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Identificació de l’expedient 
Núm.Exp.: 27/2020/eJGL 
 
 
NÚM.:   27 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  28 de juliol de 2020 
HORA:  09:30 
DOCUMENT:  Acta 
 

 
A Vilanova i la Geltrú, a la SALA DE SESSIONS DEL PLE en: 1ª convocatòria. 
Comença la sessió a les 09:30 
 
ASSISTENTS: 
 
Olga Arnau Sanabra   ERC 

Adelaida Moya Taules   ERC 

Antoni Palacios Asensio   JxC 

Jordi Medina Alsina   ERC 

Isidre Marti Sarda 
Cesar Rodriguez Sola 
 

Excusen la seva absència els regidors/es: 
 
Marta Jofra Sora   CUP 

Enric Garriga Ubia   CUP 

M Blanca Alba Pujol   JxC 

Francesc Xavier Serra Albet   ERC 

 
Assisteix a la mateixa reunió, JAUME CARNICER I MAS (Regidor JxC) Ii MARTA 
GUINDA CAMPS (Regidora CUP), d’acord amb l’art. 113de ROF. 
 
ORDRE DEL DIA 

 
0. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 26/2020/eJGL 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 26 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 21 DE JULIOL DE 2020. 
 
“S’aprova l’acta de la sessió ordinària 26 de la Junta de Govern Local del dia 21 de 
juliol de 2020.”. 
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1. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 47/2019/eSJ. 
 
ESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS A LES VIES DEL TRENET DE RIBES ROGES, EL DIA 12 D'AGOST 
DE 2019 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD 
 
“PRIMER. Estimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
reconeixent una indemnització al seu favor per un total de 3.597,00€ 
 
SEGON. Ordenar el pagament de la quantitat de 3.597,00€ en concepte de 
indemnització a favor del reclamant. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la part interessada i a la Mancomunitat 
Tegar del Garraf. 
 
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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2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 34/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS PER CAIGUDA EN BICICLETA AL P.K. 2.5 DE KA BV-2115, EL 
DIA 27 DE GENER DE 2019 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD 
 
  
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
L. F. S., en representació del senyor amb DNI XXXXXX, en el qual formula 
reclamació per responsabilitat patrimonial contra l'Ajuntament, segons 
manifesta, per danys per caiguda en bicicleta al P.K. 2.5 de la BV-2115, el dia 
27 de gener de 2019. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la 
seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del 
Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la 
seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 94/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA AL PARC DE RIBES ROGES, 
PER L’ENFONSAMENT D’UNA TAPA DE REGISTRE, EL DIA 24 DE JULIOL 
DE 2018 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD 
 
PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per la senyora amb DNI XXXXXX contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la 
seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del 
Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la 
seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
  
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 95/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS AL VEHICLE 4397 JGB PER HAVER XOCAT AMB UNA PILONA 
AL CARRER VILAFRANCA, EL DIA 7 DE SETEMBRE DE 2016 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
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ACORD 
 
 
PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per l’advocada M. M.L P., en representació de la senyora amb DNI XXXXXX i 
LIBERTY SEGUROS Y REASEGUROS, SA, contra l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la 
seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del 
Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la 
seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
  
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 198/2020/eUES. 
 
DESESTIMAR EL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ CONTRA EL 
DECRET D’ALCALDIA DE DATA 22 DE SETEMBRE DE 2019 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
ACORD:  
 
PRIMER. Desestimar el recurs de reposició presentat per  la senyora amb DNI 
XXXXXX contra la resolució desestimatòria de data  8 d’octubre de 2019. 
 
SEGON.- Desestimar la sol·licitud de suspensió provisional de l’execució de 
l’acte administratiu. 
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TERCER. Comunicar aquest acord a la part interessada. 

 
QUART. Peu de Recurs 

 
 “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des 
de la seva data de publicació.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les 
ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament 
i dels organismes que en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap 
discrepància en relació a aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, 
sense que suspengui els terminis dels recursos corresponents.”. 
 
   
6. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 126/2020/eCONT. 
 
PRORROGAR EL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER AL 
FUNCIONAMENT DEL CONJUNT DE SERVEIS PER A LA PRIMERA 
INFÀNCIA 0-3 ANYS, INTEGRATS EN ELS SEGÜENTS EQUIPAMENTS DE 
TITULARITAT MUNICIPAL: LA BALDUFA, ESPAI MUNICIPAL PER A LA 
PRIMERA INFÀNCIA, I LLAR MUNICIPAL L’ESCATERET 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD  
   
“PRIMER.- Prorrogar el contracte de concessió administrativa per al 
funcionament del conjunt de serveis per a la primera infància 0-3 anys, 
integrats en els següents equipaments de titularitat municipal: LA BALDUFA, 
ESPAI MUNICIPAL PER A LA PRIMERA INFÀNCIA, i LLAR MUNICIPAL 
L’ESCATERET, a l’empresa ASSOCIACIÓ PER A LA CREACIÓ D’ESTUDIS I 
PROJECTES SOCIALS (CEPS), amb NIF G-60498433, pel període del curs 
2020/2021 (de l’1 de setembre de 2020 fins al 31 d’agost de 2021). 
 
SEGON.- Aplicar la revisió de preus prevista en la clàusula 24 del PCAP que 
regula el contracte de concessió administrativa, prenent com a referència l’IPC 
que correspongui al mes d’agost anterior a l’inici del curs. 
 
La revisió es practicarà el mes de setembre de 2020 sobre el preu actualment 
acordat d’UN MILIÓ SETANTA-CINC MIL DOS-CENTS SETANTA-CINC 
EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (1.075.275,82 €), IVA inclòs.  
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De l’import total del curs 2020-2021: 
 

- Anirà a càrrec de la partida pressupostària 320.227.99.40 de l’IMET, per 

a l’any 2020, la quantitat corresponent al període de l’1 de setembre al 

31 de desembre de 2020, que ascendeix a TRES-CENTS NORANTA-

UN MIL NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (391.009,48€), 

quantitat pendent d’aplicar la revisió d’IPC esmentada en el paràgraf 

anterior. 

 
- La quantitat restant, de gener a setembre de 2021, anirà a càrrec de la 

partida prevista en l’exercici corresponent a l’any 2021. 

 
TERCER.- Facultar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú perquè, en nom de la Corporació gestioni 
l’esmentat contracte, d’acord amb els articles 1 i 5 dels seus Estatuts. 
 
QUART.- Notificar aquesta resolució a l’Associació per a la Creació d’Estudis i 
Projectes Socials (CEPS). 
 
