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Identificació de l’expedient 
Núm.  Exp.: 39/2020/eJGL 

NÚM.:  39 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  24 de novembre de 2020 
HORA:  09:30 
DOCUMENT:            Acta 

 
A Vilanova i la Geltrú, a la videoconferència mitjançant sistema Teams en primera 
convocatòria. Presideix la Sessió la Sra. M. Blanca Alba Pujol, que comença a les 
09.30 hores 
 
ASSISTENTS: 
 
Sra. Adelaida Moya Taules    ERC 
Sra. Marta Jofra Sora     CUP 
Sr. Enric Garriga Ubia     CUP 
Sr. Francesc Xavier Serra Albet    ERC 
Sr. Jordi Medina Alsina     ERC 
  
Sr. Isidre Marti Sarda                Secretari  General  
Sr. Cèsar Rodríguez Sola         Interventor 
 
 
Excusen la seva absència els regidors/es:    
 
Sra. Olga Arnau Sanabra     ERC  
Sr. Antoni Palacios Asensio    JxC  
 
 
Assisteix a la mateixa reunió, el Sr. Adrià Guevara Figueras (Regidor ERC) i la Sra.  
Conxi Martinez i Sánchez (Regidora ERC), d’acord amb l’art. 113 de ROF 
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ORDRE DEL DIA 

 

0.Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs.  
Número 38/2020/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 38 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 17 DE NOVEMBRE DE 2020. 
 
1. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 189/2020/eCONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL MANTENIMENT I SUPORT TÈCNIC DE LA 
PLATAFORMA PARTICIPA.VILANOVA.CAT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ  
    
2. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 217/2020/eCONT. 
 
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE  DE SUBMINISTRAMENT 
D’ORDINADORS AMB LLICÈNCIA DE MICROSOFT OFFICE PER L’AJUNTAMENT  
DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
   
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 106/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 000106/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA, 
SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 29/08/2019. 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 206/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000206/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER 
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 27/06/2020. 
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5. Recursos Humans.  
Número: 378/2020/eAJT. 
 
ACCEPTAR L'AJUT TOTAL DE 103.200,00€ ATORGAT PEL SERVEI PÚBLIC 
D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A L'ANY 2020, A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓ 
SOCD40/20/000001, DESTINAT AL FINANÇAMENT PER A L'ELABORACIÓ I 
L'EXECUCIÓ DEL PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA COVID-19 
 
6. Recursos Humans.  
Número: 497/2020/eRH. 
 
MODIFICAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ DE DEU PLACES DE PERSONAL D’OFICI DE LA 
CATEGORIA LABORAL D’OPERARI/ÀRIA, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
LABORAL FIX. 
 
7. Infància i Joventut.  
Número: 870/2020/eSUB. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT PROVISIONAL DE LES SUBVENCIONS EN RÈGIM 
DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A INFANTS I ADOLESCENTS 
AMB DIVERSITAT FUNCIONAL PER A LA SEVA INCLUSIÓ EN ACTIVITATS  
EXTRAESCOLARS CURS 2020-2021 
 
8. Acció Social.  
Número: 559/2020/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL  
PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA D’ENTREGA SOCIAL PER A ENTITATS  
    
9. Llicències i Disciplina.  
Número: 814/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICENCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
GESTIONS ALMELAMA, SL, PER A FER EL CANVI D'US DE LOCAL EN PB A 
HABITATGE SITUAT EN UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PB+3PP+PSCOB 
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10. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 6/2020/eSAC. 
 
ACORDAR RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR, E IMPOSAR UNA 
SANCIÓ DE 1.001,00 EUROS A TITULAR DEL DNI 071664402J, COM A TITULAR 
DE L’ACTIVITAT DE  BAR ANOMENAT  “BLACK MAMBA” UBICAT AL CARRE ST. 
JOAN, NÚM. 37 D'AQUESTA LOCALITAT, PER INFRACCIÓ HORÀRIA. 
    
11. Urbanisme i Planejament.  
Número: 39/2020/eURB. 
 
APROVAR LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ PROVISIONAL 
DEL SECTOR 3.10 “LA MUNTANYETA” DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
12. Espai Públic.  
Número: 685/2020/eAJT. 
 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DUES ESTACIONS DE RECÀRREGA DE  
VEHICLES ELÈCTRICS A L'EXTERIOR DEL PAVELLÓ ISAAC GÀLVEZ, SITUAT A  
LA RAMBLA DE SANT JORDI NÚM. 21  
 
13. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 360/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ 
PSICOLÒGICA DEL SAID I EL SAI AL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ, A 
ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 
 
14. Habitatge.  
Número: 817/2019/eSUB. 
 
APROVACIÓ I PAGAMENT DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS DEL 
PROGRAMA LLOGUER JOVE DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ QUE 
VAN SER RESOLTES FAVORABLEMENT SENSE CONSIGNACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 20 D'OCTUBRE DE 
2020 
  
 
PRECS I PREGUNTES 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici a la sessió seguint els punts de 
l’ordre del dia 
 
 
0. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs. 

Número 38/2020/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 38 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 17 DE NOVEMBRE DE 2020. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària 38 de la Junta de Govern Local del dia 17 de 
novembre de 2020. 
 
 
1. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 

Número: 189/2020/eCONT. 
 

ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL MANTENIMENT I SUPORT TÈCNIC DE LA 
PLATAFORMA PARTICIPA.VILANOVA.CAT DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ  
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 

ACORD 
 
 
PRIMER. Adjudicar a l’empresa Codegram Technologies S. L., amb NIF B65148900,  el 
contracte del servei de manteniment i suport tècnic de la plataforma 
participa.vilanova.cat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un període d’un (1) any, 
amb la possibilitat de prorrogar-lo dos (2) anys més per períodes anuals, i un import 
anual de 3.000,00€, més 630,€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
3.630,00€ (TRES MIL SISCENTS TRENTA EUROS). 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació 06.9243.2269903 Despeses gestió Pressupostos participatius 
del pressupost vigent, i, a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis 
econòmics que afectin a la durada del contracte.  
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La despesa prevista, desglossada anualment i preveient l’inici del contracte a primer de 
desembre de 2020, és: 
 

ANY BASE 21% IVA TOTAL 

2020 250,00€ 52,50€ 302,50€ 

2021 2.750,00€ 577,50€ 3.327,50€ 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
TERCER. Notificar l’adjudicació a l’empresa licitadora i publicar l’adjudicació del 
contracte al  Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
QUART. Nomenar responsable del contracte, tal i com preveu la clàusula 2.19 del Plec 
de clàusules administratives particulars, la Cap de Servei de Participació. 
 
CINQUÈ. Assenyalar que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
SISÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
  
 
 



  
 

 
 
 
 
 

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 

  

 
2. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 

Número: 217/2020/eCONT. 
 

ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE  DE SUBMINISTRAMENT 
D’ORDINADORS AMB LLICÈNCIA DE MICROSOFT OFFICE PER L’AJUNTAMENT  
DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. Excloure a l’empresa ASSECO SPAIN, S.A, per superar el preu unitari de 
licitació pel que fa als auriculars, tal i com preveu la clàusula 1.12 del Plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
SEGON. Adjudicar a PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL, amb NIF B64161250, el 
contracte  subministrament d’ordinadors amb llicència de Microsoft Office de Vilanova i 
la Geltrú, per un període de 3 mesos, a comptar des de l’inici de la prestació del 
subministrament i en tot cas finalitzarà quan s’esgoti l’import màxim de 101.303,51 € 
més 21.273,73 corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 122.577,25 € (CENT 
VINT-I-DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-SET  EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS 
D’EURO). 
 
