. Objectius que s’han d’assolir 

- Proporcionar SAD a totes les persones i famílies que no n’eren 
beneficiàries i de les quals es detecta una nova necessitat causada per 
l’actual situació d’emergència. 

- Incrementar el nombre d’hores de SAD a totes les persones i famílies que 
ja n’eren beneficiàries i de les quals es detecta una necessitat d’increment 
de suport causada per l’actual situació d’emergència. 

2. Accions que s’han de desenvolupar 

Ens local 

- Detectar i valorar la situació de famílies i persones no usuàries del SAD, 
amb reconeixement o sense del grau de dependència o de discapacitat, a 
les quals l’actual situació d’emergència hagi creat necessitats d’atenció i 
per a les quals sigui adient la prestació d’aquest servei. Entre d’altres: 

 Persones que han patit la malaltia COVID-19 i que en el seu 
estat actual no poden desenvolupar de manera autònoma les 
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activitats bàsiques o instrumentals de la vida diària. 

 Famílies a les quals el tancament d’escoles i llars d’infants hagi 
provocat problemes en la cura dels fills i filles i que no es 
poden resoldre amb la xarxa de suport social i familiar. 

 Persones fràgils no dependents que necessiten un cert grau de 
suport que fins ara estaven rebent de la seva xarxa de suport 
social o familiar i que no el poden rebre degut a les mesures 
preventives de distanciament social o malaltia de les persones 
cuidadores habituals. 

 Persones ateses en serveis d’atenció diürna que han hagut de 
tancar i que necessiten atenció a domicili. 

 Persones ateses en centres residencials que han tornat 
provisionalment al seu domicili o al de familiars i necessiten 
una atenció que aquests familiars no poden prestar. 

- Detectar i valorar la situació de famílies i persones que ja són usuàries del 
SAD, amb reconeixement o sense del grau de dependència o de 
discapacitat, a les quals l’actual situació d’emergència hagi creat noves 
necessitats d’atenció i per a les quals sigui adient la prestació d’aquest 
servei, o bé hagi incrementat la necessitat de servei. Entre d’altres: 

 Persones que combinen l’assistència a un centre d’atenció 
diürna amb un determinat nombre d’hores de SAD que s’ha 
d’incrementar per suplir la impossibilitat d’assistència al centre. 

 Persones usuàries del SAD que reben suport del seu entorn 
per dur a terme les activitats bàsiques o instrumentals de la 
vida diària, i que no el poden rebre degut a les mesures 
preventives de distanciament social o malaltia de les persones 
cuidadores habituals. 

 Persones usuàries del SAD que necessiten accedir a serveis 
complementaris del SAD, com ara menjars a domicili, 
perruqueria o podologia, que rebien en els serveis d’atenció 
diürna o de proveïdors privats que temporalment no els poden 
prestar. 

- Prestar amb mitjans propis o aliens la realització de les hores de SAD 
addicionals resultants de les valoracions que preveuen els punts anteriors. 
Els serveis es poden prestar amb personal contractat a empreses o 
entitats que tinguin serveis de SAD o centre d’atenció diürna enregistrats 
en el RESES (Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials), 
contractats per l’EL. 

- Fer el seguiment presencialment o a distància (telefònic, mitjançant eines 
digitals, etc.) de les persones usuàries de SAD o de serveis d’atenció 
diürna que, per l’actual situació d’emergència, no puguin rebre els serveis 
de forma presencial i que requereixen acompanyament. 

- Respectar i vetllar perquè les empreses o entitats contractades per 
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realitzar les hores de SAD previstes respectin les instruccions emeses per 
les autoritats sanitàries pel que fa a mesures de protecció de les persones 
usuàries i professionals. 

- Coordinar el conjunt de serveis SAD prestats en la seva àrea bàsica de 
serveis socials de manera que es vetlli per la complementarietat dels 
serveis oferts pels diferents agents que operen en el territori. 

- Cofinançar el percentatge no cobert pel finançament del DTSF, sens 
perjudici de l’aplicació dels criteris de copagament de la prestació 
ordinària del SAD. 

- Justificar la despesa executada tenint en compte si escau, la possibilitat 
de compensació de l’import no executat per SAD social ordinari (Addenda 
pròrroga 2020) 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

- Cofinançar el servei sobre la base de les condicions següents: 

 Aplicació del mateix percentatge de finançament dels serveis 
socials bàsics del present CP entre ambdues administracions 

 Màxim d’hores a finançar (vegeu la taula de l’annex). 

 Mòdul màxim de finançament 16,25 €/hora. 

- Acceptar la justificació de despesa compensatòria provinent del SAD 
social ordinari contemplat en l’addenda de pròrroga 2020 sempre i quan 
es compleixin les condicions de les persones beneficiàries del SAD 
COVID contemplades en aquesta Addenda. 

- Suport tècnic per a la implantació d’aquesta mesura. 

- Facilitar el contacte de l’EL amb entitats prestadores de SAD que puguin 
donar suport a l’EL en cas que aquest no ho pugui prestar el servei amb 
mitjans propis o amb l’entitat prestadora que habitualment el proveeix 
d’aquest servei. 

- Posar a disposició dels EL un formulari digitalitzat per facilitar la recollida 
d’informació. 

- Actualitzar sempre que escaigui les instruccions ja publicades pel que fa a 
mesures de protecció tant de persones usuàries com de professionals, 
com de la gestió i l’organització del SAD. 

3. Recursos que s’han d’emprar: 

Ens local 

- Recursos humans, materials i pressupostaris per desenvolupar les 
accions descrites. 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

- Recursos humans, materials i pressupostaris per desenvolupar les 
accions descrites. 
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4. Avaluació 

L’avaluació ha de basar-se en la mesura dels indicadors següents: 

En relació amb les persones ateses en el SAD arran de la COVID-19: 

- Persones no usuàries de SAD a qui es detecta una nova necessitat que 
comporta l’activació d’aquest servei: nombre de nous casos desagregat 
per franges d’edat (0-15 anys, 16-64 anys, 65 i més anys), per sexe i per 
col·lectius (1). 

- Hores de SAD realitzades per a nous usuaris: nombre dels nous casos, 
desagregat per franges d’edat (0-15 anys, 16-64 anys, 65 i més anys), per 
sexe i per col·lectius (1). 

- Persones que ja eren usuàries de SAD que necessiten un increment del 
nombre d’hores: nombre de casos, desagregat per franges d’edat (0-15 
anys, 16-64 anys, 65 i més anys), per sexe i per col·lectius (1). 

- Hores d’increment de servei per a persones que ja eren usuàries de SAD: 
nombre d’hores dels casos, desagregat per franges d’edat (0-15 anys, 16-
64 anys, 65 i més anys), per sexe i per col·lectius (1). 

- Persones que ja eren usuàries de SAD que necessiten un increment del 
nombre d’hores: nombre total, desagregat per franges d’edat (0-15 anys, 
16-64 anys, 65 i més anys), per sexe i per col·lectius (1). 

- Hores d’increment de servei per a persones que ja eren usuàries de SAD: 
nombre d’hores, desagregat per franges d’edat (0-15 anys,16-64 anys, 65 
i més anys), per sexe i per col·lectius (1). 

- Persones que ja eren usuàries de SAD però que no rebien els serveis 
complementaris de perruqueria, menjar a domicili, podologia i altres, i per 
a les quals s’han activat aquests serveis: nombre de persones desagregat 
per franges d’edat (0-15 anys,16-64 anys, 65 i més anys), per sexe i per 
col·lectius (1). 

- Hores d’increment per aquests serveis complementaris SAD per a 
persones que ja eren usuàries: nombre total i franges d’edat i sexe per 
cada cadascun d’aquests col·lectius (1). 