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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7. Intervenció.  
Número: 73/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistenta adopta el següent 
 
 ACORD:  
 
 
PRIMER: Aprovar la relació de factures número F/2020/21.  
Factures inferiors a 10.000€ 
 

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

Tercer Nom 

01 F/2020/2816 28/05/2020 17516 0,13 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

01 F/2020/3110 11/06/2020 17756 19,98 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

01 F/2020/2986 03/06/2020 2001051 30,25 B43850544 ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L. 

01 F/2020/2838 31/05/2020 FC20 FC2000633 46,38 B59840090 FERRETERIA OLIVELLA, 
S.L. 

01 F/2020/2561 07/05/2020 17170 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

01 F/2020/3370 25/06/2020 17968 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

01 F/2020/2905 01/06/2020 USRT2006000016 182,07 U88001284 TELEFONICA DE ESPAÑA 
SAU Y TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

01 Total    431,05   

02 F/2020/3362 25/06/2020 17958 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/3364 25/06/2020 17960 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/3356 25/06/2020 17952 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/3139 12/06/2020 1182644 96,01 B06304984 ACQUAJET SEMAE, SL 

02 F/2020/3329 15/06/2020 F054-20 2.060,50 B66963620 AUTOMATION IN 
FOUNDRIES, S.L. 

02 F/2020/3427 30/06/2020 2000478 3.130,58 P0800354C MANCOMUNITAT TEGAR 
DEL GARRAF 

02 F/2020/3047 05/06/2020 2005V202044 7.547,76 B61443628 BARNA PORTERS, S.L. 

02 Total    12.937,68   

03 F/2020/3379 25/06/2020 12/2020 544,50 XXXXXX XXXXXX 

03 Total    544,50   
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04 F/2020/3116 11/06/2020 17762 16,41 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

04 Total    16,41   

05 F/2020/3260 15/06/2020 F20E-00244 754,98 A80015506 TRADESEGUR,  S.A. 

05 F/2020/3053 05/06/2020 2020-724-
100785480 

1.475,30 A25009192 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U 
(RESSA) 

05 Total    2.230,28   

06 F/2020/3128 11/06/2020 17773 5,93 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

06 F/2020/3001 03/06/2020 086163937414 
0247 
00Z006N0008498 

17,24 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U. 

06 F/2020/3038 05/06/2020 CI0916265945 18,74 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 

06 F/2020/3279 17/06/2020 TS20/1631 22,36 J62639430 TRESSAT SEGURETAT, 
S.C.P. 

06 F/2020/3195 15/06/2020 A-2020/00055966 34,43 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

06 F/2020/3282 17/06/2020 FC20 FC2000822 34,61 B59840090 FERRETERIA OLIVELLA, 
S.L. 

06 F/2020/3413 26/06/2020 17988 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

06 F/2020/3017 04/06/2020 Emit- 647 54,43 A08608366 CASA ROSET, S.A. 

06 F/2020/3241 15/06/2020 A-2020/00062363 57,76 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

06 F/2020/3043 05/06/2020 6-2020F-7040 108,72 A82009812 ORANGE ESPAGNE, 
S.A.U. 

06 F/2020/3383 26/06/2020 2001238 143,99 B43850544 ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L. 

06 F/2020/3320 21/06/2020 35- 2020 441,43 XXXXXX XXXXXX 

06 F/2020/3028 04/06/2020 F220169 1.255,17 G08169807 FUNDACIO ESPECIAL 
PINNAE 

06 F/2020/3024 04/06/2020 FVC2003474 2.694,00 A62781208 SERVEIS 
D'APARCAMENTS DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

06 Total    4.940,46   

07 F/2020/3358 25/06/2020 17954 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

07 F/2020/3405 26/06/2020 17980 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

07 F/2020/3355 25/06/2020 17951 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

07 F/2020/3304 15/06/2020 202002001483L 75,00 P0800000B DIPUTACIO DE 
BARCELONA 

07 F/2020/1921 08/04/2020 32/20 387,39 XXXXXX XXXXXX 

07 F/2020/1917 08/04/2020 30/20 407,92 XXXXXX XXXXXX 

07 F/2020/2312 24/04/2020 34 726,00 XXXXXX XXXXXX 

07 F/2020/3449 01/07/2020 20C1 022384 858,34 A25027145 SERVICIOS 
MICROINFORMATICA, S.A. 
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07 F/2020/2884 01/06/2020 1/2020180 2.964,50 B63039531 ARC DESPATX D´ 
ADVOCATS I 
CONSULTORS, SLP. 

07 Total    5.521,98   

08 F/2020/3409 26/06/2020 17983 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

08 F/2020/3439 01/07/2020 1300243760 71,51 A28791069 KONE ELEVADORES, S.A. 

08 F/2020/3468 02/07/2020 00365 172,23 XXXXXX XXXXXX 

08 F/2020/3349 25/06/2020 601 686,64 XXXXXX XXXXXX 

08 F/2020/3415 29/06/2020 3 1.620,00 XXXXXX XXXXXX 

08 F/2020/3454 01/07/2020 AJ/2020/122 2.422,44 F61826053 ACTUA, S.C.C.L. 

08 F/2020/3453 01/07/2020 AJ/2020/121 3.958,17 F61826053 ACTUA, S.C.C.L. 

08 F/2020/3438 30/06/2020 44 5.046,82 XXXXXX XXXXXX 

08 Total    14.003,40   

09 F/2020/3372 25/06/2020 17970 34,13 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

09 F/2020/3382 26/06/2020 2001237 446,19 B43850544 ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L. 

09 F/2020/3397 26/06/2020 164/2020 1.006,00 P5800020I CONSELL COMARCAL 
DEL GARRAF 

09 Total    1.486,32   

10 F/2020/3360 25/06/2020 17956 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

10 F/2020/3412 26/06/2020 17987 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

10 F/2020/3517 05/07/2020 FE20321331401165 67,55 A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

10 F/2020/3305 17/06/2020 202002001524L 75,00 P0800000B DIPUTACIO DE 
BARCELONA 

10 F/2020/3371 25/06/2020 17969 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

10 F/2020/3384 26/06/2020 2001240 174,24 B43850544 ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L. 

10 F/2020/3321 21/06/2020 81157 179,69 B17944497 SALTOKI REUS, SLU 

10 F/2020/3458 01/07/2020 FA2007 35056 181,50 B65328932 ANXANET OPERADOR DE 
XARXES 

10 F/2020/3523 06/07/2020 2 1313 217,80 B65496259 VITTIC-  DIFFERENTTIC, 
MARKETING&BUSINNESS, 
S.L. 

10 F/2020/3315 20/06/2020 FC20 FC2000827 378,54 B59840090 FERRETERIA OLIVELLA, 
S.L. 

10 F/2020/3314 20/06/2020 FC20 FC2000828 539,61 B59840090 FERRETERIA OLIVELLA, 
S.L. 

10 F/2020/3324 22/06/2020 Emit- 6 992,20 B66932542 INCOGNOS RESEARCH 
AND CONSULTANCY 

10 Total    2.959,49   

20 F/2020/3345 25/06/2020 2020-05882 31,92 B17580804 GIROCOPI, SL 

20 F/2020/3352 25/06/2020 17948 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

20 F/2020/3353 25/06/2020 17949 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
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DE CATALUNYA, S.L. 