Els preus unitaris, sense IVA, son els següents: 
 

Producte Preu unitari ofertat 
sense IVA 

Producte 1- Ordinador  
Intel Core i5 9500T 

                    432,06 € 

Producte 2- Llicència 
Microsoft Office Standard  
Open Govern 

                   322,40 € 

Producte 3- Monitor 23”                    105,93 € 
Producte 4- Auriculars                       29,50 € 
Producte 5- Webcam                       39,50 € 
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SEGON.  L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest contracte per a 
l’exercici 2020  es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
 
 

Aplicació 
pressupostaria 

Departament Descripció Unitats Total IVA inclòs 

50.9200.63203 TIC Compra 
equipaments 
informàtics 

80       89.964,95    

21.9204.22010 TIC Material informàtic 8          8.996,49    

40.1510.2269900 Urbanisme Oficina tècnica 3          3.373,69    

09.3278.2279901 Oficina jove Infància 4          4.498,25    

10.4312.2120201 Promoció 
econòmica 

Manteniment 
mercadals 

4          4.498,25    

20.9310.22000 Gestió tributària Despeses oficina 2          2.249,12    

42.1722.2279900 Medi ambient Acció medi ambient 3          3.373,69    

35.2310.2200000 Serveis Socials Despeses  d’oficina 5          5.622,81    

IMPORT TOTAL   109       122.577,25    

 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
 
TERCER. Notificar l’adjudicació a totes les empreses licitadores  i assenyalar que 
d’acord amb allò establert a l’art. 153.3 de la LCS, la formalització del mateix no es pot 
efectuar abans que transcorrin 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de 
l’adjudicació als licitadors, que és el termini per a que puguin presentar recurs especial 
en matèria de contractació. 
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QUART.  Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant, al Registre Públic 
de Contractes de la Generalitat de Catalunya i al Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
CINQUÈ. Nomenar responsables del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 2.17) 
del Plec de Clàusules administratives particulars, la Cap de Servei de Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació. 
 
SISÈ. Aprovar la minuta del contracte que s’adjunta com a annex. 
 
SETÈ. Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents 
siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
VUITÈ.  Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, i de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els 
següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15 
dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  de la Llei 9/2017 
de contractes del sector públic  - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar 
del dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant. 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius  de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat amb els arts 
8 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
 
   
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica  

Número: 106/2020/eUES. 
 

APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 000106/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA, 
SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 29/08/2019. 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
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ACORD 
   
PRIMER. DEIXAR SENSE EFECTE les sancions imposades per un import total de tres 
mil euros (3.003 €) a la persona titular del DNI 47638224-A mitjançant l’Acord de Junta 
de Govern Local de data 30/06/2020. 
 
SEGON. ESTIMAR totalment el recurs de reposició presentat per la persona titular del 
DNI 47638224-A. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al 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 recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
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. 
    
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica  

Número: 206/2020/eUES. 
 

APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000206/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, EN DATA 27/06/2020. 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 47638583-V 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 47638583-V, 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. 
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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. 
    
5. Recursos Humans.  
Número: 378/2020/eAJT. 
 
ACCEPTAR L'AJUT TOTAL DE 103.200,00€ ATORGAT PEL SERVEI PÚBLIC 
D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A L'ANY 2020, A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓ 
SOCD40/20/000001, DESTINAT AL FINANÇAMENT PER A L'ELABORACIÓ I  
L'EXECUCIÓ DEL PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA COVID-19 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER: Ratificar el decret 1798 de 28 de maig de 2020 per SOL·LICITAR LES LÍNIES 
DE SUBVENCIÓ DEL CAP. II PLANS DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA COVID-
19, D'ACORD AMB EL DL16/2020, DE 5 DE MAIG. 
 
SEGON: Acceptar l’ajut total de CENT TRES MIL DOS-CENTS EUROS (103.200,00€) 
atorgat, d’acord amb la resolució SOCD40/20/000001 destinat al finançament per a 
l’elaboració i l’execució del pla de reactivació socioeconómica COVID-19, d’acord amb 
el Capítol II del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, amb càrrec a la partida pressupostària 
D/460000190/331D/0000, del pressupost del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per 
a l’any 2020, amb el detall següent: 
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Tipus d’acció subvencionable Denominació Import 

atorgat 
Tipus d'actuació A- Contrac. tècnic/a 
coordinació i execució 

1- Execució, coord. i seguiment PL de 
reactivació socioeconòmica COVID-19 de 
Vilanova i la Geltrú 

34.400,00 € 

Tipus d'actuació A- Contrac. tècnic/a 
coordinació i execució 

2- Execució, coord. i seguiment PL de 
reactivació 
socioeconòmica COVID-19 de Vilanova i la 
Geltrú 

34.400,00 € 

Tipus d'actuació B -Personal/Contrac. 
serveis elaboració del Pla 

Elaboració de Pla local de reactivació 
socioeconòmica COVID-19 de Vilanova i la 
Geltrú 

34.400,00 € 

Import total atorgat  103.200,00 € 
TERCER : A banda dels imports subvencionats, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
haurà d’assumir les despeses següents: 
 

 
 

 
 
 
QUART: Viabilitat econòmica de les actuacions 
 

- Els imports dels sous, seguretat social subvencionables, s’hauran de tenir 
en compte en les previsions de les partides pressupostaries del Pressupost 2021 
per incorporar l’ingrés de la subvenció i les despeses esmentades, de manera 
que es consignarà un codi comptable específic per cada concepte i expedient 
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de la subvenció, per mantenir un sistema de comptabilitat separat, tal i com es 
requereix a l’Ordre que regula la subvenció. 

 
- Aquestes contractacions s’iniciaran com a màxim el 28 de novembre de 
2020. Les despeses que afecten al Pressupost 2020 que queden cobertes amb 
la subvenció, seran com a màxim   5.696 € de sou i 1.823 € de seguretat social. 
Per aquest motiu es tramitarà la corresponent modificació del pressupost 2020. 

 
- La diferència de sou meritada a l’exercici 2021, el cost de la indemnització 
per finalització de totes les contractacions i la paga de productivitat, aniran a 
càrrec de les partides de Capítol I de sou i salari de Promoció Econòmica. Per 
dur a terme aquestes actuacions s’habilitaran a tal efecte les consignacions 
pressupostaries en el pressupost 2021. El total a consignar en aquest concepte 
són 10.011 € de sous, 3.204 € de seguretat social 1.480 € de paga de 
productivitat, i 1.756 € d’indemnitzacions. 

 

-  
El pagament de la subvenció segons regula l’Ordre es tramita mitjançant una bestreta 
del 100% de l’import atorgat, a partir de la seva concessió. 
L’Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries necessàries per fer 
front als costos generats pel Pla de reactivació econòmica COVID19 que tinguin 
repercussió en el Pressupost Municipal 2020 i 2021. 
 
CINQUÈ: Peu de recurs 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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6. Recursos Humans.  
Número: 497/2020/eRH. 
 
MODIFICAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ DE DEU PLACES DE PERSONAL D’OFICI DE LA 
CATEGORIA LABORAL D’OPERARI/ÀRIA, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
LABORAL FIX. 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER.- Aprovar la modificació de la convocatòria i les bases reguladores especifiques 
del concurs oposició de lliure concurrència,  per cobrir 10 places de personal d’ofici,  de 
la categoria laboral d’operari/ària, de la plantilla de personal laboral indefinit, aprovada 
per la Junta de Govern Local de 26 de maig de 2020, que quedaran redactades de la 
forma següent: 
 

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE PROVES 
SELECTIVES PER A LA SELECCIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA DE 
CONCURSOPOSICIÓ LLIURE DE 10 PLACES DE PERSONAL D’OFICI DE LA 
CATEGORIA LABORAL D’OPERARI/ÀRIA, ENQUADRADES DINS EL PERSONAL 
LABORAL FIX DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
1. NORMES GENERALS. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

 
1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs 

oposició lliure, de 10 places de Personal d’Oficis, categoria laboral 
OPERARI/ÀRIA, enquadrades a la plantilla del personal laboral fix de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

1.2 Aquestes places pertanyen al grup de classificació d’agrupacions 
professionals a què es refereix l’article 76 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per 
la qual s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

1.3 La convocatòria d’aquestes places està vinculada a la provisió del lloc de 
treball d’Operari/ària de la Unitat de Serveis Municipals AP-14, amb 125 
punts.  

1.4 Les retribucions que corresponen al lloc de treball associat a la plaça 
convocada són les establertes en el Catàleg de llocs de Treball de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per Operari/ària de USM AP14 amb 125 
punts. 

1.5 Fins a la resolució d’aquesta convocatòria, no es poden amortitzar, 
transformar ni modificar substancialment les places convocades, si no és en 
compliment de les normes de procediment administratiu. 
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1.6 Les bases generals que regiran aquest procés selectiu seran les aprovades 
per la Junta de Govern Local del dia 19 de febrer de 2008, publicades 
íntegrament al Butlletí oficial de la província de Barcelona. 