 

(1) Diferenciat segons el col·lectiu a què s’apliqui: famílies, infància (menors 15 
anys), persones grans (més grans de 65 anys), persones amb discapacitat, 
persones en situació de dependència, persones sense llar estable, població 
d’ètnia gitana i altres grups en situació de risc.   

 

En relació amb professionals contractats pel SAD ja siguin propis o mitjançant 
entitats prestadores del servei: 

- Nombre de professionals addicionals per atendre persones sense llar, 
diferenciat per tipus d’ocupació, categories professionals, dedicació, tipus 
de contracte i cost de la contractació. 
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En relació amb la despesa: 

- despesa de personal de reforç, diferenciant: despesa per personal adscrit a 
les plantilles, però exclusivament finançat amb aquest fons extraordinari, i 
personal contractat al marge de les plantilles per dur a terme les actuacions. 

- despesa en prestacions i manteniment de les actuacions. 

 

Mesura 2: Posada en marxa d’equipaments i serveis per facilitar l’atenció i 
el confinament de persones sense llar mentre duri el període d’emergència 

1. Objectius que s’han d’assolir 

Habilitar equipaments i serveis específics d’emergència per atendre les persones 
sense llar no ateses prèviament en recursos públics o privats del territori i 
facilitar-los el compliment de les mesures de confinament. A aquest efecte es 
consideraran també com a persones sense llar les persones que fan tasques 
agràries temporals i no disposen d’un lloc adequat on passar la nit (temporers). 

2. Accions que s’han de desenvolupar 

Ens local 

- Dur a terme tasques de detecció activa de persones sense llar. 

- Els serveis es poden prestar amb personal propi o bé contractant-los 
mitjançant empreses o entitats registrades al RESES. 

- Aplicar mesures de control de la infecció per la COVID-19 a les persones 
detectades: control de la temperatura, observació de la simptomatologia i, 
en cas de sospita d’infecció, aplicació de proves diagnòstiques. 

- Habilitar nous recursos residencials d’emergència per a aquestes 
persones que facilitin les mesures de confinament i permetin l’aïllament 
de les persones amb afectació lleu per la COVID-19. 

- Respectar i vetllar perquè les empreses o entitats contractades per 
gestionar aquests serveis respectin les instruccions emeses per les 
autoritats sanitàries pel que fa a mesures de protecció individual i 
col·lectiva de les persones usuàries, professionals i voluntariat, i les 
mesures d’higiene i de desinfecció d’instal·lacions. 

- Respectar i vetllar perquè les empreses o entitats contractades per 
gestionar aquests serveis respectin les instruccions emeses pel DTSF pel 
que fa a l’organització i l’atenció a les persones sense llar durant totes les 
fases de confinament i desconfinament. 

- Proporcionar alimentació a les persones sense llar que no puguin o no 
vulguin quedar-se en els espais habilitats per tal d’evitar desplaçaments 
per anar a buscar-la. 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

- Finançar l’ens local en els termes següents: 

 Finançament d’usuaris segons el mòdul per càpita per mes. 
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 Preu del mòdul per persona atesa: 167,00 €./mes 

- Posar a disposició dels ens locals un formulari digitalitzat per facilitar la 
recollida d’informació. 

- Actualitzar sempre que s’escaigui les instruccions ja publicades pel que fa 
a mesures de protecció de persones usuàries, de professionals i 
voluntariat i les de gestió i organització de la prestació dels serveis. 

3. Recursos que s’han d’emprar 

Ens local 

- Recursos humans, materials i pressupostaris per desenvolupar les 
accions descrites. 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

- Recursos humans, materials i pressupostaris per desenvolupar les 
accions descrites. 

4. Avaluació 

L’avaluació s’ha de basar en la mesura dels indicadors mensuals següents: 

En relació amb les persones detectades i ateses en un recurs arran de la COVID-
19: 

- Persones sense llar detectades al municipi/comarca: nombre total i 
desagregat per franges d’edat (0-15 anys, 16-64 anys, 65 i més anys) i 
per sexe. 

- Persones sense llar ateses en els recursos habituals: nombre total i 
desagregat per franges d’edat (0-15 anys, 16-64 anys, 65 i més anys) i 
per sexe. 

- Persones sense llar ateses en nous recursos residencials habilitats 
d’emergència: nombre total i desagregat per franges d’edat (0-15 anys, 
16-64 anys, 65 i més anys) i per sexe. 

- Persones ateses amb recursos habituals o nous recursos residencials 
habilitats d’emergència: nombre total i desagregat per franges d’edat (0-
15 anys, 16-64 anys, 65 i més anys) i per sexe. 

- Persones ateses com a casos de baixa exigència als quals s’ha buscat pis 
o pensió o un altre recurs habitacional: nombre total i desagregat per 
franges d’edat (0-15 anys, 16-64 anys, 65 i més anys) i per sexe. 

- Nombre de nous recursos (espais) residencials d’emergència habilitats a 
partir del 15 de març de 2020. 

- Nombre de places incrementades en els espais habituals o extraordinaris 
a partir del 15 de març de 2020. 

- Nombre total de noves places habilitades a partir del 15 de març de 2020. 

En relació amb professionals contractats per prestar aquests serveis ja siguin 
propis o d’entitats prestadores: 
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- Nombre de professionals addicionals per atendre persones sense llar, 
diferenciat per tipus d’ocupació, categories professionals, dedicació, tipus 
de contracte i cost de la contractació. 

En relació amb la despesa: 

- despesa de personal de reforç, diferenciant: despesa per personal adscrit a 
les plantilles, però exclusivament finançat amb aquest fons extraordinari, i 
personal contractat al marge de les plantilles per dur a terme les actuacions. 

- despesa en prestacions i manteniment de les actuacions. 

 

Mesura 3: Accions de voluntariat 

1. Objectius que s’han d’assolir 

Generals 

- Pal·liar els efectes de la pandèmia als barris, pobles o ciutats mitjançant 
l’acció transformadora del voluntariat. 

- Millorar l’impacte de l’acció del voluntariat en l’atenció a col·lectius 
vulnerables mitjançant el reforç dels equips professionals de les entitats 
que duen a terme la coordinació, la formació i l’organització dels equips 
de voluntariat. 

- Millorar la protecció física i jurídica de totes les persones involucrades en 
el voluntariat (persones voluntàries i persones destinatàries de l’acció). 

- Potenciar els equips de voluntariat per tal que puguin desenvolupar els 
projectes de voluntariat essencials. 

- Consolidar, estendre la capacitat d’ajuda i suport veïnal a tot el territori i 
promoure’n la capil·laritat. 

Específics 

- Millorar la seguretat i l’alimentació de col·lectius vulnerables en 
coordinació amb els serveis socials municipals. 

- Millorar els serveis de proximitat d’atenció de necessitats bàsiques en 
barris segregats i altament vulnerables. 

- Reforçar els dispositius d’atenció a persones sense llar amb el personal i 
els mitjans materials adequats per a la protecció tant a les persones 
sense llar com a les persones voluntàries d’entitats. 

- Millorar l’atenció a persones grans soles mitjançant mitjans telemàtics per 
a pal·liar la soledat i les necessitats bàsiques derivades de la situació 
actual. 

- Millorar l’atenció a infants i joves en risc d’exclusió social mitjançant 
xarxes d’entitats juvenils expertes en l’atenció a aquests col·lectius. 

- Millorar l’atenció emocional i psicològica a persones vulnerables per 
combatre els símptomes derivats de la soledat, la malaltia o el dol. 
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2. Accions que s’han de desenvolupar 

Ens local 

Accions de potenciació i suport dels equips municipals/comarcals: 

- Reforç dels equips de l’EL per dur a terme les tasques de coordinació i 
acompanyament dels projectes de voluntariat per garantir-ne la seguretat, 
adaptar-los a la situació, derivar-los a les entitats o organitzar-los i 
canalitzar les propostes noves i consolidar-ne les recurrents. 