20 F/2020/3374 25/06/2020 18037 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

20 Total    186,87   

21 F/2020/3386 26/06/2020 2001241 143,99 B43850544 ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L. 

21 F/2020/3425 30/06/2020 FAV-20100-002476 5.591,41 B41632332 AYTOS SOLUCIONES 
INFORMATICAS, SLU 

21 Total    5.735,40   

22 F/2020/3346 25/06/2020 2020-05883 9,41 B17580804 GIROCOPI, SL 

22 F/2020/3373 25/06/2020 18036 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

22 F/2020/3401 26/06/2020 17973 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

22 Total    112,71   

31 F/2020/3109 11/06/2020 17755 2,30 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

31 F/2020/3099 11/06/2020 17745 4,21 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

31 F/2020/3247 15/06/2020 2020-05598 16,11 B17580804 GIROCOPI, SL 

31 F/2020/3234 15/06/2020 A-2020/00059802 22,91 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

31 F/2020/3196 15/06/2020 A-2020/00055970 23,09 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

31 F/2020/3217 15/06/2020 A-2020/00057185 23,45 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

31 F/2020/3218 15/06/2020 A-2020/00057435 25,20 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

31 F/2020/3219 15/06/2020 A-2020/00057440 29,00 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

31 F/2020/3198 15/06/2020 A-2020/00056082 54,02 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

31 F/2020/3233 15/06/2020 A-2020/00059801 61,96 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

31 F/2020/3212 15/06/2020 A-2020/00056190 161,14 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

31 F/2020/3288 17/06/2020 FC20 FC2000821 190,61 B59840090 FERRETERIA OLIVELLA, 
S.L. 

31 F/2020/3131 11/06/2020 034/20 242,00 B63130769 SOL PICO CIA DE DANZA, 
S.L. 

31 F/2020/3273 16/06/2020 31174492 506,72 B65629495 LIFTISA, S.L. 

31 F/2020/3164 12/06/2020 4 544,50 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020/3331 22/06/2020 7/2020/264 559,50 B60484094 FOTOS P., S.L. 

31 F/2020/3332 22/06/2020 0059 600,00 G65362717 ASSOCIACIO DR. JUM 

31 Total    3.066,72   
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32 F/2020/3123 11/06/2020 17769 14,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

32 F/2020/3251 15/06/2020 2020-05602 16,11 B17580804 GIROCOPI, SL 

32 F/2020/3252 15/06/2020 2020-05603 16,11 B17580804 GIROCOPI, SL 

32 F/2020/3223 15/06/2020 A-2020/00058857 30,09 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

32 F/2020/3366 25/06/2020 17962 92,01 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

32 F/2020/3326 09/06/2020 3 112,00 J62958228 TRACART, S.C.P. 

32 F/2020/3327 09/06/2020 4 112,00 J62958228 TRACART, S.C.P. 

32 F/2020/3328 09/06/2020 5 112,00 J62958228 TRACART, S.C.P. 

32 Total    504,97   

33 F/2020/3433 30/06/2020 2020 2190 43,56 B61469029 ALQUILERES 
ALEJANDRE, S.L. 

33 F/2020/3403 26/06/2020 17976 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

33 F/2020/3426 30/06/2020 0002 0000200488 121,00 B66164930 CARDIOSOS GLOBAL 
PROTECTION, S.L. 

33 F/2020/3052 05/06/2020 2020-724-
100785481 

153,09 A25009192 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U 
(RESSA) 

33 F/2020/3477 02/07/2020 Emit- 00120 665,50 B62794623 TRANSPORTS ALMELA I 
FILLS, S.L. 

33 F/2020/3339 23/06/2020 A/6662 1.678,00 XXXXXX XXXXXX 

33 F/2020/3325 22/06/2020 M 2020/M/200480 7.916,67 B60650801 GESTION INTEGRAL DE 
INSTALACIONES, SL 

33 Total    10.629,47   

35 F/2020/3292 17/06/2020 2020-0045 50,00 Q0802238F ORGANISME MUNICIPAL 
D'ASSISTENCIA 
INTEGRAL SOCIAL I 
SANITARIA 

35 F/2020/3365 25/06/2020 17961 92,01 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

35 F/2020/1615 19/03/2020 16657 119,20 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

35 F/2020/2566 07/05/2020 17174 119,20 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

35 F/2020/3323 22/06/2020 A 20001755 181,50 A43132422 INFORMATICA I 
COMUNICACIONS 
TARRAGONA, S.A. 

35 F/2020/3350 25/06/2020 603 305,19 XXXXXX XXXXXX 

35 F/2020/3281 17/06/2020 082033605111 
0722 
PMR001N0236846 

788,84 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U. 

35 F/2020/3319 21/06/2020 1675 3.702,60 B08917015 CODINA Y MARTINEZ, S.L. 

35 F/2020/3290 17/06/2020 2020-0043 4.219,70 Q0802238F ORGANISME MUNICIPAL 
D'ASSISTENCIA 
INTEGRAL SOCIAL I 
SANITARIA 

35 F/2020/3298 18/06/2020 2020-0048 8.334,00 Q0802238F ORGANISME MUNICIPAL 
D'ASSISTENCIA 
INTEGRAL SOCIAL I 
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SANITARIA 

35 F/2020/3293 17/06/2020 2020-0046 9.484,31 Q0802238F ORGANISME MUNICIPAL 
D'ASSISTENCIA 
INTEGRAL SOCIAL I 
SANITARIA 

35 Total    27.396,55   

42 F/2020/3287 17/06/2020 FC20 FC2000820 8,95 B59840090 FERRETERIA OLIVELLA, 
S.L. 

42 F/2020/3154 11/06/2020 020/7593 24,20 B62553078 SUMINISTROS LARI, S.L. -  
BIGMAT 

42 F/2020/3361 25/06/2020 17957 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU 
- SISTEMAS DIGITALES 
DE CATALUNYA, S.L. 

42 F/2020/3280 17/06/2020 2020 2048 181,50 B61469029 ALQUILERES 
ALEJANDRE, S.L. 

42 F/2020/3245 15/06/2020 15 2020 2.541,00 B67287433 EFI MONITORIZACIO GT, 
S.L. 

42 F/2020/3351 25/06/2020 20078 3.121,80 B65451759 GESTIO DE RESIDUS I 
BIODIVERSITAT, S.L. 

42 Total    5.903,04   

52 F/2020/3297 18/06/2020 762 72062211 8.452,00 A08001182 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS, S.A. 

52 Total    8.452,00   

53 F/2020/3160 12/06/2020 BC20/0561 774,40 B43120534 AMBIENT, SERVEI DE 
CONTROL DE PLAGUES 

53 F/2020/3300 19/06/2020 2000455 2.497,68 P0800354C MANCOMUNITAT TEGAR 
DEL GARRAF 

53 Total    3.272,08   

54 F/2020/3301 19/06/2020 1 200286 1.960,20 B60782356 BOR SEÑALIZACIONES Y 
COMPLEMENTOS, S.L. 

54 F/2020/3296 18/06/2020 20200828 2.536,98 A08523094 ALUMBRADOS VIARIOS, 
S.A. 

54 Total    4.497,18   

MULTIAPLICACIÓ F/2020/3051 05/06/2020 2020-724-
100785482 

58,19 A25009192 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U 
(RESSA) 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/3010 03/06/2020 999402945511 
0676 
00Z006N0008526 

561,02 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U. 