1.7 Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de 
caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i 
per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa 
vigent, i especialment, la Llei orgànica de protecció de dades. 
 

2. REQUISITS ESPECÍFICS DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA 
 

A més dels requisits generals detallats en les bases generals, els/les aspirants hauran de 
reunir els requisits següents: 
 
a) Titulació: estar en possessió del certificat d’escolarització o certificat d’estudis 
primaris, equivalent o superior, abans que no fineixi el termini de presentació d’instàncies. 
Les equivalències o homologacions de titulacions hauran de ser aportada per l’aspirant 
mitjançant la certificació expedida, a tal efecte, per l’organisme oficial competent. 
 
b) Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent al 
nivell bàsic de català A2 (antic A bàsic) amb independència de la seva nacionalitat. En 
cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 
 
c) Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran 
d’acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell intermedi, mitjançant els 
certificats següents: 
 

• Haver cursat la primària i la secundària a Espanya. 
• Diploma d’espanyol (nivell intermedi) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 

d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les 
proves dirigides a l’obtenció d’aquest. 

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

 
En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 

 
d) Estar en possessió del permís de conduir B. 

 
e) Pagament de la taxa de drets d’examen de 16,05€. Gaudiran d’exempció de 

pagament les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%. 
Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que acreditin la condició d’aturats 
degudament inscrits al Servei d’Ocupació. 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 

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 

  

 
 
 

 3. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS 
 

La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia   a 

partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria respectiva al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Així mateix, es poden presentar: 
 
- Al Registre General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’Oficina d’Atenció 

Ciutadana. 
- A les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu certificat 

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

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

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

• Currículum vitae 
• Rebut del pagament dels drets d’examen 16,05€ o acreditació de l’exempció. 

Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat igual 
o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que acreditin 
la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El pagament es pot 
realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822. 
 

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

Presentació a les 
proves de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents 
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• Sol·licitud per prendre part en el procés selectiu. Sol·licitud presentació proves de 

selecció  
• Declaració d’al·legació i càlcul de mèrits Declaració al·legació de mèrits per les 

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

• Currículum vitae 
• Rebut del pagament dels drets d’examen 16.05€ o acreditació de l’exempció.  

Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat igual 
o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que acreditin 
la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El pagament es pot 
realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822. 

 
Els/les aspirants seleccionats hauran de presentar els  originals dels documents que 
acreditin els requisits de la convocatòria en 10 dies, a comptar de l’endemà de la 
publicació del resultat final del procés de selecció al web municipal o en el lloc que indiqui 
el tribunal qualificador. En cas que no es presenti aquesta documentació en el termini 
establert o que no sigui correcta la documentació acreditativa presentada, 
el/l’aspirant quedarà exclòs del procés de selecció i es cridarà a l’aspirant següent, 
per ordre de puntuació. 
 
Seran causa d’exclusió i de no admissió l’extemporaneïtat en la presentació de la 
sol·licitud i l’incompliment dels requisits exigits en la base segona. 
 

 4. PROCÉS DE SELECCIÓ 
 

El procediment de selecció serà el de concurs oposició lliure. 
La data, el lloc i hora en què començaran els exercicis, s’anunciarà conjuntament amb la 
llista d’admesos i exclosos, amb un mínim de quinze dies d’antelació, a la pàgina web 
municipal  www.vilanova.cat  
Els aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del DNI, passaport o 
permís de conduir. La manca de presentació d’aquest document determinarà l’exclusió 
automàtica de l’aspirant del procediment selectiu. 
El tribunal podrà decidir lliurement l’ordre en la realització dels exercicis, podent variar 
l’ordre que tot seguit s’estableix. 
Les proves selectives es duran a terme, sempre que sigui possible, una a continuació de 
l’altra, de manera que en un mateix dia es podran portar a terme més d’una prova. 
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5. EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ 
 
Primer exercici : Coneixements de la llengua 
 
5.1 Coneixement de la llengua catalana 
Constarà d’un exercici corresponent al nivell bàsic de català A2 (antic A bàsic). 
Quedaran exempts d’aquest exercici els aspirants que presentin el certificat de català 
corresponent al nivell A2, de la Direcció General de Política Lingüística del Departament 
de Cultura de la Generalitat, o titulació equivalent segons acord de Ple d’aquest 
Ajuntament de 19 de setembre de 1994. Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte. 
 
5.2 Coneixement de la llengua castellana 
Té caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants que no tinguin la nacionalitat 
espanyola. 

 
Per tal d’acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 4.1.F de 
les bases generals, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de 
realitzar un exercici escrit de 45 minuts com a màxim, i  mantenir una conversa amb 
membres del tribunal durant el temps màxim de 15 minuts, si s’escau, amb els assessors 
especialistes que aquest designi.  
 
Quedaran exempts d’aquest exercici els aspirants que presentin algun dels certificats que 
consten a la base 4.1.F de les bases generals. 
 
Aquest exercici serà avaluat pel tribunal, amb la qualificació d’apte o no apte. 
 
Segon exercici: Coneixements generals en matèria de dret constitucional i 
administratiu 
Consistirà en contestar un test de preguntes amb respostes alternatives, en relació als 
temes de la part general de l’annex I, en un temps màxim de 45 minuts. Aquest exercici 
es valorarà de 0 a 10 punts i seran eliminats del procés de selecció els aspirants que no 
obtinguin una puntuació mínima de 5 punts. 
 
Tercer exercici : Prova Teòrica 
Consistirà en contestar per escrit un qüestionari de preguntes de resposta curta,  
relacionades amb les funcions del lloc de treball i amb el temari que figura a l'annex II. 
Aquest exercici es valorarà de 0 a 10 punts i seran eliminats del procés de selecció els 
aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts. Es disposarà d'un temps 
màxim d’una hora. 
 
Quart exercici : Prova Pràctica 
Consistirà en realitzar tres supòsits pràctics plantejats per l’òrgan de selecció, relacionats 
amb les funcions pròpies de la plaça, amb el temps màxim de determini el tribunal. Els 
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supòsits pràctics podran ser escrits, d’habilitats manuals o físiques, o de realització de 
treballs de manteniment bàsic. Cada supòsit pràctic es valorarà de 0 a 10 punts, essent 
necessari obtenir una puntuació mínima de 5 punts en cada supòsit pràctic per superar 
la prova pràctica. Es valorarà la correcció de les respostes, la correcta realització de 
l’exercici, la utilització adequada de les eines i el temps de realització. 

  

 

 6. FASE DE CONCURS  
Un cop finalitzada la fase d’oposició i realitzada la qualificació de cada aspirant, es 
procedirà a la valoració dels mèrits que, en cada cas, hagin al·legat i provat els/les 
aspirants d’acord amb el següent barem: 

 
a) Experiència professional: fins a un màxim de 6 punts segons els criteris següents:  

• Haver prestat serveis a l’Administració Local, a raó de 0,2 punts per mes de 
servei.  

• Haver prestat serveis en altres Administracions Públiques, a raó de 0,1 punt per 
mes de servei.  

 
b) Carnets de conduir: fina s a un màxim de 0,75 punts. 

• Estar en possessió de permís de conduir C, BE, CE i  D a raó de 0,25 punts per 
carnet.  

 
c) Cursos de formació i perfeccionament: 

• Per cada curs realitzat amb aprofitament  o assistència de centres o organismes 
oficials,  sobre matèries relacionades amb les funcions de la plaça convocada, 
fins a 3,75 punts, segons el barem següent: 
� Cursos fins a 10 hores lectives: 0,1 punt per curs 
� Cursos entre 11 i 20 hores lectives: 0,2 punts per curs 
� Cursos entre 21 i 40 hores lectives: 0,5 punts per curs 
� Cursos de més de 41 hores lectives: 0,75 punts per curs 

 
Preferentment quant a cursos de formació, es valoraran els corresponents a l’àmbit 
d’/de: 

• Prevenció de riscos laborals. 
• Ús i manteniment d’estris i maquinària. 
• Obres i acabats de construcció, pintura, fusteria i lampisteria. 
• Seguretat viària. 
• Transport i conducció de vehicles. 
 

d) Entrevista personal: 
L’entrevista tindrà per objecte comprovar els mèrits al·legats pels aspirants. El tribunal 
podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns, referent a la 
trajectòria professional i acadèmica dels aspirants o qualsevol altre aspecte rellevant pel 
perfil de la plaça que pugui plantejar el tribunal. Aquest exercici es valorarà de 0 a 2 punts. 
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior a  12,5 punts.  
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Els mèrits s’hauran d’al·legar i calcular pels candidats i candidates en el document detallat 
en la base 3a Declaració al·legació de mèrits per les proves selectives (genèrica), els 
originals de la documentació s’haurà de presentar segons s’estableix en la base 3a. 