- Reforç dels projectes de voluntariat que mobilitzen la ciutadania per 
atendre les persones més vulnerables arran de la crisi social i sanitària. 

- Increment de les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys 
per cobrir responsabilitats en l’organització de grups de voluntaris. 

- Formació i capacitació de les persones voluntàries no integrades en 
entitats. 

- Organització i coordinació dels grups de ciutadans que es dirigeixen a 
l’ens local per poder col·laborar com a voluntaris: accions de derivació a 
les entitats socials i projectes organitzats i gestionats íntegrament des del 
municipi. 

- Millora dels protocols i de les accions de gestió pública del voluntariat, i 
redisseny dels projectes de coordinació i foment. 

- Coordinació de les accions impulsades pels serveis socials bàsics amb 
els grups de persones voluntàries. 

Accions de suport econòmic a les entitats de voluntariat que tinguin aquests 
objectius: 

- Reforç dels equips de les entitats i de les tasques de coordinació de 
voluntariat per adaptar-los a la situació. 

- Provisió d’equips de protecció individual tant per a la ciutadania 
mobilitzada com per als seus equips. 

- Increment de les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys 
per cobrir responsabilitats. 

- Reforç dels projectes de voluntariat que mobilitzen la ciutadania per 
atendre les persones més vulnerables arran de la crisis social i sanitària. 

- Adaptació dels processos i circuits a la nova situació. 

- Formació i capacitació de les persones voluntàries per fer front a la 
situació. 

- Manteniment estructural davant l’escenari de paralització de subvencions i 
ajudes provocat per la suspensió general de terminis administratius, si 
escau. 

- Millora i increment de les tasques per a la selecció, la formació i la 
coordinació de noves persones voluntàries mobilitzades entre la població 
que s’hi incorporin amb motiu de la pandèmia. 
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- Millora de protocols i accions, i redisseny dels projectes per millorar la 
qualitat d’intervenció i la millora de les condicions de vida de les persones 
ateses. 

- Millorar la coordinació dels projectes de protecció civil i de serveis social 
amb les autoritats sanitàries. 

No cal que l’EL disposi d’un punt de voluntariat o d’un programa específic de 
suport a l’associacionisme i el voluntariat. 

Els EL poden optar per portar a terme accions de reforç dels equips propis o 
accions de reforç econòmic de les entitats de voluntariat, indistintament. Es 
poden portar a terme accions en ambdós àmbits, i és necessari distingir els 
projectes tant dels del punt de vista de les accions a desenvolupar com des del 
punt de vista pressupostari. 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

- Validació i suport a la implementació de les actuacions. 

- Seguiment de les accions desenvolupades en el marc d’aquest programa. 

- Informació sobre les eines i recursos de què disposa el DTSF per a la 
promoció del voluntariat i l’associacionisme. 

- Posada a disposició de materials informatius, guies, estudis i altres 
documents de què disposa el DTSF en matèria de voluntariat i 
associacionisme, i específicament de les recomanacions per a la gestió 
de grups de voluntaris en el marc de l’emergència sanitària i social. 

- Revisió i seguiment dels recursos econòmics aportats pel DTSF. 

3. Recursos que s’han d’emprar 

Ens local 

- Estructura organitzativa per al desenvolupament del programa i les 
infraestructures necessàries per portar-lo a terme. 

- Persona de la corporació que sigui el referent tècnic. 

- Gestió administrativa necessària per articular la transferència de recursos 
a les entitats de voluntariat, mitjançant l’instrument jurídic oportú. 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

- Finançament del 100% del pressupost, sense que s’exigeixi 
cofinançament per part de l’EL. S’acceptarà la justificació de despeses de 
personal, de material i d’activitats. 

4. Avaluació 

L’avaluació ha de basar-se en la mesura dels indicadors mensuals següents: 

- Nombre de persones ateses mitjançant els programes de voluntariat 
distribuït per franges d’edat (0 a 15 anys, 16- 64 anys i 65 anys i més), 
sexe i per sector de la població, desagregat per sexe (famílies, infància, 
persones grans, persones amb discapacitat, persones en situació de 
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dependència, persones sense llar estable, població gitana i altres grups 
en situació de risc). 

- Nombre d’actuacions i despesa imputada: 

 Actuació 1/ Nombre de xarxes o plataformes informals ateses. 

 Actuació 2/ Nombre de persones voluntàries mobilitzades. 

 Actuació 3/ Nombre de persones voluntàries assegurades. 

 Actuació 4/ Nombre d’entitats de voluntariat que han rebut suport 
econòmic. 

 Actuació 5/ Nombre d’equips de protecció individual adquirits. 

 Actuació 6/ Nombre de formacions impartides. 

 Actuació 7/ Nombre de persones formades. 

- Reforç dels equips municipals o comarcals amb responsabilitat en les 
accions de foment del voluntariat, indicant-hi: 

 Nombre de treballadors/es 

 Tipus d’ocupació 

 Llocs de treball 

 Dedicació (hora/setmana i mes/any) 

 Relació laboral 

 Cost salarial 

 Equipament on treballa 

En relació amb la despesa: 

- despesa de personal de reforç, diferenciant: despesa per personal adscrit a 
les plantilles, però exclusivament finançat amb aquest fons extraordinari, i 
personal contractat al marge de les plantilles per dur a terme les actuacions. 

- despesa en prestacions i manteniment de les actuacions. 

 

Mesura 4: Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben es 
situació de violència masclista i pera als seus fills i filles. 

Es mantenen les mateixes condicions de les addendes de pròrroga per al 2020. 

 

Annex. Mesures i aportacions del DTSF 

 

Vilanova i la Geltrú 

 

Fitxa Import atorgat Màxim hores 
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previstes 
(específic SAD) 

Fitxa 45.1 Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD) 67.353,09 € 6.280,01 

Fitxa 45.2. Posada en marxa d’equipaments i 
serveis per facilitar l’atenció i el confinament de 
persones sense llar mentre duri el període 
d’emergència 

15.300,00 €  

Fitxa 45.3. Accions de voluntariat 48.000,00 €  

Fitxa 45.4. Sistemes de resposta urgent per a 
dones que es troben es situació de violència 
masclista i pera als seus fills i filles. 

10.818,33 €  

“ 

SEGON: NOTIFICAR aquest acord al Departament de Treball, Afers socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya.  

TERCER: PEU DE RECURS 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar 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.”. 
 
  
   
32. Participació.  
Número: 161/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER L’ANY 2020 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
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 ACORD:  
 
 
   
PRIMER. Atorgar les subvencions relacionades amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries corresponents, per fer front a les sol·licituds de subvenció de l’any 2020. 

ÀMBIT ASSOCIACIONS DE VEÏNS 
PARTIDA: 
06.9242.48000 TOTAL: 17.000,00€ 

NÚM. 
EXP. NOM ENTITAT NIF PUNTS IMPORT 

487 Associació de Veïns de Sant Joan G5866274-3 67 6.298,00 € 
 Projecte d'Activitats de l'AV    

512 Associació de Veïns de Can Marquès G5880015-2 57 824,00 € 
 Activitats 2020 AAVV de Can Marqués   

533 Associació de Veïns del Tacó G5890418-6 56 3.363,00 € 
 Programació anual    

547 Associació de Veïns de la Geltrú G5939168-0 53 6.515,00 € 
 Dinamització del poble de la Geltrú    

 

ÀMBIT GENT GRAN 
PARTIDA 
06.9241.48001 TOTAL: 3.000,00€ 

NÚM. 
EXP. NOM ENTITAT NIF PUNTS IMPORT 

472 
Associació Gent Gran 
de la Mar G6092369-5 50 560,05 € 

 
Activitats 
Socioculturals    

480 Aula d'Extensió 
Universitària de la Gent 
Gran de la comarca del 
Garraf 

G5919553-7 70 771,00 € 

 Aprofundir i ampliar el bagatge 
cultural de la gent gran 

  