Multiaplicació total    619,21   

Total general    115.447,77   

 
 
Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de 
document 

Import total Tercer Nom 

35 F/2020/3291 17/06/2020 2020-0044 20.113,65 Q0802238F ORGANISME 
MUNICIPAL 
D'ASSISTENCIA 
INTEGRAL 
SOCIAL I 
SANITARIA 

35 F/2020/3294 17/06/2020 2020-0047 35.359,79 Q0802238F ORGANISME 
MUNICIPAL 
D'ASSISTENCIA 
INTEGRAL 
SOCIAL I 
SANITARIA 
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35 Total    55.473,44   

Total general    55.473,44   

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de 
document 

Import total Tercer Nom 

       

       

Total general    0,00   

 
 
Resum total facturació 
 

 Import Recompte 

Factures < 10.000€ 115.447,77€ 129 

Factures entre 10.001€ i 50.000€ 55.473,44€ 2 

Factures > 50.001€ 0,00€ 0 

 170.921,21€ 131 

 
 
SEGON: Comptabilitzar la relació de factures número F/2020/21.  
 
 
TERCER: Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament 
de dites despeses. 
 
 
QUART: Peu de recurs 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 

 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 

 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, 
si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153430203777576 
 
 
 
 
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 

 

  
8. Intervenció.  
Número: 78/2020/eINT. 
 
ASSUMIR EL PAGAMENT DEL DEUTE A CURT TERMINI NO FINANCER DEL 
CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents  adopta el següent 
 
 ACORD:  
 
“PRIMER:  Assumir el deute a curt termini no financer del Consorci  de Serveis a les 
Persones, extingit definitivament per Decret d’Alcaldia del 8 de gener de 2020, que 
correspon a obligacions conformades i aprovades en el seu dia per l’entitat i pendents de 
pagament, que ascendeix a 1.999.633,06 euros, segons la relació següent: 
 
 

PROVEÏDOR CIF 
Import pendent 

13/07/2020 

ACTIVE MEDICAL DISPOSABLE, SAU A-64247182 308,88 

AJUNTAMENT VILANOVA P-0830800-I 44.540,89 

BUGADERIA INDUSTRIAL GARRAF, SL B-59307884 110.485,72 

CV MEDICA, S.L B-43285592 45,98 

CONSORCI DEL LABORATORI INTERCOMARCAL (CLILAB) Q-5850025-G 273.188,41 

CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDÈS I GARRAF Q-5856380-J 375.282,03 

FAURA-CASAS, AUDITORS CONSULTORS, S.L. B-58671710 8.796,70 

FORMACIÓ I TREBALL, EMPRESA D'INSERCIÓ, S.L. B-64044837 100.033,50 

FUNDACIÓ TORRES FALGUERA G-58312901 105.898,75 

INSTITUT CATAL DE LA SALUT Q-5855029-D 43.473,00 

ISS SALUD Y SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. A-63577753 659.843,33 

SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU A-08259541 194.288,49 

SICO FIRE, SL B-61407482 94,38 

CONSORCI SANITARI DE L´ALT PENEDÈS I GARRAF (cte. 529) Q-5856380-J 83.353,00 

TOTAL DEUTE   1.999.633,06 

    
SEGON:  Fer efectiu el pagament de la relació assenyalada en el punt anterior 
a càrrec de l’aplicació de despeses 90.9340.87110  del pressupost vigent. 
 
TERCER:   Peu de recurs. 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la 
seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del 
Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la 
seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
9. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 625/2020/eGES. 
 
ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA LA 
LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES NÚMERO 20282903  
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD: 
   
PRIMER. Estimar el Recurs de Reposició interposat per X. M. P., gerent de la 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC),  amb CIF Q0818003, 
contra la liquidació de l’Impost sobre Béns Immobles, número 202829034, dels 
exercicis 2019 i 2020, de la finca amb Referència Cadastral 
3534023CF9633S0000QR. 
Anul·lar la liquidació de l’Impost sobre Béns Immobles, número 202829034, 
dels exercicis 2019 i 2020, d’import total 1.053,76€. 
 
SEGON: Comunicar l’acord als interessats. 
 
TERCER: Peu de Recursos 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 

 
 
   

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153430203777576 
 
 
 
 
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 

 

10. Recursos Humans.  
Número: 650/2020/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECIÍFIQUES 
REGULADORES DEL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE DE DUES PLACES DE 
TÈCNIC/A SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 ACORD:  
 
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases reguladores especifiques del 
concurs oposició, de dues places de Tècnic/a Superior d’Administració General, 
funcionari/ària de carrera, de l’escala de l’administració general, sots escala 
tècnica. 
 
SEGON.-  Publicar aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al 
BOPB i al web municipal. 
 
TERCER.- Viabilitat econòmica: Les despeses de sou i seguretat social de 2 
places de Tècnic/a Superior d’Administració General, estan consignades a les 
partides pressupostàries de sous i salaris (04.9202.1202) i seguretat social 
(04.9202.1600003) de l’Oferta Pública 2020 del Pressupost Municipal vigent. 

 
QUART.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL 
CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE DE LA CONVOCATÒRIA DE PROVES 
SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ DE DUES PLACES DE 
FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, TÈCNIC/A SUPERIOR 
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, GRUP A1, ESCALA D’ADMINISTRACIÓ 
GENERAL, SUBESCALA TÈCNICA. 

 
1. NORMES GENERALS. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
1.1. L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de 

concurs oposició lliure, de dues places vacants de Tècnic/a Superior 
d’Adminsitració General, funcionari/ària de carrera, de la plantilla de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
1.2. Aquestes places pertanyen al grup de classificació A, subgrup A1, 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 de Tècnic/a Superior d’Adminsitració General, reservada a personal 
funcionari de l’escala d’administració general, subescala Tècnica, incloses 
en la Oferta Pública d’Ocuapció de 2019 i de 2020. 

 
1.4. La retribució del lloc de treball associat a la plaça serà la que correspongui 

al lloc de treball adscrit, de Tècnic/a Administració General A1-24, vigent al 
catàleg de llocs de treball. 

 
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. 

 
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 aspirants 
hauran de reunir els requisits següents: 
 
a) Tenir la titulació de doctor o Llicenciat en Dret, Ciències Polítiques o 

Econòmiques, o equivalent o superior o estar en condicions d’obtenir-la en 
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la data en que finalitzi el termini de presentació d’instàncies. Aquells/lles 
que presentin títols considerats equivalents als exigits hauran d’acreditar 
l’equivalència mitjançant certificació lliurada pel Ministeri d’Educació o el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat corresponent. 

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

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

 

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

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

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

 
d) Justificant pagament dels drets d’examen de 32,25€. 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. 

 
En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 
 
 
3. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a 
les proves de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes 
dependents a partir de l’endemà de la publicació de 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. 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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Documentació que caldrà presentar en el tràmit en línia: 
 

 Declaració d’al·legació i càlcul de mèrits Declaració al·legació de mèrits per 
les proves selectives (genèrica)  Les persones que 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 32,25€ o acreditació de l’exempció. 
Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una 
discapacitat igual o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les 
persones que acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei 
d’Ocupació. El pagament es pot realitzar per transferència bancària al 
compte següent: ES2821000024990200725822. 

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

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

 Declaració d’al·legació i càlcul de de mèrits Declaració al·legació de mèrits 
per les proves selectives (genèrica). Les persones que 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 32,25€ 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. 