 
7. PERÍODE DE PRÀCTIQUES  
El període de prova serà de 2 mesos en el lloc de treball d’adscripció. Aquest període es 
realitzarà sota la supervisió del Cap de Servei o persona en qui delegui. Finalitzat el 
període s’emetrà informe pel Cap del Servei fent constar si  s’ha superat el període de 
prova, d’acord amb l’apartat 15 de les bases generals de processos de selecció de 
personal. 
 
Els/les aspirants que ja haguessin prestat serveis a la Corporació en places de les 
mateixes característiques, nivell i funcions que les convocades seran eximits/des en tot 
o en part de la realització del període de prova. 

 
8. BORSA DE TREBALL 
Les persones que hagin superat el procés de selecció i que no hagin obtingut plaça 
passaran a formar part d’una borsa de treball, que servirà per cobrir les necessitats de 
personal no permanent que es produeixin. 
Els/les integrants d’aquesta borsa de treball podran ser cridats d’acord amb l’ordre de 
puntuació establert, i podran ser nomenats amb caràcter no permanent segons les 
necessitats del servei i els requisits del lloc de treball. 
En els supòsits de contractació laboral, aquesta tindrà caràcter de treball de durada 
determinada de conformitat amb la legislació vigent que hi sigui aplicable, inclòs el 
període de pràctiques. 
Aquesta borsa de treball tindrà vigència mentre no es realitzi una nova borsa que la 
derogui. 
 

 9. DESIGNACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR 
El Tribunal qualificador es constituirà de la manera següent: 
 
President/a: 
- Tècnic/a del Servei de Recursos Humans (titular i suplent). 
Vocals: 
- Cap de Servei de Serveis Viaris, Manteniment Ciutat i Mobilitat (titular). 
- Tècnic/a de Serveis Viaris i Mobilitat.(suplent) - 2 Tècnic/a municipal (titular i 

suplent) 
- Un/a representant de l’EAPC (titular i suplent) 
Secretari:  Recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir del 
personal administratiu que correspongui. 
El tribunal podrà requerir l’assessorament de personal especialitzat, que actuaran amb 
veu però sense vot. 
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords 
que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 
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ANNEX I: Temari de  Coneixements generals en matèria de dret constitucional i 
administratiu 
 
1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Els drets 

fonamentals en la Constitució. El Tribunal Constitucional. La reforma de la 
Constitució. 

2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Les competències de la Generalitat de 
Catalunya i les institucions d’autogovern. 

3. El personal al servei de les entitats locals: concepte i classes. Drets, deures i 
incompatibilitats. 

 
ANNEX II: Temari Prova Teòrica 
 
1. Coneixement del municipi de Vilanova i la Geltrú: carrers, places, urbanitzacions, 

instal·lacions i edificis municipals, serveis i comunicacions. 
2. Normativa Bàsica en prevenció de riscos laborals. 
3. Disposicions mínimes per a la senyalització de petites obres de manteniment a la via 

pública. Criteris generals de treball i senyalització. 
4. Nocions generals sobre els materials i la utilització d’eines i efectes emprats en 

diferents oficis. 
5. Avaries i reparacions més freqüents d’obra, lampisteria, pintura, fusteria, muntatge 

d’instal·lacions  i mecànica. 
 
SEGON.-  Publicar la convocatòria i les bases al DOGC, al BOPB i al web municipal. 
 
TERCER.-  Viabilitat econòmica: Les despeses de sou i seguretat social de 5 de les 
places d’Operari estan consignades a les partides pressupostàries 04.9202.12002 
Oferta Pública Ocupació i 04.9202.160003 Seguretat social Oferta Pública, del 
Pressupost Municipal vigent. Les altres 5 places estan consignades a les partides de 
sous i seguretat social de la USM,  (52.1530.12000 i 52.1530.16000),  per tractar-se  de 
vacants per jubilació i  Incapacitat Absoluta, que estan ocupades per personal interí. 
 
QUART.- Peu de recurs  
Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva 
resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats 
a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
7. Infància i Joventut.  
Número: 870/2020/eSUB. 
 
APROVAR L'ATORGAMENT PROVISIONAL DE LES SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A INFANTS I ADOLESCENTS AMB 
DIVERSITAT FUNCIONAL PER A LA SEVA INCLUSIÓ EN ACTIVITATS  
EXTRAESCOLARS CURS 2020-2021 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER: Aprovar l’atorgament provisional de les subvencions destinades als infants i 
adolescents amb diversitat funcional per a la seva inclusió en activitats extraescolars per 
al curs 2020-2021, a les persones de la llista següent:  
 

Núm. ePac DNI R.L. Núm. 
Registre 

 

 

 

   

Import 
concedit Resolució 

1128/2020/eSUB X6788401 C 2020035155 Total 2 2 2 6 50       918,00 €  Aprovada 

1129/2020/eSUB Y5964044 C 2020035114 Total 0 4 0 4 50       306,00 €  Aprovada 

1130/2020/eSUB 52215696 S 2020035392 Total 1 8 1 10 75    1.377,00 €  Aprovada 

1131/2020/eSUB 45487774 F 2020035447 Total 1 8  2 11 75       459,00 €  Aprovada 
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1133/2020/eSUB 47835551 J 2020035776 Total 1 8 0 9 75       688,50 €  Aprovada 

1134/2020/eSUB 52420746 C 2020036074 Total 1 2 1 4 50       918,00 €  Aprovada 

1135/2020/eSUB 52219103 H 2020036326 Total 1 8 1 10 75       459,00 €  Aprovada 

1136/2020/eSUB 39364664 A 2020036370 Total 1 1 1 3 25       229,50 €  Aprovada 

1137/2020/eSUB 47634565 R 2020036543 Total 1 8 1 10 75       459,00 €  Aprovada 

1138/2020/eSUB 46360784 Y 2020036663 Total 1 1 0 2 25       382,50 €  Aprovada 

1139/2020/eSUB 48189405 N 2020036668 Total 0 1 1 2 25       306,00 €  Aprovada 

TOTAL                    6.502,50 €   
 
 
SEGON: Denegar provisionalment de les subvencions destinades als infants i 
adolescents amb diversitat funcional per a la seva inclusió en activitats extraescolars per 
al curs 2020-2021, a les persones de la llista següent: 
 

Núm. ePac DNI R.L. Núm. 
Registre 

  
  

Import 
concedit Resolució 

1140/2020/eSUB 16611832J 2020036675 Total 0 0 0 0 0          -   €  No te certificat 
discapacitat 

 
 
 

TERCER: Autoritzar una despesa de 6.502,50€ i ordenar el pagament del 60% a l'inici 
de l'activitat un cop aprovat per la Junta de Govern Local i el 40% restant a la justificació 
de la subvenció. Aquest pagament es realitza amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
09.3278.48204 Ajuts Infància de CAP IV a les entitats col·laboradores que es relacionen 
a continuació: 
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RESOLUCIÓ: Aprovada 

 
 
 

RESOLUCIÓ: Aprovada 
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RESOLUCIÓ: Aprovada 
 

 
 
 

RESOLUCIÓ: Aprovada 
 

 
 
 
QUART: Traslladar la present resolució als departaments d’Intervenció i Tresoreria 
Municipal 
 
CINQUÈ. Publicar aquesta resolució provisional a la seu electrònica de l’ajuntament i si 
en el termini de 10 dies a partir de l'endemà de la seva publicació al Taulell d'Edictes de 
la Corporació no s'han presentat al·legacions, la present aprovació tindrà el caràcter de 
definitiva, circumstància que s'acreditarà mitjançant un certificat del Secretari. 
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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 del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent 
  
   
 
8. Acció Social.  
Número: 559/2020/eAJT. 
 
 
APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL 
PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA D’ENTREGA SOCIAL PER A ENTITATS.  
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
 

ACORD 
   
 
PRIMER: APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i Fundació Formació i Treball per a la realització del Programa d’Entrega Social 
per a Entitats, amb el següent contingut: 
 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ i FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL PER A LA REALITZACIÓ DEL 
PROGRAMA D’ENTREGA SOCIAL PER A ENTITATS 
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REUNITS 
 
D’una part, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb CIF P0830800I i domicili social a 
Pl. de la Vila, 8, (08800) Vilanova i la Geltrú, representat per l’Alcaldessa, la Sra. Olga 
Arnau Sanabra, assistida pel Secretari General de la Corporació, Sr. Isidre Martí Sardà.  
I de l’altre part, la Fundació Formació i Treball amb CIF G60229846, i domicili social a 
carrer Ramon Llull 430-438, (08930) Sant Adrià de Besòs, representada pel seu 
representant legal JAVIER PUIG VIDAL amb DNI 38511659E. 
 