539 Fundació Privada 
Amics de la Gent Gran 

G6001746-4 68 761,67 € 

 Activitats i actes de socialització per a persones 
grans 
que pateixen soledat a Vilanova i la Geltrú 

555 Associació Compartir 
Experiències (Compex) 

G6186224-9 81 907,28 € 

 
Activitats Associació Compartir 
experiències   
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ÀMBIT 
CONVIVÈNCIA I 
EQUITAT 

PARTIDA 
08.3273.48200 TOTAL: 10.365,00€ 

NÚM. 
EXP. NOM ENTITAT NIF PUNTS IMPORT 

 
475 

 
Talent Femení Assoc.  
Empresarial Penedès-
Garraf 

 
G6662612-8 

 
52 

 
1.560,00 € 

 Terra, vine i dona    

484 Associació de Dones la 
Frontissa 

G6197062-0 100 1.900,00 € 

 Viu la teva ciutat    

575 Colla dels Falcons de 
Vilanova i la Geltrú 

V6198732- 77 100,00 € 

 Dia de la dona    

511 Associació Colla de 
Castellers els 
Bordegassos de Vilanova 

G5913756-2 76 1.140,00 € 

 Projecte de convivència i equitat de la colla 
dels 
bordegassos 2020 

559 Associació Elna, 
Eduquem la Nostra 
Autoestima 

G6558964-0 100 2.500,00 € 

 Promoure la igualtat de gènere. Tots som 
iguals, 
tots som diferents. 

577 Atra associació G5821987-4 100 3.165,00 € 
 Actua Dona    

 

ÀMBIT 
INFÀNCIA I 
JOVENTUT 

PARTIDA 
09.3278.48202 TOTAL: 6.400,00€ 

NÚM. 
EXP. NOM ENTITAT NIF PUNTS IMPORT 

 
511 

 
Associació Colla de 
Castellers els 
Bordegassos de 
Vilanova 

 
G5913756-2 

 
86 

 
809,00 € 

 Projecte vols tocar el cel amb els 
Bordegassos 2020   

515 Associació de Lleure 
Educatiu Infantil i 
Juvenil del Garraf, 
Kitxalla 

G6657796-6 57 536,00 € 

 Lleure per tothom    
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518 Associació Festiva 
Cultural Popular 
Apol·lo 

G6678741-7 51 480,00 € 

 Cap d'any 
d'Apol·lo 2020 

   

527 Associació Festuc G6572687-9 51 480,00 € 
 Ball de Mantons - 

Carnaval 2020 
   

542 Parròquia de Santa 
Maria de la Geltrú 
(Centre d'esplai la 
Geltru) 

R5800283 100 881,00 € 

 Curs 2020-2021    

559 Associació Elna, 
Eduquem la Nostra 
Autoestima 

G6558964-0 93 792,00 € 

 Acompanyament 1r ESO.Fomentar la igualtat i  
    convivència per afavorir la cohesió social 

567 Associació Cineclub 
"Sala 1" de Vilanova i 
la Geltrú 

G6558749-5 92 710,00 € 

 Petit Cineclub    

558 La Unió Vilanovina, 
l'Acord i el Coro 

G5830271-2 67 443,00 € 

 Comparses infantils 
de la Unió 

   

577 Atra associació G5821987-4 68 639,00 € 
 Actua Jove    

557 Associació Autisme 
amb Futur 

G6583164-6 67 630,00 € 

 Lleure inclusiu    

 

ÀMBIT CULTURA 
PARTIDA 
31.3341.48901 TOTAL: 29.075,50€ 

NÚM. 
EXP. NOM ENTITAT NIF PUNTS IMPORT 

 
473 

 
Institut d'Estudis Penedesencs 

 
G0888531-1 

 
59 

 
405,80 € 

 Publicacions 2020 relatives o relacionades amb 
Vilanova i la Geltrú 

  

485 Associació Amics del Ferrocarril de 
Vilanova i la Geltrú, AFEVI 

G5881970-7 56 939,80 € 

 Manteniment i Infraestructura del Trenet del Parc de 
Ribes Roges i adequació del local social 

  

486 Penya Filatèlica G0894496-9 63 1.155,49 € 
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 Activitats anuals de la Societat Penya Filatèlica de 
Vilanova i la Geltrú - any 2020 

  

490 Grup de Dansa de Vilanova G5855027-8 84 270,39 € 
 Actuacions 2020 i despeses estructurals entitat 2020   

493 Societat Sardanista Dansaires 
Vilanovins 

G0897381-0 84 2.967,30 € 

 Activitats sardanistes    

498 Associació Grup Xarxa Vilanova i la 
Geltrú 

G67432377 96 3.521,50 € 

 Temporada de teatre infantil i familiar a la ciutat   

508 Associació la Medusa, associació 
ludicofestiva 

G6552940-6 86 2.854,98 € 

 La Medusa Rocks    

520 Amics de la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer 

G6121195-9 68 1.060,12 € 

 Publicació del butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer   

529 Colla de Geganters de Vilanova i la 
Geltrú 

V6016000-9 98 1.357,06 € 

 Activitats gegants 2020    

534 Associació Cultural Ball de Diables de 
Vilanova i la Geltrú 

G5996770-3 93 1.535,15 € 

 Funcionament i activitats anuals del Ball de Diables de 
Vilanova i la Geltrú 

  

549 Societat Catalana de Ciència-Ficció i 
Fantasia 

G6402186-8 86 2.002,43 € 

 CATCON 2020. IV Convenció de ciència-ficció i 
fantasia 

  

551 Associació de la Carpa Juanita i el 
Porró de Vilanova i la Geltrú 

G6453283-1 70 1.291,58 € 

 Activitats i manteniment Carpa Juanita i Porró   

558 La Unió Vilanovina, l'Acord i el Coro G5830271-2 88 2.017,52 € 
 Activitat cultural de la Unió Vilanovina i el Drac de 

Vilanova 
  

561 El Rossegall, Grup de Teatre G5934491-1 86 2.845,52 € 
 Estrena obra "Perfectes Desconeguts" i celebració 

30è aniversari del grup 
  

566 Fundació Privada Foment Vilanoví G6441818-9  90 3.301,40 € 
 Foment de la Cultura al Foment    

571 Associació d'Amics del Drac de la 
Geltrú 

G6066581-7 87 347,06 € 

 Promoció i dinamització de la nostra cultura popular i 
tradicional 

  

494 Agrupació Excursionista Talaia G5812470-2 66 428,52 € 
 Divendres culturals de l'AE TALAIA    

494 Agrupació Excursionista Talaia G5812470-2 69 773,88 € 

 Amics de la Sardana de l'AE Talaia    
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ÀMBIT ESPORTS 
PARTIDA 
33.3410.48101 TOTAL: 202.000,00€ 

NÚM. 
EXP. NOM ENTITAT NIF PUNTS IMPORT 

 
494 

 
Agrupació Excursionista Talaia 

 
G5812470-2 

 
100 

 
700,00 € 

 Cicle de caminades anuals per Vilanova i 
la Geltrú i el seu entorn 2020 

  

564 AMPA del CEIP Canigó G5822925-3 50 888,03 € 
 Dinamitzem la muntanyeta 

del Canigó 
   

538 Associació Cultural d'Arts 
Marcials Xineses 

G6615534-2 50 575,95 € 

 Campionat Internacional Vilanova i la Geltrú   

528 Associació de Famílies 
d'Alumnes de l'Escola El 
Margalló 

G5974886-3 79 2.148,80 € 

 Esport educatiu en horari 
extraescolar 

   

478 Associació de Mares i Pares 
d'Alumnes Sant Jordi-Vilanova 

G6328427-7 74 740,00 € 

 Esports    

560 Associació de pares d'alumnes 
del col·legi públic l'Arjau 

G5938821-5 68 944,52 € 

 Incentivació i promoció de la pràctica de 
l'esport a l'escola. 