 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
https://aoberta.vilanova.cat/sta/Relec/STAValidManager?url=Relec%2FTramitaForm&showApplet=false&dboidSolicitud=6269004621350340206106
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/Document%20al.legaci%C3%B3%20m%C3%A8rits%20gen%C3%A8ric.xls
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/Document%20al.legaci%C3%B3%20m%C3%A8rits%20gen%C3%A8ric.xls
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/FormulariSollicitudpresentacioprovespersonal2020.pdf
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/FormulariSollicitudpresentacioprovespersonal2020.pdf
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/Document%20al.legaci%C3%B3%20m%C3%A8rits%20gen%C3%A8ric.xls
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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. 
 
5. EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ 

Primer exercici: Coneixements de la llengua  

 
1.1 Coneixement de la llengua catalana 
 
Constarà d’un exercici corresponent al nivell C de català.  Quedaran exempts 
d’aquest exercici: 
 

 Els aspirants que presentin el certificat de suficiència de català (nivell C) de 
la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la 
Generalitat 

 
Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte. 
 
1.2 Coneixement de la llengua castellana 
 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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Té caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants que no tinguin la 
nacionalitat espanyola i no hagin acreditat els coneixements de llengua 
castellana. 
 
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, que consistirà en una redacció de 
200 paraules en el termini màxim de 45 minuts, i a mantenir una conversa amb 
membres del tribunal durant el temps màxim de 15 minuts i, 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. Prova teòrica:  
 
Consistirà en desenvolupar per escrit, de forma llegible pel Tribunal en el 
termini màxim de 2 hores, un tema de caràcter general escollit per l’aspirant 
entre dos proposat pel Tribunal en relació amb els continguts del bloc de 
matèries comuns que figura en el programa de l’annex I. 
 
Aquest exercici haurà de ser llegit obligatòriament davant del Tribunal per 
l'aspirant, apreciant-se, fonamentalment, la capacitat i formació en general, la 
claredat de les idees, la precisió i el rigor en l'exposició i la qualitat d'expressió 
escrita. 
 
La qualificació de la prova és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per 
superar-la serà de 5 punts.  
 
Tercer exercici. Prova oral:   
 
Consistirà en exposar oralment, durant un temps màxim de 30 minuts, 2 temes 
escollits a l’atzar entre els compresos en el programa de l’annex I i II.  Un tema 
del grup de matèries comuns estret a l’atzar (annex I) i un tema de grup de 
matèries específiques escollit a l’atzar (annex II). 
 
L’opositor/a deurà exposar els temes per ordre d’aparició en el programa. 
 
Abans d’iniciar l’exposició, l’aspirant disposarà d’un període màxim de 10 
minuts per a la realització d’un esquema o guió dels temes a desenvolupar. 
 
Acabada l’exposició dels dos temes, hi haurà un temps màxim de 10 minuts 
perquè l’aspirant contesti qüestions i aclariments relacionades amb els temes 
desenvolupats que sol·licitin o formulin els membres del Tribunal. 
 
En aquest exercici es valorarà el volum i compressió dels coneixements, la 
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claredat de l’exposició i la capacitat d’expressió oral. 
 
La qualificació de la prova és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per 
superar-la serà de 5 punts.  
  
Quart  exercici: Prova Pràctica 
 
El tribunal plantejarà 3 casos pràctics, se’n escollirà un a l’atzar que s’haurà de 
resoldre, en un temps màxim d’una hora, en relació al temari de l’annex I i II. La 
utilització de material auxiliar serà degudament establert pel Tribunal. 
 
Es qualificarà de 0 a 10 punts i serà necessari per aprovar obtenir una 
qualificació mínima de 5 punts. 
 
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:  
 

 Per serveis prestats en llocs de treball relacionats amb el lloc de treball 
a desenvolupar amb un màxim de 4 punts: 

 
a) Dins del sector públic exercint llocs de treball de TAG, a raó de 0,50 

punts per cada 6 mesos. No es puntuaran les fraccions inferiors a 6 
mesos. 

b) Dins del sector privat d’exercici d’advocat 0,50 punts per cada any. 
No es puntuaran les fraccions inferiors a 1 any. 

 
b)  Cursos de Formació i perfeccionament professional 
 

 Cursos, jornades i sessions de perfeccionament professional amb un 
màxim d’1’5 punt: 

 
-  Amb prova d’aptitud i més de 60 hores lectives, per cada un 0,50 punts 
-  Amb prova d’aptitud i menys de 60 hores lectives, per cada un 0,25 

punts 
-  Sense prova d’aptitud i més de 60 hores lectives: 0,40 punts 
-  Sense prova d’aptitud i menys de 60 hores lectives: 0,20 punts. 
  

c) 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 del perfil de la plaça.  
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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  7,5 
punts.  
 
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 6 mesos en el lloc de treball d’adscripció. Aquest 
període es realitzarà sota la supervisió del Secretari General de la Corporació 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. DESIGNACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR 
 
El Tribunal qualificador es constituirà de la manera següent: 
 
President: 
 
- Secretaria General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (titular) 
- Adjunt a Secretaria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (suplent) 
 
Vocals: 
 
- Tècnic/a A1 de l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (titular i suplent) 
- Un secretari d’un Ajuntament (titular i suplent)  
- Un representant de l’EAPC (titular i suplent) 
- Un representat del COSITAL (titular i suplent) 
 
Secretari: Actuarà com a tal un membre del tribunal amb el suport administratiu 
del Servei de Recursos Humans.  
 
9. 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. 
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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 prova. 
 
Aquesta borsa de treball tindrà vigència mentre no es realitzi una borsa que la 
derogui. 
 
ANNEX I: TEMARI DE LA CONVOCATORIA DE LA PLAÇA DE TÈCNIC 
D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Part general 
 
1. Estat social i democràtic. Models, polítiques i problemes actuals de l’Estat 

del benestar. 
 
2. La transició espanyola a la democràcia. El consens constitucional de 1978. 

La consolidació democràtica. 
 
3. Governs, partits i sistemes de partits a l’Espanya democràtica. Societat civil 

i grups d’interès a Espanya. Participació política i ciutadania. 
 
4. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i contingut essencial. La 

constitucionalització del principi d’estabilitat pressupostària. La reforma 
constitucional. 

 
5. Drets i deures fonamentals. La protecció i suspensió dels drets 

fonamentals. 
 
6. La Corona. Atribucions segons la Constitució. 
 
7. Les Corts Generals. Composició i funcions. Òrgans de control dependents 

de les Corts Generals: el Defensor del Poble i el Tribunal de Comptes. 
 
8. El Govern al sistema constitucional espanyol. El President del Govern. El 

control parlamentari del Govern. El Govern: composició, organització i 
funcions. 

 
9. El Poder Judicial. Regulació constitucional de la justícia. La Llei Orgànica 

del Poder Judicial. La Llei de Demarcació i de Planta Judicial. El Consell 
General del Poder Judicial: designació, organització i funcions. 

 
10. Organització de l’Administració de Justícia a Espanya: ordres 

jurisdiccionals, classes d’òrgans jurisdiccionals i les seves funcions. 
Conflictes de jurisdicció i de competència. 
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11. El Tribunal Constitucional a la Constitució i a la seva Llei Orgànica. 