EXPOSEN 
 
Primer. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és una entitat que actua en l’àmbit 
d’atenció de les persones més desfavorides promovent accions i projectes socials.  
Segon. Que la Fundació Formació i Treball (en endavant FiT) és una entitat no lucrativa 
dedicada a la inserció sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió social, i que com a un 
dels seus eixos principals de treball realitza l’entrega social de roba, mobiliari i articles de 
diversa mena a persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica i/o a entitats que 
treballen amb aquest col·lectiu. 
Tercer. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i FiT comparteixen l’objectiu de lluitar 
contra la pobresa i l’exclusió social, i es plantegen col·laborar en aquest àmbit. Amb la 
finalitat de concretar aquesta col·laboració, les parts implicades acorden formalitzar el 
present conveni, el qual es regirà pels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer. OBJECTE DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
El present conveni té per objecte establir vies de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i FiT per a l’entrega social de bens en el marc del “Programa d’Entrega 
Social per a Entitats” , que compta amb el finançament del Dept. de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon. CONDICIONS DE LA COL·LABORACIÓ 
La present col·laboració s’estableix en l’àmbit de la donació i contempla l’entrega per 
part de FiT a l’Ajuntament de Vilanova de roba, que serà utilitzada per a beneficiar a 
persones o col·lectius en risc d’exclusió social derivats per l’Ajuntament. 
El procediment per efectuar aquestes col·laboracions, així com el seu valor, quedarà 
detallat en el annex 1 del present conveni.  
 
Tercer. COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT 
Pel seguiment del desenvolupament d’aquest conveni es constituirà una comissió de 
seguiment integrada per un tècnic/a de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i pel 
responsable del programa d’entrega social per a entitats de FiT. 
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A aquesta comissió li correspondran, entre d’altres funcions, les següents: 
 

1. Vetllar pel desenvolupament correcte de la col·laboració. 

2. Fer-ne el control i el seguiment i vetllar per l’aplicació correcta de les entregues 
socials. 

3. Avaluar el resultat de la col·laboració. 
 

I, en general, totes aquelles funcions que es desprenguin d’aquest conveni i/o que les 
parts estimin convenients. 
La Comissió de Seguiment celebrarà les pertinents comunicacions (via e-mail o telèfon) 
i reunions per al compliment de les funcions que li són pròpies, prenent els acords que 
es considerin oportuns. Sense perjudici de l’anterior, la comissió podrà reunir-se, a 
requeriment de qualsevol de les parts, per tractar d’aquells assumptes que per la seva 
urgència o especificitat no es puguin ajornar. 
 
Quart. DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 

De conformitat amb el que estableix la nova Llei Orgànica  3/2018 de 5 de desembre i el 
Reglament (UE)  2016/679 del parlament Europeo i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (LOPD-
GDD) pel qual se n’aprova el Reglament de Desenvolupament, els legals representants 
de les parts, reconeixen quedar informats i consentir, que les dades personals reflectides 
en el present Conveni, així com les que es generin amb motiu de la relació seran 
incorporades a un fitxer de cada part respectivament, amb la finalitat de gestionar la 
referida relació descrita en el present Conveni. Qualsevol de les parts podrà exercitar els 
seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se per 
escrit a les adreces indicades. Així mateix, les parts fan constar de forma expressa que 
s'abstindran de fer cap tipus de tractament de les dades personals de què disposin com 
a conseqüència de la signatura d'aquest conveni, llevat del que sigui estrictament 
necessari per a les seves finalitats. En aquest sentit es comprometen, especialment, a 
no cedir a terceres persones les dades esmentades o els arxius que les contenen, així 
com també a mantenir-ne una estricta confidencialitat. 
 
Cinquè. DIFUSIÓ DE LES ACCIONS REALITZADES 

 

a) L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i FiT podran fer difusió de les accions objecte del 
present conveni a través dels seus canals de comunicació, fent constar expressament 
la col·laboració d’ambdues parts i del finançador del projecte. 
 

b) L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i FiT podran utilitzar la denominació, marques i 
distintius respectius en aquells suports convinguts, prèvia autorització per escrit. 
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Sisè. DURADA I FINALITZACIÓ DEL CONVENI 
 
El present conveni de col·laboració entrarà en vigor amb efectes retroactius des del 20 
de juliol de 2020 i la seva durada serà fins el 31 de desembre de 2020. 
I, en prova de conformitat i per a què consti de tot el convingut, ambdues parts firmen 
electrònicament el present Conveni de Col·laboració. 
 
Annex 1  
 
CONDICIONS DE LA COL·LABORACIÓ PER A L’ENTREGA SOCIAL DE XECS 
SOCIALS PER ROBA A LES PRÒPIES ENTITATS  PER TAL DE DONAR 
COBERTURA A LES PERSONES ATESES 
 
Per a concretar l’entrega de xecs socials a favor de les persones beneficiàries per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, se seguiran els següents passos: 
 

1. La quantitat de xecs quedarà determinada sota previ acord entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i FiT amb possibilitat d’ampliar la partida en funció de 
l’evolució del bescanvi.  

2. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es farà responsable de repartir, segons 
consideri oportú, els xecs entre les persones beneficiàries que atén i haurà de 
valorar la necessitat d’acompanyar-los a realitzar el bescanvi dels xecs. En cas 
de conflictivitat, FiT es reserva el dret d’atendre a les persones derivades per 
l’entitat, fet que serà comunicat a la entitat derivant. 

3. El valor dels xecs queda determinat pel tècnic/a o treballador/a social en funció 
de la demanda i/o necessitat de la persona o família beneficiària. Aquesta 
quantia sempre ve determinada per la quantitat total preestablerta.    

4. Els xecs es poden bescanviar exclusivament per roba a les següent botigues: 
Botiga Amiga de Sant Adrià de Besòs, al carrer de Ramon Llull, 430, 08930; 
Botiga Amiga de Sant Antoni, al carrer Viladomat 43, 08015;  Botiga Amiga de 
Gràcia, al carrer Puigmartí 28, 08012; Botiga Amiga de Cornellà de Llobregat a 
Av. de Sant Ildefons, 08940; Botiga Amiga de Vilanova i la Geltrú a Rambla de 
Salvador Samà, 23, 08800; Botiga Amiga de Tarragona a Carrer d'Apodaca, 12, 
43004; Botiga Amiga de Reus a Av. de Prat de la Riba, 22, 43201. 

5. L’import del xec es pot bescanviar gradualment durant tot l’any 2020. En el cas 
que el valor final de la compra sigui superior al valor dels xecs, les persones 
beneficiàries hauran d’abonar la diferència per fer efectiva la compra. Un cop 
adquirit el producte no s’admeten canvis. 

6. Els xecs s’hauran de bescanviar abans del 31 de desembre de 2020, no essent 
vàlids a partir d’aquella data. 

7. Amb l’objectiu de millorar i conèixer quin és l’impacte real de les nostres 
entregues així com també poder dur a terme una correcta justificació del projecte, 
FiT farà arribar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú formularis a omplir per 
l’entitat.” 
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SEGON: DISPOSAR la seva inscripció al Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat i a l’Espai de Transparència municipal. 
 