  

497 Associació de Pares d'Alumnes 
de l'Escola Cossetània CEIP 

G6116425-7 75 937,50 € 

 Futbol - Bàsquet - Trail 2020    

526 Associació de Pares d'Alumnes 
de l'Escola Llebetx d'Adarró 

G5871244-9 82 1.312,00 € 

 L'esport com a eina d'inclusió i cohesió 
social  

  

499 Associació de Pares d'Alumnes 
del CEIP Ginesta 

G6018740-8 70 1.400,00 € 

 Fomentar l'esport escolar en els infants   

548 Associació Esportiva Futbol 
Alumnes Obrers 

G6711375-3 88 18.472,96 € 

 Projecte "Futbol Base Masculí i Femení"   

548 Associació Esportiva Futbol 
Alumnes Obrers 

G6711375-3 65 13.913,04 € 

 Projecte "Futbol Sènior Masculí - Primer 
equip" 

  

548 Associació Esportiva Futbol 
Alumnes Obrers 

G6711375-3 64 2.617,67 € 

 Projecte "Futbol Sènior 
Femení" 
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477 Associació esportiva i cultural  
surge et ambula Vilanova i la 
Geltrú 

G6718896-1 90 306,00 € 

 Col·laboració amb el reforç de Càritas per a 
nens i nenes en edat escolar 

  

554 Associació Esportiva Llaguts de 
la Confraria de Pescadors 

G6444968-9 84 2.973,57 € 

 Ampliació de l'oferta esportiva a la 
ciutadania amb un nou llagut 

  

554 Associació Esportiva Llaguts de 
la Confraria de Pescadors 

G6444968-9 100 500,00 € 

 Ampliar el teixit associatiu diversificant els 
col·lectius de l'entitat 

  

505 Associació Esportiva Pasífae 
de Vilanova i la Geltrú 

G6545029-8 52 1.554,44 € 

 Pràctica de la Gimnàstica Artística i Rítmica   

491 Associació Junts en Acció G6523572-3 100 500,00 € 
 Fem atletisme    

491 Associació Junts en Acció G6523572-3 90 450,00 € 
 Ballem junts    

491 Associació Junts en Acció G6523572-3 100 1.100,00 € 
 Tardes Esportives Àlex 

Aldomà 2020 
   

492 Club Ball Esportiu DanceGold G6490937-7 90 4.122,82 € 
 Formació Superior als Campions de 

Catalunya i Espanya 
  

583 Club Bàsquet Samà Vilanova i 
la Geltrú 

G6184526-9 79 14.770,28 € 

 Escola de Bàsquet del Club Bàsquet Samà 
Vilanova i la Geltrú 

  

583 Club Bàsquet Samà Vilanova i 
la Geltrú 

G6184526-9 90 12.771,13 € 

 Equips sèniors CB Samà Vilanova i la Geltrú   

510 Club Billar Vilanova G5888003-0 63 736,22 € 
 Billar Federat    

496 Club de Futbol Sala Platense 
Vilanova i la Geltrú 

G6649130-9 50 1.900,45 € 

 Projecte Esportiu d'Esport 
Base 2020 

   

496 Club de Futbol Sala Platense 
Vilanova i la Geltrú 

G6649130-9 53 3.264,90 € 

 Projecte Esportiu màxim nivell 
2020 

   

509 Club Deportivo Transtriatlon 
Vilanova 

G6640453-4 50 113,12 € 

 Promoción del Triatlón (Escuela de Base)   

509 Club Deportivo Transtriatlon 
Vilanova 

G6640453-4 59 295,49 € 
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 Promoción del Triatlón (Deporte para la 
Ciudadania) 

  

543 Club d'Esgrima Sala d'Armes 
Garraf 

G6665080-5 50 4.239,88 € 

 Esgrima per a tots    

501 Club Esportiu Alfa (Tegar) G6221760-9 100 6.800,00 € 
 Activitats esportives per a persones amb 

discapacitat intel·lectual 
  

570 Club Esportiu Deporunners 
Vilanova i la Geltrú 

G6710466-1 59 1.180,00 € 

 Escola de trail Deporuners    

476 Club Gimnàstica Vilanova G5832410-4 79 3.113,55 € 
 Gimnàstica Artística a la ciutat    

513 Club Handbol Vilanova i la 
Geltrú 

G6601475-4 81 4.322,46 € 

 Projecte Esportiu Club Handbol Vilanova i 
la Geltrú Temporada 2019-2020 

  

502 Club Hípic Rosper G6249297-0 57 4.373,30 € 
 L'Escola Base del Club Hípic 

Rosper 
   

502 Club Hípic Rosper G6249297-0 62 2.587,62 € 
 Lliga de Barcelona de Salt d'Obstacles i 

Doma Clàssica 2020 
  

502 Club Hípic Rosper G6249297-0 100 1.000,00 € 
 Projecte d'Integració Social Club Hípic 

Rosper 
  

537 Club Nou Basquet Vilanova 
2013 

G6621857-9 76 7.045,11 € 

 Ajuts Projecte d'Esport Base    

537 Club Nou Basquet Vilanova 
2013 

G6621857-9 65 3.526,67 € 

 Ajuts Competició Federada 
SM i SF 

   

537 Club Nou Basquet Vilanova 
2013 

G6621857-9 76 2.052,00 € 

 Ajuts a l'Esport a les Escoles    

495 Club Nou de Futbol Base 
Vilanova 2015 

G6654522-9 65 2.680,76 € 

 Temporada 2019/20    

516 Club Patí Vilanova G5824242-1 85 15.000,80 € 
 Esport Base    

516 Club Patí Vilanova G5824242-1 65 16.207,04 € 
 Esport d'Elit i Reptes Esportius de 

Competició Federada 
  

463 Club Patinatge Artístic Vilanova G6062510-0 59 2.499,58 € 
 Patinatge Artístic i Dansa a 

la ciutat 
   

540 Club Tennis-Taula Vilanova i la G6058945-4 74 465,06 € 
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Geltrú 
 Activitats i promoció del Tennis Taula en 

l'Esport Base 
  

540 Club Tennis-Taula Vilanova i la 
Geltrú 

G6058945-4 85 2.838,03 € 

 Activitats i promoció del Tennis Taula a 
Vilanova i la Geltrú en l'Esport Federat 

  

568 Club Vòlei Vilanova G6623175-4 82 9.662,50 € 
 Promoció del Voleibol de 

Base 
   

568 Club Vòlei Vilanova G6623175-4 82 2.038,87 € 
 Sènior Femení Groc- Ascens    

568 Club Vòlei Vilanova G6623175-4 92 2.026,43 € 
 Escola de Vòlei    

531 Dinami-K Club Atletisme 
Vilanova 

G6605020-4 78 6.706,10 € 

 Atletisme Global    

579 Futbol Club Atlètic VNG Pasífae G6707267-8 62 1.681,95 € 
 Club Atlètic Vilanova    

466 Penya de Rugby La Lleganya G6361077-8 73 4.014,26 € 
 Desenvolupament 

Temporada 2020/2021 
   

525 Societat Cultural Recreativa "La 
Gran Penya" 

G0853655-9 52 510,62 € 

 El futur és la pedrera    

525 Societat Cultural Recreativa "La 
Gran Penya" 

G0853655-9 67 1.006,67 € 

 Vilanova a la màxima    

536 Unió Ciclista Vilanova G0892900-2 66 4.411,85 € 
 Promoció del Ciclisme Base    

 

ÀMBIT SALUT 
PARTIDA 
34.3114.48000 TOTAL: 8.500,00€ 

NÚM. 
EXP. NOM ENTITAT NIF PUNTS IMPORT 

 
481 

 
Asociación Española Contra el 
Cáncer 

 
G2819756-4 

 
85 

 
1.481,00 € 

 Lluita Contra el Càncer 2020 a Vilanova i 
la Geltrú 

  