Composició, designació i organització. Funcions del Tribunal 
Constitucional. 

 
12. L’Administració pública a la Constitució. L’administració pública: concepte. 

L’Administració Instrumental. Els Organismes públics. Organismes 
autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i 
fundacions públiques. 

 
13. L’Administració General de l’Estat. L’estructura departamental i els òrgans 

superiors. Organització territorial de l’Administració General de l’Estat. 
Delegats i Subdelegats del Govern. Directors insulars. 

 
14. L’organització territorial de l’Estat. Naturalesa jurídica i principis. Els 

Estatuts d’Autonomia. L’organització política i administrativa de les 
Comunitats Autònomes. La reforma dels Estatuts d’Autonomia. 

 
15. El sistema de la distribució de competències entre l’Estat i les Comunitats 

Autònomes. Les relacions entre l’Estat i les Comunitats Autònomes. 
Jurisprudència constitucional. El marc competencial de les Entitats Locals. 

 
16. La Unió Europea: origen i evolució. Institucions i organismes de la Unió 

Europea: composició, funcionament i competències. La Unió Econòmica i 
Monetària. 

 
17. El Comitè de les Regions. El Congrés de Poders Locals i Regionals 

d’Europa. La cooperació i l’associacionisme internacional de les entitats 
locals. 

 
18. El Dret de la Unió Europea. Tractats i dret derivat. Les directives i els 

reglaments comunitaris. Les decisions, recomanacions i dictàmens. Dret 
europeu i dret dels països membres. Relacions amb Comunitats 
Autònomes i entitats locals. 

 
19. L’Administració pública i el dret. El principi de legalitat a l’Administració. 

Potestats reglades i discrecionals: discrecionalitat i conceptes jurídics 
indeterminats. Límits de la discrecionalitat. Control judicial de la 
discrecionalitat. La desviació de poder. 

 
20. La potestat organitzativa de l’Administració. Creació, modificació i 

supressió dels ens i òrgans administratius. Classes d’òrgans. Especial 
referència a òrgans col·legiats. 

 
21. Els principis de l’organització administrativa: la competència i les seves 

tècniques de translació. La jerarquia, la coordinació i el control. Conflicte 
d’atribucions. 
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22. L’ordenament jurídic-administratiu. El dret administratiu: concepte i 
continguts. El dret administratiu bàsic dictat en virtut de l’artícle 149.1.18.ª 
de la Constitució. Tipus de disposicions legals. Els tractats internacionals. 

 
23. L’ordenament jurídic-administratiu. El reglament: concepte i classes. La 

potestat reglamentària. El procediment d’elaboració. Límits. El control de la 
potestat reglamentària. 

 
24. Les persones davant l’activitat de l’Administració: drets i obligacions. 

L’interessat: concepte, capacitat d’obrar i representació. La identificació 
dels interessats i els seus drets al procediment. 

 
25. La transparència de l’activitat pública. Publicitat activa. 
 
26. El dret d’accés a la informació pública. La protecció de dades de caràcter 

personal. 
 
27. L’acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. La forma i la motivació. 
 
28. La notificació: contingut, termini i pràctica en paper i a través de mitjans 

electrònics. La notificació infructuosa. La publicació. 
 
29. L’eficàcia dels actes administratius: el principi d’autotutela declarativa. 

Condicions. L’aprovació per una altra Administració. La demora i 
retroactivitat de l’eficàcia. 

 
30. L’executivitat dels actes administratius: el principi d’autotutela executiva. 

L’execució forçosa dels actes administratius: mitjans i principis d’utilització. 
La coacció administrativa directa. La via de fet. 

 
31. La invalidesa de l’acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i 

anul·labilitat. El principi de conservació de l’acte administratiu. 
 
32. Disposicions generals sobre el procediment administratiu. Els mitjans 

electrònics aplicats al procediment administratiu comú. 
 
33. La iniciació del procediment:  classes, subsanació i millora de les 

sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Els 
registres administratius. 

 
34. La adopció de mesures provisionals. El temps en el procediment. Termes i 

terminis: còmput, ampliació i tramitació d’urgència. 
 
35. La instrucció del procediment. Fases. La intervenció dels interessats. 
 
36. Ordenació i tramitació del procediment. La tramitació simplificada del 

procediment administratiu comú. 
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37. Terminació del procediment. L’obligació de resoldre. Contingut de la 
resolució expressa: principis de congruència i de no agreujar la situació 
inicial. La terminació convencional. 

 
38. Incompliment de terminis per a resoldre i els seus efectes. La falta de 

resolució expressa: el silenci administratiu. El desistiment i la renúncia. La 
caducitat. 

 
39. La revisió dels actes i disposicions per part de l’Administració: supòsits. La 

revocació dels actes. Rectificació d’errors materials o de fet. L’acció de la 
nul·litat, procediment, límits. Declaració de lesivitat. 

 
40. Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs 

administratiu. Regles generals de tramitació dels recursos administratius. 
Classes de recursos. Procediments substitutius dels recursos 
administratius: conciliació, mediació i arbitratge. 

 
41. La Jurisdicció contenciosa-administrativa. Naturalesa, extensió i límits. 

Òrgans de la jurisdicció i les seves competències. Les parts: legitimació. 
L’objecte del recurs contenciós administratiu. Causes d’inadmisibilitat. 

 
42. El procediment en primera o única instància. Mesures cautelars. La 

sentència: recursos contra sentències. L’execució de la sentència. 
Procediments especials. 

 
43. La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l’exercici de la 

potestat sancionadora. Especialitats del procediment en matèria 
sancionadora. Mesures sancionadores administratives. Especial referència 
a la potestat sancionadora local. 

 
44. L’exercici de la potestat normativa. Els principis de bona regulació. La 

planificació i evaluació normativa. La participació dels ciutadans. La 
memòria d’anàlisi de l’impacte normatiu. 

 
45. L’expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causa. El procediment general. 

Garanties jurisdiccionals. La reversió expropiatòria. Referència a les 
singularitats procedimentals. 

 
46. La responsabilitat de l’Administració pública: caràcters. Els presupòsits de 

la responsabilitat. Danys indemnitzables. L’acció de la responsabilitat. 
Especialitats del procediment administratiu en matèria de responsabilitat. 
La responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal al servei de les 
Administracions públiques.  

 
47. Els contractes del sector públic: les directives europees en matèria de 

contractació pública. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a 
regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats. 
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48. Disposicions generals sobre la contractació del sector públic: racionalitat i 

consistència, llibertat de pactes i contingut mínim del contracte, perfecció i 
forma del contracte. 

 
49. Règim d’invalidesa. Recurs especial en matèria de contractació. 
 
50. Les parts als contractes del sector públic. Òrgans de contractació. 

Capacitat i solvència de l’empresari. Successió a la persona del 
contractista. Competència en matèria de contractació i normes 
específiques de contractació pública a les entitats locals. 

 
51. Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la 

seva revisió. Garanties exigibles a la contractació del sector públic. 
Preparació dels contractes de les Administracions públiques: expedient de 
contractació, plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques. 