TERCER: FACULTAR l’alcaldessa per a la signatura de tota la documentació que sigui 
necessària per a la formalització del present acord. 
QUART: NOTIFICAR aquest acord a Fundació Formació i Treball. 
 
CINQUÈ: 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. 
  
   
9. Llicències i Disciplina.  
Número: 814/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICENCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
GESTIONS ALMELAMA, SL, PER A FER EL CANVI D'US DE LOCAL EN PB A 
HABITATGE SITUAT EN UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PB+3PP+PSCOB 
  
 
la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  GESTIONS ALMELAMA, SL, 
va sol·licitar llicència d’obres per a  FER EL CANVI D'US DE LOCAL EN PB A 
HABITATGE SITUAT EN UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PB+3PP+PSCOB, al C. Teatre, 52 Bxs. (Exp.814/2020/eOBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents 
condicions particulars i generals:  
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CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 

1. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram 
separatiu l’edificació haurà de contemplar interiorment la separació de la recollida 
d’aigües pluvials respecte de la residuals i aquestes hauran de ser coincidents en la 
mateixa arqueta per a la seva connexió a la xarxa de clavegueram. 

2. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, aportant 
entre d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la direcció facultativa 
i visat pel col·legi professional. 

3. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les obres 
que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

4. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla que 
ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la corresponent 
sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

5. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible haver 
obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a 
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en 
el treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar 
al Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva 
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a 
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació 
de parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, 
la restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.  

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

6. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre 
la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic, 
i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que l’Ajuntament 
pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins i tot 
de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per incompliment d’aquestes 
condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 

7. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 
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8. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb 
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat 
a l'entorn. 

9. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats 
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les 
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 

10. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments generals 
per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la 
present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals. 
 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 

1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari 
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que 
ocasionalment s’hagin pogut malmetre. 

3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació 
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de la 
part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
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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10. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 6/2020/eSAC. 
 
ACORDAR RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR, E IMPOSAR UNA 
SANCIÓ DE 1.001,00 EUROS A TITULAR DEL DNI 071664402J, COM A TITULAR 
DE L’ACTIVITAT DE  BAR ANOMENAT  “BLACK MAMBA” UBICAT AL CARRE ST. 
JOAN, NÚM. 37 D'AQUESTA LOCALITAT, PER INFRACCIÓ HORÀRIA. 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 

ACORD 
   

  
PRIMER. IMPOSAR a la senyora  JPS,  amb NIF 7166402-J, com a titular de l’activitat 
de  BAR anomenat “BLACK MAMBA”,  situat al carrer Sant Joan,  núm. 25, d’aquesta 
localitat, una sanció de 1.001,00 euros, com a responsable de la infracció, pels fets 
que es declaren provats a la present proposta de resolució, concretament 
l’incompliment d’horari de tancament de l’establiment.  
 
SEGON.REQUERIR a la senyora  JPS  amb NIF 7166402-J, com a titular de l’activitat 
del Bar anomenat “BLACK MAMBA”, 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 al 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. 
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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. 
  
   
11. Urbanisme i Planejament. 
Número: 39/2020/eURB. 
 
APROVAR LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ PROVISIONAL 
DEL SECTOR 3.10 “LA MUNTANYETA” DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 
 
 
 

ACORD 
   
PRIMER.- Aprovar la constitució de l’entitat urbanística col·laboradora provisional 
denominada “Junta de Compensació provisional del Sector 3.10 La Muntanyeta 
de Vilanova i la Geltrú”, de conformitat amb l’article 123.3 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya (aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), i 
articles 171.1 i 196 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (aprovat per Decret 
305/2006, de 18 de juliol).    
 
SEGON.- Designar com a representant de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en 
aquesta Junta de Compensació provisional al Regidor d’Urbanisme, Habitatge i 
Projectes i Obres d’Urbanisme, Sr. Francesc Xavier Serra i Albet. 
 
Aquest nomenament s’exercirà d’acord amb el règim de funcionament previst a 
l’escriptura de constitució d’aquesta Junta de Compensació provisional, podent-se 
renovar en qualsevol moment i en especial com a conseqüència de la renovació del 
cartipàs municipal a resultes de les eleccions municipals corresponents. 
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Als efectes de la seva operativitat, el representant municipal designat podrà delegar 
la seva assistència a les reunions dels òrgans col·legiats de la Junta de Compensació 
provisional en un tècnic municipal del servei d’Urbanisme, sempre que així consti 
expressament per escrit per a cada sessió específica. Així mateix, per a les 
esmentades reunions podrà ser acompanyat d’un o més tècnics municipals per 
qüestions d’assessorament i en funció dels diferents continguts d’aquestes reunions.      
 
TERCER.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i 
demés mitjans preceptius i en la pàgina web municipal. 
En compliment de l’establert a l’article 196.6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme 
(aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol), es fa indicació expressa de la 
possibilitat d'adhesió de la resta de persones propietàries dins l’àmbit d’actuació 
urbanística a què s’incorporin com a membres de la Junta de Compensació 
Provisional, mitjançant escriptura d’adhesió, atès que el títol constitutiu així ho preveu 
expressament.  
 
QUART.- Notificar aquest acord al Sr. Joan Ignasi Elena García, com a representant 
de la Junta de Compensació Provisional del Sector 3.10 La Muntanyeta de Vilanova i 
la Geltrú i en qualitat de Secretari del seu Consell Rector, així com a les persones 
interessades i propietàries dins l’àmbit d’actuació urbanística, de conformitat amb 
l’article 196.6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.  
D’acord amb l’esmentat precepte, en concordança amb l’apartat 2n de l’article 190 
RLU, es notificarà a la resta de persones propietàries afectades, donant-los compte 
del present acord de constitució per tal que puguin adherir-s’hi mitjançant un escrit 
adreçat al notari que ha autoritzat l’escriptura pública de constitució de la Junta de 
Compensació Provisional, a fi que protocol·litzi o incorpori les adhesions que es rebin. 
 
CINQUÈ.- Comunicar el present acord al Registre d’Entitats Urbanístiques 
Col·laboradores, d’acord amb el procediment previst a l’article 192 del Reglament de 
la Llei d’Urbanisme i juntament amb la documentació relacionada a l’article 196.4, i 
als efectes de la inscripció registral prevista als articles 196. 7 i 205 lletra b) del mateix 
Reglament. 
 
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. 



  
 

 
 
 
 
 

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 

  

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. Espai Públic.  
Número: 685/2020/eAJT. 
 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DUES ESTACIONS DE RECÀRREGA DE  
VEHICLES ELÈCTRICS A L'EXTERIOR DEL PAVELLÓ ISAAC GÀLVEZ, SITUAT A  
LA RAMBLA DE SANT JORDI NÚM. 21  
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
PRIMER. ADJUDICAR el subministrament i instal·lació de dues estacions de 
recàrrega de vehicles elèctrics a l’exterior del pavelló Isaac Gàlvez situat a la rambla 
de Sant Jordi, núm. 21 a l’empresa ETECNIC MOVILIDAD ELÈCTRICA, S.R.L., en 
base a l’Acord Marc de Mobilitat Sostenible amb destinació a les Entitats Locals de 
Catalunya 
 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa total de 27.331,11 €, sent la base imposable 
22.587,69 € més 4.743,41 € corresponents a l’IVA. 
Aquesta quantitat anirà a càrrec de les partides: 
 
� 50.1340.63400 VEHICLES ELECTRICS I MATERIAL COMPLEMENTARI, 
es carregaran 23.701,11 €., corresponents als treballs de: 

 
 Capítol 1 Carregador    8.420,00 € 
 Capítol 3 Manteniment preventiu     1.632,00 € 
 Capítol 4 Legalització i tràmits  1.800,00 € 
 Capítol 5 Obra Civil     1.666,04 € 
 Capítol 6 Instal·lació elèctrica  5.823,61 € 

Capítol 8 Seguretat i Salut                246,04 € 
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 Base imposable               19.587,69 € 
       IVA                                     4.113,42 € 
                                  TOTAL                        23.701,11 €  

 
 

� 54.4420.2100300 MOBILITAT, es carregaran  3.630,00 €,  
    corresponents als treballs de: 
 

Capítol 2 Software de control i gestió mobilitat         648,00 € 
Capítol 7 Reordenament del transit                        2.352,00 € 

  

                                      Base imponible       3.000,00 € 
 IVA    630,00 € 
 TOTAL            3.630,00 € 

 
TERCER. Notificar aquest acord a l’Empresa ETECNIC MOVILIDAD ELÈCTRICA, 
S.R.L. 
 