514 Associació Marinada VNG 
(grup d'autoajuda per a dones 
amb càncer de mama) 

G6529800-2 81 871,00 € 

 Programa de salut    

530 Associació catalana per al 
Parkinson 

G5827607-2 71 1.152,00 € 

 Intervenció integral sociosanitaria per als   
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malalts de Parkinson en fisioteràpia i 
logopèdia 

553 Activament Catalunya 
Associació, Delegació Garraf-
Penedès 

G65671828 77 1.045,00 € 

 Programa Integral de Suport Mutu, 
Capacitació i Empoderament per 
l'Autogestió i la Inclusió 

  

557 Associació Autisme amb Futur G6583164-6 78 1.317,00 € 
 Tallers, activitats i 

formacions 
   

535 Associació de Familiars i 
Afectats per Malaltia Mental 
del Garraf, AFAMMG 

G6205904-3 77 1.317,00 € 

 Dansa, moviment, teràpia    

528 Associació de Famílies 
d'Alumnes de l'Escola El 
Margalló 

G5974886-3 79 1.317,00 € 

 Promoció de la salut dels infants amb 
diversitat funcional 

  

 

ÀMBIT ACCIÓ SOCIAL 
PARTIDA 
35.2315.48001 TOTAL: 

 
49.943,79€ 

NÚM. 
EXP. NOM ENTITAT NIF PUNTS IMPORT 

 
474 

 
Associació de Persones 
amb Discapacitat del Garraf 

 
G6584093-6 

 
86 

 
2.862,14 € 

 Margalló    

488 Associació d'Oci Inclusiu 
del Garraf "Vilanova Actua" 

G6608047-4 90 3.200,00 € 

 El meu hobby, activitats d'oci adreçades 
principalment a persones amb 
discapacitat física, psíquica i/o sensorial 

  

523 Fundació Privada Sant 
Antoni Abat 

G0853082-6 81 5.422,99 € 

 HACOVID (Habitatge d'emergència per 
Covid) 

  

535 Associació de Familiars i 
Afectats per Malaltia Mental 
del Garraf, AFAMMG 

G6205904-3 89 9.540,45 € 

 Risc Exclusió i Salut 
Mental 

   

577 Atra associació G5821987-4 94 10.000,00 € 
 Actua i club social del 

Garraf 
   

481 Asociación Española Contra G2819756-4 67 3.012,77 € 
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el Cáncer 
 Suport social a famílies vulnerables 

amb càncer a Vilanova i la Geltrú 
  

530 Associació catalana per al 
Parkinson 

G5827607-2 71 702,98 € 

 Servei d'atenció i orientació a les 
persones afectades per la malaltia de 
Parkinson 

  

539 Fundació Privada Amics de 
la Gent Gran 

G6001746-4 84 6.326,83 € 

 Acompanyament a persones grans que 
pateixen soledat i aïllament a Vilanova i 
la Geltrú 

  

553 Activament Catalunya 
Associació, Delegació 
Garraf-Penedès 

G65671828 82 1.500,36 € 

 Programa de Tallers de Contacte Social   

557 Associació Autisme amb 
Futur 

G6583164-6 70 6.025,55 € 

 TEAcompanyem: Millora qualitat de 
vida per persones amb TEA i les seves 
famílies. 

  

478 Associació de Mares i 
Pares d'Alumnes Sant 
Jordi-Vilanova 

G6328427-7 76 1.349,72 € 

 Integració de les famílies de diferents 
orígens en el context escolar 

  

 

ÀMBIT MEDI AMBIENT 
PARTIDA 
42.1721.48000 TOTAL: 8.550,00€ 

NÚM. 
EXP. NOM ENTITAT NIF PUNTS IMPORT 

483 Associació GarrafCoopera G6576847-5 81 5.520,00 € 
 Recuperació, protecció i custòdia del Turó del Sèu i 

Camins ramaders 2020 
  

545 Associació Ecol3vng G6562836-4 50 750,00 € 
 Congrés de la Turuta, moneda social local de 

Vilanova i la Geltrú 
  

526 Associació de Pares d'Alumnes de 
l'Escola Llebetx d'Adarró 

G5871244-9 70 1.980,00 € 

 Escola-Biodiversitat i emergència climàtica   

535 Associació de Familiars i Afectats 
per Malaltia Mental del Garraf, 
AFAMMG 

G6205904-3 51 300,00 € 

 Suport i Natura. Tallers de medi ambient i ecologia   
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ÀMBIT EDUCACIÓ 
PARTIDA 
481.02 TOTAL: 14.940,00€ 

NÚM. 
EXP. NOM ENTITAT NIF PUNTS IMPORT 
478 Associació de Mares i Pares d'Alumnes 

Sant Jordi-Vilanova 
G6328427-7 85 1.998,00 € 

 Foment de la lectura infantil en temps de la COVID 
19 - la biblioteca de l'escola St. Jordi 

  

497 Associació de Pares d'Alumnes de 
l'Escola Cossetània CEIP 

G6116425-7 91 1.365,00 € 

 Biblioteca -reciclatge 2020    

499 Associació de Pares d'Alumnes del 
CEIP Ginesta 

G6018740-8 73 1.717,00 € 

 AMPA Escola Ginesta    

519 AMPA Escola Volerany G6427089-5 92 828,00 € 
 Espai Laboratori Volerany    

521 Societat d'Ensenyants de 
Matemàtiques del Garraf SEMG-
EUPVG 

G6202392-4 93 326,00 € 

 Berenars matemàtics    

526 Associació de Pares d'Alumnes de 
l'Escola Llebetx d'Adarró 

G5871244-9 95 2.090,00 € 

 La renovació pedagògica a l'escola Llebetx   

528 Associació de Famílies d'Alumnes de 
l'Escola El Margalló 

G5974886-3 77 1.811,00 € 

 Millora de les competències educatives   

560 Associació de pares d'alumnes del 
col·legi públic l'Arjau 

G5938821-5 78 1.835,00 € 

 Cohesió social al voltant del projecte de l'escola   

564 AMPA del CEIP Canigó G5822925-3 79 1.817,00 € 
 La biblioteca del Canigó com a espai de convivència 

i aprenentatge 360 
  

569 Moviment de Renovació Pedagògica 
del Garraf 

G6157915-7 93 595,00 € 

 MRP del Garraf    

559 Associació Elna, Eduquem la Nostra 
Autoestima 

G6558964-0 93 558,00 € 

 L´art com a expressió de les nostres emocions   

 
 
 
SEGON.- Desestimar les sol·licituds següents per no arribar a la puntuació mínima exigida a la convocatòria. 