 
52. Adjudicació dels contractes de les Administracions públiques: normes 

generals i procediments d’adjudicació. El Perfil del contractant. Normes 
específiques de contractació pública a les entitats locals. 

 
53. Efectes dels contractes. Prerrogatives de l’Administració pública als 

contractes administratius. Execució dels contractes. Modificació dels 
contractes. Suspensió i extinció dels contractes. Cessió dels contractes i 
subcontractació. 

 
54. El contracte d’obres. Actuacions preparatòries del contracte d’obres. 

Execució del contracte d’obres. Modificació del contracte. Compliment i 
resolució. 

 
55. El contracte de concessió d’obres. Actuacions preparatòries del contracte 

de concessió d’obres. Efectes, compliment i extinció de les concessions. 
Construcció de les obres objecte de la concessió. Drets i obligacions del 
concessionari i prerrogatives de l’Administració concedent. Extinció de les 
concessions. 

 
56. El contracte de concessió de serveis. Actuacions preparatòries del 

contracte de concessió de serveis. Efectes, compliment i extinció del 
contracte de concessió de serveis. Execució i modificació del contracte. 
Compliment i resolució. 

 
57. Contracte de subministrament. Execució del contracte de subministrament. 

Compliment i resolució. Regulació de determinats contractes de 
subministrament. 

 
58. El contracte de serveis. Execució dels contractes de serveis. Resolució. 

Especialitats del contracte d’elaboració de projectes d’obres. 
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59. Les formes d’activitat administrativa. El servei públic. Concepte. Evolució i 

crisi. Les formes de gestió dels serveis públics. La remunicipalització dels 
serveis públics. La iniciativa econòmica pública i els serveis públics. 

 
60. La activitat de policia: la autorització administrativa prèvia i altres tècniques 

autoritzadores després de la Directiva 123/2006/CE de Serveis. La policia 
de la seguretat pública. Activitat de foment: les seves tècniques. 

 
61. El patrimoni de les Admistracions públiques. Les propietats públiques: 

tipologia. El domini públic, concepte, naturalesa i elements. Afectació i 
mutacions demanials. Régim jurídic del domini públic. Règim de les 
autoritzacions i concessions demanials. 

 
62. El patrimoni privat de les Administracions públiques. Règim jurídic. 

Potestats de l’Administració i règim d’adquisició, ús i alienació. La cessió 
de béns i drets patrimonials. 

 
63. Dominis públics especials. Aspectes essencials de la regulació relativa a 

aigües, muntanyes, mines, carreteres i costes. El patrimoni nacional. 
 
64. Activitat subvencional de les Administracions públiques: tipus de 

subvencions. Procediments de concessió i gestió de les subvencions. 
Reintegrament de subvencions. Control financer. Infraccions i sancions 
administratives en matèria de subvencions. 

 
65. Els drets constitucionals dels treballadors públics. Polítiques d’igualtat i 

contra la violència de gènere a les Administracions públiques. Polítiques 
dirigides a l’atenció a persones amb discapacitat i/o dependent. 

 
66. Els treballadors públics: classes i règim jurídic. Els instruments 

d’organització del personal: plantilles i relacions de llocs de treball. Els 
instruments reguladors dels recursos humans: la oferta de treball, els plans 
de treball i altres sistemes de racionalització. 

 
67. L’accés al treball públic: principis reguladors. Requisits. Sistemes selectius. 

L’extinció de la condició de treballador públic. El règim de provisió de llocs 
de treball: sistemes de provisió. El contracte de treball. Les situacions 
administratives dels funcionaris locals. 

 
68. La relació estatuària. Els drets dels funcionaris públics. Drets individuals. 

Especial referència a la carrera administrativa i les retribucions. El règim de 
la Seguretat Social. Drets d’exercici col·lectiu. Sindicació i representació. El 
dret a vaga. La negociació col·lectiva. 

 
69. Els deures dels funcionaris públics. El règim disciplinari. El règim de 

responsabilitat civil, penal i patrimonial. El règim d’incompatibilitats. 
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70. Règim jurídic dels funcionaris habilitats amb caràcter nacional: funcions. 
Llocs reservats. 

 
71. El dret al treball. Naturalesa i caràcters. Les fonts de l’ordenament laboral: 

principis constitucionals, normativa internacional i legislació estatal. 
 
72. Els convenis col·lectius de treball. 
 
73. El contracte de treball: parts. Capacitat per contractar. Contigut. Les 

prestacions del treballador i de l’empresari. 
 
74. Modalitats del contracte de treball. Mesures de foment del treball. 
 
75. Modificació, suspensió i extinció de la relació laboral. 
 
76. Drets i deures laborals. El salari: concepte i naturalesa jurídica. Classes de 

salaris. La jornada de treball. 
 
77. Llibertat sindical. La participació del personal a l’empresa. Comitès 

d’empresa i delegats de personal. Les assemblees de treballadors. 
 
78. Els conflictes col·lectius. El dret a vaga. El tancament patronal. 
 
79. La jurisdicció laboral. Organització i competències. El procés laboral. 
 
Part especial 
 
1. El règim local: significat i evolució històrica. L’Administració local a la 

Constitució i als Estatuts d’Autonomia. El principi d’autonomia local: 
significat, contingut, límits. 

 
2. Les fonts del dret local. La Carta Europea de l’Autonomia Local. Regulació 

bàsica de l’Estat i normativa de les Comunitats Autònomes en matèria de 
règim local. La incidència de la legislació sectorial sobre el règim local. La 
potestat normativa de les entitats locals: reglaments i ordenances. 
Procediment d’elaboració. El reglament orgànic. Els bans. 

 
3. El municipi: concepte i elements. El terme municipal: el problema de la 

planta municipal. Alteracions dels termes municipals. Legislació bàsica i 
legislació autonòmica. La població municipal. El padró d’habitants. L’estatut 
dels veïns. Drets dels estrangers. La participació veïnal a la gestió 
municipal. 

 
 
4. L’organització municipal. El règim ordinari de l’Ajuntament. El consell obert. 

Altres règims especials. Especialitats del règim orgànic-funcional als 
municipis de gran població. L’estatut dels membres electius de les 
corporacions Locals. Els regidors no adscrits. Els grups polítics. 
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5. Règim ordinari: òrgans necessaris. Alcalde, tinents d’alcalde, ple i junta de 

govern local. Òrgans complementaris: comissions informatives i altres 
òrgans. 

 
6. Les competències municipals: sistema de determinació. Competències 

pròpies, delegades i competències diferents de les pròpies. Els serveis 
mínims. La sostenibilitat financera de la hisenda local amb pressupost de 
l’exercici de les competències. Els convenis sobre l’exercici de les 
competències i la prestació de serveis municipals. 

 
7. La província com entitat local. Organització i competències. La cooperació 

municipal i la coordinació en la prestació de determinats serveis. Les illes: 
els consells i cabildos insulars. Entitats locals d’àmbit inferior al municipi. 
Les comarques. Les mancomunitats de municipis. Les àrees 
metropolitanes. Societats interadministratives. Els consorcis: règim jurídic. 