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. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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Proposicions urgents 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquest punt que no ha pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò 
que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en 
que porti incorporat l’informe jurídic. 
 
13. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 360/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ 
PSICOLÒGICA DEL SAID I EL SAI AL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ, A 
ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert, tramitat de forma urgent segons la 
justificació que consta a l’expedient, i el plec de clàusules tècniques i administratives 
particulars, respectivament Annex 1 i I2 d’aquest acord, per a la contractació del servei 
d’atenció psicològica del SAID i el SA al municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- Convocar licitació mitjançant procediment obert i adjudicació amb més d’un 
criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i 
concordants de la LCSP, per un període d’un (1) any, prorrogable de forma expressa 
durant tres (3) anys més per períodes anuals, amb un pressupost anual de DINOU 
MIL CINC-CENTS UN EURO AMB VINT CÈNTIMS D’EURO (19.501,20€), més 
QUATRE MIL NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS D’EURO 
(4.095,25€) corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de VINT-I-TRES MIL CINC-
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CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO 
(23.596,45€). 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei, que es 
preveu s’iniciï a primer de gener de 2021, es contraurà amb càrrec a l’aplicació 
continuadora en el pressupost de 2021 de l’aplicació 08,3272,2279903 (GESTIÓ DEL 
CONFLICTE: ESPAI D’EQUITAT) del pressupost vigent, i, a les diferents aplicacions 
que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del 
contracte.  
La despesa prevista per l’any 2021 serà, en previsió que comenci el contracte l’1 de 
gener, de 19.501,20€, més 4.095,25€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
23.596,45€. 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació  al Perfil del Contractant. 
 
CINQUÈ.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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14. Habitatge.  
Número: 817/2019/eSUB. 
 

APROVACIÓ I PAGAMENT DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS DEL 
PROGRAMA LLOGUER JOVE DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ QUE 
VAN SER RESOLTES FAVORABLEMENT SENSE CONSIGNACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 20 D'OCTUBRE DE 
2020 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 

ACORD 
 

PRIMER. Concedir les subvencions següents per un total de 59.170,80 € a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 43.2316.48003 -Programa Lloguer Jove- del 
pressupost de despeses de l’any 2020 als titulars dels expedients que s’indiquen a 
continuació: 

 
 

Nº EPACNº EPACNº EPACNº EPAC 
DNI per DNI per DNI per DNI per  
publicapublicapublicapublica 
rrrr 

InicialInicialInicialInicial
s s s s  

Sol·liciSol·liciSol·liciSol·lici
ta ntta ntta ntta nt 

Subvenci ó Subvenci ó Subvenci ó Subvenci ó 
TotalTotalTotalTotal 

Punt sPunt sPunt sPunt s 
RESOLUCIRESOLUCIRESOLUCIRESOLUCI 
ÓÓÓÓ 

1er 1er 1er 1er  
PAGAMENTPAGAMENTPAGAMENTPAGAMENT 

REBUTS REBUTS REBUTS REBUTS  
LLOGUER LLOGUER LLOGUER LLOGUER  

JUSTIFICATJUSTIFICATJUSTIFICATJUSTIFICAT 
S a S a S a S a  

17/11/202017/11/202017/11/202017/11/2020 

2on 2on 2on 2on  
PAGAMENT PAGAMENT PAGAMENT PAGAMENT  

(PROVISIONA(PROVISIONA(PROVISIONA(PROVISIONA 
L)L)L)L) 

OBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONS 

000038/2020eSUB ****522Y AFH 3.600,00 € 50 APROVAD A 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 €€€€ gener a setembre 900,00 € 
Pendent presentar 
rebuts partir octubre 
2020 

000118/2020eSUB ****545S JPFG 3.510,00 € 50 APROVAD A 2.632,50 2.632,50 2.632,50 2.632,50 €€€€ gener a setembre 877,50 € 
Pendent presentar 
rebuts partir octubre 
2020 

000003/2020eSUB ****639V LTN 3.300,00 € 40 APROVAD A 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 €€€€ 

gener a  
setembre  

(pendent mes 
maig tema  

COVID) 

1.100,00 € 
Pendent presentar 
rebuts partir octubre 
2020 

000004/2020eSUB ****719Y LPP 3.000,00 € 40 APROVAD A 2.234,25 2.234,25 2.234,25 2.234,25 €€€€ gener a setembre 765,75 € 
Pendent presentar 
rebuts partir octubre 
2020 

000009/2020eSUB ****147L AHG 1.701,48 € 40 APROVAD A 1.276,11 1.276,11 1.276,11 1.276,11 €€€€ gener a setembre 425,37 € 
Pendent presentar 
rebuts partir octubre 
2020 

000010/2020eSUB ****869D LNM 3.600,00 € 40 APROVAD A 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 €€€€ gener a juny 1.800,00 € 
Pendent presentar 
rebuts partir de juliol 
2020 

000055/2020eSUB ****217N IRD 3.199,08 € 40 APROVAD A 229,09 229,09 229,09 229,09 €€€€ gener 2.969,99 € 
Pendent presentar 
rebuts partir de febrer 
2020 

000069/2020eSUB ****957J MCC 3.600,00 € 40 APROVAD A 500,00 500,00 500,00 500,00 €€€€ 
gener i  
febrer 

3.100,00 € 
Pendent presentar 
rebuts partir de març 
2020 

000096/2020eSUB ****293P CPR 3.316,50 € 40 APROVAD A 2.487,38 2.487,38 2.487,38 2.487,38 €€€€ gener a setembre 829,13 € 
Pendent presentar 
rebuts partir octubre 
2020 

000101/2020eSUB ****181H AMV 2.100,00 € 40 APROVAD A 175,00 175,00 175,00 175,00 €€€€ gener 1.925,00 € 
Pendent presentar 
rebuts partir de febrer 
2020 
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SEGON. Aprovar la revocació parcial de les subvencions inicialment concedides i per 
tant, deix sense efecte l’import a revocar: 
 
 

Nº epacNº epacNº epacNº epac DNI per DNI per DNI per DNI per 
publicarpublicarpublicarpublicar 

Inicials Inicials Inicials Inicials     
sol·licitantsol·licitantsol·licitantsol·licitant 

Subvenció inicial Subvenció inicial Subvenció inicial Subvenció inicial  
concedidaconcedidaconcedidaconcedida 

Subvenció final Subvenció final Subvenció final Subvenció final  
concedidaconcedidaconcedidaconcedida Import PARCIAL a Import PARCIAL a Import PARCIAL a Import PARCIAL a 

revocarrevocarrevocarrevocar 

000028/2020-eSUB ****809R NEC                     2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 € € € €       1.350,00 €             1.200,00 €  

000014/2020-eSUB ****495X PMG                     2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 € € € €       1.254,66 €             1.295,34 €  

000140/2020-eSUB ****839R GMM      2.967,66 €       1.978,44 €                989,22 €  

                                                                     3.484,56 3.484,56 3.484,56 3.484,56 € € € €  

 
 
 
 

000127/2020eSUB ****683Q GRA 3.075,36 € 40 APROVAD A 2.562,85 2.562,85 2.562,85 2.562,85 €€€€ 
gener a  
octubre 

512,51 € 
Pendent presentar 
rebuts partir novembre 
2020 

000140/2020eSUB ****839R GMM 1.978,44 € 40 APROVAD A 1.978,44 1.978,44 1.978,44 1.978,44 €€€€ 
gener a  
agost 

-   € 
revocació parcial a 
partir setembre 2020 

000135/2020eSUB ****489Q JGC 3.600,00 € 40 APROVAD A 300,00 300,00 300,00 300,00 €€€€ gener 3.300,00 € 
Pendent presentar 
rebuts partir de febrer 
2020 