    

Àmbit: Medi Ambient 
    

Num. 
Exp 

Entitat 
   Projecte 

NIF IMPORT 
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560 

 
Associació de pares d'alumnes del col·legi 
públic l'Arjau 

 
G5938821-5 

 
32 

 
0,00 € 

 Creació d' un hort a l' escola i plantació d'arbres   

     

Àmbit: Esports 
    

Num. 
Exp 

Entitat 
  Projecte 

NIF PUNTS IMPORT 

 
492 

 
Club Ball Esportiu DanceGold 

 
G6490937-7 

 
0 

 
0,00 € 

 Projecte d’esport escolar - educatiu    

496 Club de Futbol Sala Platense Vilanova i la 
Geltrú 

G6649130-9 46 0,00 € 

 Projecte Esportiu d'Esdeveniments Esportius Populars 
2020 

  

496 Club de Futbol Sala Platense Vilanova i la 
Geltrú 

G6649130-9 0 0,00 € 

 Projecte Esportiu Escolar 2020    

550 Club de Mar Vilanova i la Geltrú G6533649-7 55 0,00 € 
 Promoció del padle surf com a activitat esportiva 

social 
  

536 Unió Ciclista Vilanova G0892900-2 0 0,00 € 
 Difusió del Ciclisme en l'àmbit Escolar    

 
Àmbit: Cultura    

Num. 
Exp 

Entitat 
   Projecte 

NIF PUNTS IMPORT 

 
484 

 
Associació de Dones la Frontissa 

 
G6197062-0 

 
0 

 
0,00 € 

 Intercanvi cultural en àrab    

532 Associació Cultural Alma Calí G6701753-3 49 0,00 € 

 Difondre i integrar la cultura gitana flamenca ,compartir 
coneixement amb totes les cultures 

 

563 Associació dimonis de Baix a Mar   49 0,00 € 

 Fundació de la nova colla infantil Dimonis de Baix a Mar  

 

Àmbit: Joventut     

Num. 
Exp 

Entitat 
   Projecte 

NIF 

PUNTS IMPORT 

 
552 

 
Associació Awen 

 
G6742813-6 

 
39 

 
0.00 € 

 Dance cover 2020    

 
 

TERCER. Els atorgaments que s’indiquen en el punt 1 són per un import total de 334.834,29 € del pressupost 
municipal 2020 i de 14.940 € amb càrrec a la partida 481.02  pressupost de despeses de l’IMET 2020, imputades 
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a les següents aplicacions pressupostàries:  

 

Partida Àmbit Import 

08.3273.48200 Convivència 10.365,00€ 

31.3341.48901 Cultura 29.075,50€ 

33.3410.48101 Esports 202.000,00€ 

06.9241.48001 Gent gran 3.000,00€ 

09.3278.48202 Joventut 6.400,00€ 

42.1721.48000 Medi Ambient 8.550,00€ 

06.9242.48000 Associacions de Veïns   17.000,00€ 

34.3114.48000 Salut 8.500,00€ 

35.2315.48001 Serveis Socials 49.943,79€ 

481.02 Educació 14.940,00€ 

TOTAL 349.774,29€ 

 
QUART. D’acord amb el que s’estableix al punt 12 de la convocatòria de 
subvencions, Forma de pagament, un cop aprovat el present acord, es farà 
efectiu el 60% de l’import atorgat. 
 
CINQUÈ.- Les entitats beneficiàries de subvenció manifestaran expressament 
l’acceptació de la subvenció sense reserves si en el transcurs de 10 dies a partir 
de la recepció de l’acord d’atorgament no han manifestat per escrit cap objecció 
al respecte. L’acceptació de la subvenció implica l’acceptació de les Bases i dels 
presents acords.  
 
SISÈ.- Les subvencions atorgades s’hauran de justificar com a màxim 3 mesos 
després de realitzar-se la darrera activitat objecte de subvenció, en el termini i 
forma prevista a la base 16 de la convocatòria i en compliment de les obligacions 
de les entitats beneficiàries d’acord amb allò que preveu la base 17 de la 
convocatòria. 

 
SETÈ.- Publicar aquesta resolució a la “Base de Datos Nacional de 
Subvenciones” (BDNS)  

 
VUITÈ.- “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 

immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de 
publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
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administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de 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.”. 
  
   
33. Participació.  
Número: 446/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A 
PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT 
PER L’ANY 2020 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
 ACORD:  
 
 
“PRIMER. Atorgar les subvencions relacionades amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 06.9242.48003, subvencions cooperació i solidaritat per fer front a 
les sol·licituds de subvenció de l’any 2020 per un  import total de 74.250€. 

   

Àmbit: Cooperació Partida:  06.9242.48003 74.250,00€ 

Num. 
Exp 

Entitat 
      Projecte 

NIF PUNTS IMPORT 

465 
Fundació Josep Comaposada  
Sindicalistes Solidaris 

G5993633-6 84 4.452,00 € 

 
Empoderament de les dones i treball 
digne a les maquiles de Soyapango i 
San Martí 

   

467 CC-ONG ajuda al desenvolupament G6266913-0 76 4.757,00 € 

 
Intervencions oftalmològiques a 120 
persones en situació d'extrema 
pobresa 

   

482 Associació GarrafCoopera G6576847-5 99 11.797,00 € 

 
Justa Trama: economia social i 
sostenible en període de COVID-19 

   

506 
Associació de Metges Peruans de 
Barcelona 

G5990638-8 69 1.478,00 € 

 
Familias viviendo con el VIH - SIDA, 
en situación de vulnerabilidad 
acceden, a la conectividad digital 
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durante la crisis de la COVID-19 

507 Mans Unides G2856779-0 97 9.107,00 € 

 
Mejora de la educación primaria e 
higiene de las niñas y niños de dos 
distritos rurales de Lugazi (Uganda) 

   

517 
Parròquia de Santa Maria de la Geltrú 
(Fem Pous) 

R5800283 87 10.417,00 € 

 
Reparació de dues aules a l'escola de 
la població de Blaram 

   

546 
COOPERACCIÓ. Dones per a la 
Cooperació 

G6040131-2 90 4.661,00 € 

 
Mujeres Salvadoreñas transformando 
su realidad desde el pensamiento 
feminista 

   

556 
Associació Acció Solidària amb el 
Sàhara 

G6409540-9 97 12.523,00 € 

 
Accés a la comunicació en els 
territoris alliberats 

   

562 
Fundació Educació Solidària - Escola 
Pia 

G6175436-2 81 5.633,00 € 

 
Teixint xarxes educatives en temps de 
Covid al Senegal 

   

578 Ocularis Associació G6533586-1 88 9.425,00 € 

 Creació del 1er Màster en Optometria 
Pediàtrica del continent africà 

   

 
 

SEGON. D’acord amb el que s’estableix al punt 12 de la convocatòria de 
subvencions, Forma de pagament, un cop aprovat el present acord, es farà 
efectiu el 80% de l’import atorgat. 

 
TERCER. Les entitats beneficiàries de subvenció manifestaran expressament 
l’acceptació de la subvenció sense reserves si en el transcurs de 10 dies a partir 
de la recepció de l’acord d’atorgament no han manifestat per escrit cap objecció 
al respecte. L’acceptació de la subvenció implica l’acceptació de les Bases i dels 
presents acords.  
 
QUART.- Les subvencions atorgades s’hauran de justificar com a màxim abans 
del 30 de setembre de 2021 en la forma prevista a la base 16 de la convocatòria i 
en compliment de les obligacions de les entitats beneficiàries d’acord amb allò 
que preveu la base 17 de la convocatòria 
 
CINQUÈ.- Publicar aquesta resolució a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” (BDNS)  
 
SISÈ.- “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de 
publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, 
el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís 
la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
 
   
34. Esports.  
Número: 413/2020/eSUB. 
 
ATORGAR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA PENYA BARCELONISTA VILANOVA 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
ACORD:  
 
 
“PRIMER: ATORGAR una subvenció nominativa a la PENYA BARCELONISTA 
VILANOVA amb NIF G08444226, per un import de quatre mil cinc-cents 
cinquanta-tres euros amb vuit cèntims (4.553,08 €), destinada a finançar el 
sosteniment de l’entitat d’interès social que és propietària de la seu social. 
 
SEGON: AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de quatre mil cinc-cents 
cinquanta-tres euros amb vuit cèntims (4.553,08 €) amb càrrec a l’aplicació 
33.3410.48105 SUBVENCIÓ PENYA BARCELONISTA, del pressupost de 
l’exercici 2020 per fer front a la subvenció que s’atorga. 
 
TERCER: APROVAR les condicions a què queda subjecte la present subvenció i 
que es concreten en els punts següents: 
 
3.1. PENYA BARCELONISTA VILANOVA  es compromet a:  
 
3.1.1. Destinar la subvenció a finançar les despeses que es produeixin de les 
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obligacions derivades de la tinença en propietat de la seu social, la qual es durà a 
terme durant l’any 2020.  
 