000012/2020eSUB ****069W MMB 3.600,00 € 35 APROVAD A 300,00 300,00 300,00 300,00 €€€€ gener 3.300,00 € 
Pendent presentar 
rebuts partir de febrer 
2020 

000023/2020eSUB ****709K SMH 3.358,44 € 35 APROVAD A 1.399,38 1.399,38 1.399,38 1.399,38 €€€€ gener a maig 1.959,07 € 
Pendent presentar 
rebuts partir de juny 
2020 

000066/2020eSUB ****593G MAC 3.181,50 € 35 APROVAD A 2.386,13 2.386,13 2.386,13 2.386,13 €€€€ gener a setembre 795,38 € 
Pendent presentar 
rebuts partir octubre 
2020 

000067/2020eSUB ****723X GMP 2.550,00 € 35 APROVAD A ----            €€€€ 
pendent contracte 

pis 
2.550,00 € 

Termini de 2 mesos a 
comptar de la 
resolució JGL 
20/10/2020 per 
presentar contracte 
de lloguer i rebuts de 
llogue 

000075/2020eSUB ****975B ABSC 3.300,00 € 35 APROVAD A 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 €€€€ 
gener a  
agost 

1.100,00 € 
Pendent presentar 
rebuts partir de 
setembre 2020 

000077/2020eSUB ****852B ACL 3.600,00 € 35 APROVAD A 300,00 300,00 300,00 300,00 €€€€ gener 3.300,00 € 
Pendent presentar 
rebuts partir de febrer 
2020 

 59.170,80  
€ 

 27.661,12 €  31.509,69 €  
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TERCER. Aprovar la revocació total de les subvencions inicialment concedides per les 
causes indicades en la taula adjunta, deixant sense efectes les operacions comptables 
referents a aquesta subvenció. 

  
 
 
 
 
 

QUART. Ordenar el 1r pagament de les subvencions concedides i justificades a 17 de 
novembre de 2020 per un import total de 27.661,12 € a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 43.2316.48003 -Programa Lloguer Jove- del pressupost de despeses de 
l’any 2020. El 2n pagament per un import estimat de 31.509,69 € és realitzarà, durant 
el mes de gener de 2021, un cop es justifiquin els rebuts pagats a data 31 de desembre 
de 2020. 
 

Nº epacNº epacNº epacNº epac 
DNI per publicarDNI per publicarDNI per publicarDNI per publicar Inicials sol·licitantInicials sol·licitantInicials sol·licitantInicials sol·licitant Subvenció inicial Subvenció inicial Subvenció inicial Subvenció inicial 

concedidaconcedidaconcedidaconcedida 
motiu revocaciómotiu revocaciómotiu revocaciómotiu revocació Import a Import a Import a Import a 

revocar totalrevocar totalrevocar totalrevocar total 

000111/2020000111/2020000111/2020000111/2020----eSUBeSUBeSUBeSUB ****455S****455S****455S****455S PBGPBGPBGPBG               1.800,00 €  RENÚNCIA 1.800,00 

Nº EPACNº EPACNº EPACNº EPAC DNI per DNI per DNI per DNI per 
publicarpublicarpublicarpublicar 

Inicials Sol·licitantInicials Sol·licitantInicials Sol·licitantInicials Sol·licitant Subvenció TotalSubvenció TotalSubvenció TotalSubvenció Total PuntsPuntsPuntsPunts RESOLUCIÓRESOLUCIÓRESOLUCIÓRESOLUCIÓ 1er PAGAMENT1er PAGAMENT1er PAGAMENT1er PAGAMENT REBUTS LLOGUER JUSTIFICATS aREBUTS LLOGUER JUSTIFICATS aREBUTS LLOGUER JUSTIFICATS aREBUTS LLOGUER JUSTIFICATS a
17/11/202017/11/202017/11/202017/11/2020  

000038/2020-eSUB ****522Y AFH 3.600,00 € 50 APROVADA 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 €€€€ gener a setembre 

000118/2020-eSUB ****545S JPFG 3.510,00 € 50 APROVADA 2.632,50 2.632,50 2.632,50 2.632,50 €€€€ gener a setembre 

000003/2020-eSUB ****639V LTN 3.300,00 € 40 APROVADA 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 €€€€ gener a setembre (pendent mes maig

000004/2020-eSUB ****719Y LPP 3.000,00 € 40 APROVADA 2.234,25 2.234,25 2.234,25 2.234,25 €€€€ gener a setembre 

000009/2020-eSUB ****147L AHG 1.701,48 € 40 APROVADA 1.276,11 1.276,11 1.276,11 1.276,11 €€€€ gener a setembre 

000010/2020-eSUB ****869D LNM 3.600,00 € 40 APROVADA 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 €€€€ gener a juny 

000055/2020-eSUB ****217N IRD 3.199,08 € 40 APROVADA 229,09 229,09 229,09 229,09 €€€€ gener 

000069/2020-eSUB ****957J MCC 3.600,00 € 40 APROVADA 500,00 500,00 500,00 500,00 €€€€ gener i febrer 

000096/2020-eSUB ****293P CPR 3.316,50 € 40 APROVADA 2.487,38 2.487,38 2.487,38 2.487,38 €€€€ gener a setembre 

000101/2020-eSUB ****181H AMV 2.100,00 € 40 APROVADA 175,00 175,00 175,00 175,00 €€€€ gener 

000127/2020-eSUB ****683Q GRA 3.075,36 € 40 APROVADA 2.562,85 2.562,85 2.562,85 2.562,85 €€€€ gener a octubre 

000140/2020-eSUB ****839R GMM 1.978,44 € 40 APROVADA 1.978,44 1.978,44 1.978,44 1.978,44 €€€€ gener a agost 

000135/2020-eSUB ****489Q JGC 3.600,00 € 40 APROVADA 300,00 300,00 300,00 300,00 €€€€ gener 

000012/2020-eSUB ****069W MMB 3.600,00 € 35 APROVADA 300,00 300,00 300,00 300,00 €€€€ gener 

000023/2020-eSUB ****709K SMH 3.358,44 € 35 APROVADA 1.399,38 1.399,38 1.399,38 1.399,38 €€€€ gener a maig 

000066/2020-eSUB ****593G MAC 3.181,50 € 35 APROVADA 2.386,13 2.386,13 2.386,13 2.386,13 €€€€ gener a setembre 

000067/2020-eSUB ****723X GMP 2.550,00 € 35 APROVADA ----            €€€€ pendent contracte pis 

000075/2020-eSUB ****975B ABSC 3.300,00 € 35 APROVADA 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 €€€€ gener a agost 

000077/2020-eSUB ****852B ACL 3.600,00 € 35 APROVADA 300,00 300,00 300,00 300,00 €€€€ gener 

 59.170,80 59.170,80 59.170,80 59.170,80 €€€€  27.661,12 27.661,12 27.661,12 27.661,12 €€€€  
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CINQUÈ. Circumstàncies modificatives de la resolució: De conformitat amb allò previst 
a l’article 27 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i segons allò estipulat a les 
“Bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions del Programa de 
Lloguer Jove del municipi de Vilanova i la Geltrú”, en cas que el sol·licitant aporti, després 
de dictar-se resolució definitiva, un nou contracte d’arrendament o addenda al contracte 
vigent o qualsevol altra documentació acreditativa d’alguna situació sobrevinguda, que 
pugui ser susceptible de ser considerada en relació als termes de concessió de la 
subvenció, aquesta es tindrà en compte sempre que no perjudiqui els interessos de 
tercers. A tal efecte, s’emetrà la corresponent modificació de l’esmentada resolució. 
 
SISÈ. Notificar el present acord als departament d’Intervenció i Tresoreria municipal per 
tal que facin efectiu el 1r pagament tal com es desglossa en el punt 5 del present acord, 
en la major brevetat possible. 
 
SETÈ. Notificar el present acord als interessats/des en la forma que s'estableix en la 
convocatòria. 
 
VUITÈ. Entendre com a acceptada la subvenció definitiva si transcorreguts deu dies 
naturals des de la notificació de la seva concessió, la persona beneficiària no s’ha 
manifestat en sentit contrari. 
 
NOVÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte, 
dins el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
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Precs i preguntes  
 
Sense precs i preguntes 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:37 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 



 

 

 