3.1.2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que 
realitzi la Intervenció 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. 
 
3.1.3. Conservar els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació 
dels fons rebuts, per un període no inferior a 6 anys, comptats des de la 
finalització del termini de presentació de justificacions. 
 
3.1.4. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. Aquesta comunicació s’ha de 
fer tan aviat com es conegui. 
 
3.1.5. 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. 
 
3.1.6. 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. 
 
3.1.7. Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la 
concessió de subvenció. 
 
3.1.8. 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. 
 
3.1.9. 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. 
 
3.2. Seran despeses subvencionables les establertes amb caràcter general a 
l’article 31 de la llei 38/2003,de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
3.3. Incompliment de les obligacions i compromisos. 
 
3.3.1. L’incompliment de les obligacions establertes originarà les responsabilitats 
que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o 
reintegrament de la subvenció concedida. 
 
3.3.2. En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part de 
l’administració,  haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’Ajuntament 
haurà de resoldre en el termini d’un mes. 
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La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de 
recurs administratiu de reposició de forma potestativa o directament de recurs 
contenciós  administratiu. 
 
3.3.3. L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari donarà dret a 
l’Ajuntament a la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida, 
prèvia audiència del beneficiari, sense dret a que aquest rebi indemnització, i 
sens perjudici del dret a incoar els procediments sancionadors i de 
rescabalament dels danys i perjudicis que siguin oportuns. 
 
3.4. Responsabilitat en front de tercers. La responsabilitat que es pugui generar 
enfront tercers, a conseqüència de les  actuacions derivades del desplegament 
d'aquest acord correspon a l'entitat executora material de les actuacions. 
 
3.5. La forma de pagament de l’import de la subvenció es realitzarà d’un sol cop 
prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la documentació justificativa 
esmentada al punt anterior. Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà 
d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 
 
Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació 
del pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud 
d’aquest. 
 
3.6. Compatibilitat amb altres subvencions. La subvenció regulada en aquest 
acord serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions, 
ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la 
mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a 
desenvolupar. 
 
 
QUART: NOTIFICAR aquesta resolució a PENYA BARCELONISTA VILANOVA 
perquè en un termini de 10 dies, comptats a partir del dia següent a la notificació, 
pugui presentar al·legacions o els documents que consideri oportuns. S’entendrà 
acceptada la subvenció per part de l’entitat si en aquest termini no manifesta 
expressament la seva disconformitat. 
 
 
CINQUÈ: NOTIFICAR aquesta resolució a la intervenció municipal per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
 
SISÈ: Peu de recurs. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució dels recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, 
el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís 
la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol recurs que considereu procedent.”. 
  
 
   
35. Treball IMET.  
Número: 000022/2020-EDT. 
 
SOL·LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EL RECURS ECONÒMIC PER 
A LA REALITZACIÓ DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ EN LA 
MODALITAT PLANS DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PFI-PTT) CORRESPONENT 
AL FINANÇAMENT DE CURSOS DE TRANSICIONS EDUCATIVES DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL CURS 2020-2021 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
ACORD:  
 
   
“PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” prorrogat per 
a l’any 2020, els recurs següent: 

RECURS CLASSE 
PROCEDIMENT DE 

CONCESSIÓ 
IMPORT 

SOL·LICITAT 
NOM ACTUACIÓ 

REGIDORIA 
SOL·LICITANT 

ENS 
EXECUTOR 

Finançament 
de cursos de 
transicions 
educatives 

Ajut  
Econòmic  

Concessió directa  
amb concurrència 

30.000.- € 

Programes de Formació  
i Inserció en la modalitat 
Plans de Transició al 
Treball (PFI-PTT) 

Ocupació IMET 

 
SEGON.- Notificar aquesta resolució a la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER.- Peu de recursos. 
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“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu interposar recurs 
contenciós administratiu, davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 

  
 
   
36. Treball IMET.  
Número: 000026/2020-EDT. 
 
SOL·LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EL RECURS ECONÒMIC PER 
A LA REALITZACIÓ DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ EN LA 
MODALITAT PLANS D’INICIACIÓ PROFESSIONAL (PFI-PIP) CORRESPONENT 
AL FINANÇAMENT DE CURSOS DE TRANSICIONS EDUCATIVES DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL CURS 2020-2021 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
ACORD:  
 
 
   
PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” prorrogat per 
a l’any 2020, el recurs següent: 

RECURS CLASSE 
PROCEDIMENT DE 

CONCESSIÓ 
IMPORT 

SOL·LICITAT 
NOM ACTUACIÓ 

REGIDORIA 
SOL·LICITANT 

ENS 
EXECUTOR 

Finançament 
de cursos de 
transicions 
educatives 

Ajut  
Econòmic  

Concessió directa  
amb concurrència 

30.000.- € 

Programes de Formació  
i Inserció en la modalitat 
Plans d’Iniciació 
Professional (PFI-PIP) 

Ocupació IMET 

 
SEGON.- Notificar aquesta resolució a la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER.- Peu de recursos. 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu interposar recurs 
contenciós administratiu, davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
   
37. Treball IMET.  
Número: 000027/2020-EDT. 
 
ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “REFORÇ 
EXTRAORDINARI DELS SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ (SLO)” PER ALS 
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ANYS 2020 i 2021 I TRANSFERIR L’IMPORT A L’IMET 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
 ACORD:  
 

“PRIMER.- Acceptar l’acord de la Diputació de Barcelona de data 30 de juliol de 2020, en 
el qual s’aprova la concessió a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del fons de prestació 
“REFORÇ EXTRAORDINARI DELS SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ”, per un import 
total de 29.654,95.- EUROS distribuïts en 2 anualitats (19.275,72.- EUROS per a l’any 
2020 i 10.379,23 EUROS.- per a l’any 2021). 
 
SEGON.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball les quantitats esmentades en 
el punt primer d’aquest acord, en el moment en que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
hagi rebut la subvenció de la Diputació de Barcelona, i d'acord amb les necessitats de 
tresoreria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER.- Notificar aquesta Resolució a la Diputació de Barcelona i a l’Institut Municipal 
d’Educació i Treball. 
 
QUART- Peu de recursos. 
 
 “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu interposar recurs 
contenciós administratiu, davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
  
 
   
38. Treball IMET.  
Número: 000028/2020-EDT. 
 
ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “REFORÇ 
EXTRAORDINARI DE LA XARXA D’OFICINES TÈCNIQUES LABORALS” PER 
ALS ANYS 2020 I 2021 I TRANSFERIR L’IMPORT A L’IMET 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
 ACORD:  
 

“PRIMER.- Acceptar l’acord de la Diputació de Barcelona de data 30 de juliol de 2020, en 
el qual s’aprova la concessió a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del fons de prestació 
“REFORÇ EXTRAORDINARI DE LA XARXA D’OFICINES TÈCNIQUES LABORALS”, per 
un import total de 12.033,79.- EUROS distribuïts en 2 anualitats (8.062,64.- EUROS per a 
l’any 2020 i 3.971,15.- EUROS per a l’any 2021). 
 
SEGON.- Transferir a l’Institut Municipal d’Educació i Treball les quantitats esmentades en 
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el punt primer d’aquest acord, en el moment en que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
hagi rebut la subvenció de la Diputació de Barcelona, i d'acord amb les necessitats de 
tresoreria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER.- Notificar aquesta Resolució a la Diputació de Barcelona i a l’Institut Municipal 
d’Educació i Treball. 
 
QUART- Peu de recursos. 
 
 “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu interposar recurs 
contenciós administratiu, davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 

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

  
 
 
 
 
   
 
 
 

Precs i preguntes  

 
-. 
 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:49 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari acctal. 
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