 
8. Els sistema electoral local. Causes d’inelegibilitat i incompatibilitat. Elecció 

dels regidors i alcaldes. Elecció de diputats provincials i presidents de 
diputacions provincials. Elecció de consellers i presidents de cabildos i 
consells insulars. La moció de censura i la qüestió de confiança a l’àmbit 
local. El recurs contenciós-electoral. 

 
9. Règim de sessions dels òrgans de govern local: convocatòria, 

desenvolupament i adopció d’acords. Les actes. 
 
10. Les formes d’acció administrativa de les entitats locals. La intervenció 

administrativa local a  l’activitat privada. Les autoritzacions administratives: 
classes. El règim de llicències. La comunicació prèvia i la declaració 
responsable. L’activitat de foment de les entitats locals. 

 
11. La iniciativa econòmica de les entitats locals i la reserva de serveis en favor 

de les entitats locals. El servei públic de les entitats locals. Concepte. Les 
formes de gestió dels serveis públics locals. 

 
12. El patrimoni de les entitats locals: béns i drets que el conformen. Classes. 

Béns de domini públic. Béns patrimonials. Prerrogatives i potestats de les 
entitats locals en relació als seus béns. Els béns comunals. L’inventari. 
Muntanyes veïnals en mà comú. 

 
13. Evolució històrica de la legislació urbanística espanyola: desde la Llei del 

sòl de 1956 fins als text refós de 2015. El marc constitucional d’urbanisme. 
La doctrina del Tribunal Constitucional. Competències de l’Estat, de les 
Comunitats Autònomes i de les entitats locals. 

 
14. Bases del règim del sòl. El règim de valoracions del sòl. El planejament 

urbanístic. Classes de plans. Naturalesa jurídica dels instruments de 
planejament. L’execució del planejament urbanístic. Els diferents sistemes 
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d’execució dels plans. 
 
15. Les hisendes locals a Espanya: principis constitucionals. El règim jurídic de 

les hisendes locals. Incidència estatal i autonòmica a l’autonomia financera 
local. La coordinació de les hisendes estatal, autonòmica i local. 

 
16. Els recursos de les hisendes locals. Els tributs locals: principis. La potestat 

reglamentària de les entitats locals en matèria tributària: contingut de les 
ordenances fiscals, tramitació i règim d’impugnació dels actes d’imposició i 
ordenació de tributs. L’establiment de recursos no tributaris. 

 
17. La gestió, inspecció i recaudació dels recursos de les hisendes locals. La 

revisió en via administrativa dels actes de gestió tributària dictats per les 
entitats locals, en municipis de règim comú i de gran població. La gestió i 
recaudació de recursos per compte d’altres ens públics. 

 
18. L’impost sobre béns immobles. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte 

passiu. Exempcions i bonificacions. Base imposable. Base liquidable. 
Quota, meritació i període impositiu. Gestió cadastral. Gestió tributària. 
Inspecció cadastral. 

 
19. L’impost sobre activitats econòmiques. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte 

passiu. Exempcions. Quota: les tarifes. Meritació i període impositiu. Gestió 
censal i gestió tributària. El recàrrec provincial. L’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres. 

 
20. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica. L’impost sobre l’increment de 

valor de terrenys de naturalesa urbana. 
 
21. Taxes i preus públics. Principals diferències. Les contribucions especials: 

bestreta i ajornament de quotes i col·laboració ciutadana. 
 
22. El personal al servei de les entitats locals: classes i règim jurídic. Els 

instruments d’organització del personal: plantilles i relacions de llocs de 
treball. Els instruments reguladors dels recursos humans: la oferta de 
treball, els plans d’ocupació i altres sistemes de racionalització. L’accés als 
treballs locals: sistemes de selecció i provisió. 

 
23. La revisió en via administrativa dels actes de gestió tributària a l’àmbit 

estatal i autonòmic. Procediments especials de revisió. El recurs de 
reposició. Les reclamacions econòmic-administratives 

   
 
 
 
11. Recursos Humans.  
Número: 651/2020/eRH. 
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APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECIÍFIQUES 
REGULADORES DEL CONCURS OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA 
D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL. 
 
 La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
 ACORD:  
 
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases reguladores especifiques del 
concurs oposició per promoció interna, d’una plaça de Tècnic/a Superior 
d’Administració General, funcionari/ària de carrera, de l’escala de 
l’administració general, sots escala tècnica. 
 
SEGON.-  Publicar aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al 
BOPB i al web municipal. 
 
TERCER.- Viabilitat econòmica: Les despeses de sou i seguretat social d’una 
plaça de Tècnic/a Superior d’Administració General, estan consignades a les 
partides pressupostàries de sous i salaris i seguretat social del Pressupost 
Municipal vigent. 
 
QUART.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 

 
 
 
 
 
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL 
CONCURS-OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA DE LA CONVOCATÒRIA 
DE PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE 
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FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, TÈCNIC/A SUPERIOR 
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, GRUP A1, ESCALA D’ADMINISTRACIÓ 
GENERAL, SUBESCALA TÈCNICA. 
 
 
1. NORMES GENERALS. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
1.1. L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de 
concurs oposició per promoció interna, d’una plaça vacant de Tècnic/a Superior 
d’Adminsitració General, funcionari/ària de carrera, de la plantilla de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
1.2. Aquesta plaça pertany al grup de classificació A, subgrup A1, a què es 
refereix l’article 76 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per el 
que s’aprova el tex refos de la LLie de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
1.3. La convocatòria d’aquesta plaça està vinculada a la provisió del lloc de 
treball de Tècnic/a Superior d’Adminsitració General, reservada a personal 
funcionari de l’escala d’administració general, subescala Tècnica, inclosa en la 
Oferta Pública d’Ocuapció de 2018.  
 
1.4. La retribució del lloc de treball associat a la plaça serà la que 
correspongui al lloc de treball adscrit, de Tècnic/a Administració General  A1-24, 
vigent al catàleg de llocs de treball. 
 
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. 
 
1.6. En el cas que aquesta convocatòria de promoció interna quedés deserta, 
s’ampliarà en una el nombre de places de la convocatòria de Tècnic/a Superior 
d’Administratció General A1,  per lliure concurrència, d’acord amb el que 
estableix l’article 102 del Decret 2014/1990, de 30 de juliol que aprova el 
Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals. 
 
1.7. 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. 
 
1.8. 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 aspirants 
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hauran de reunir els requisits següents: 
 
a) Tenir la titulació de doctor o Llicenciat en Dret, Ciències Polítiques o 
Econòmiques, o equivalent o superior o estar en condicions d’obtenir-la en la 
data en que finalitzi el termini de presentació d’instàncies. Aquells/lles que 
presentin títols considerats equivalents als exigits hauran d’acreditar 
l’equivalència mitjançant certificació lliurada pel Ministeri d’Educació o el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat corresponent. 
 
b) Ser funcionari de carrera amb una antiguitat de al menys, dos anys en el 
grup immediatament inferior o del mateix grup A1, a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, o personal laboral fix de plantilla d’aquest Ajuntament que es trobi en 
la situació descrita en la Disposició Transitòria 2a del Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Pública.  I en situació administrativa de servei actiu, serveis especials, serveis 
en altres administracions o en qualsevol situació que comporti reserva de llocs 
o de destinació.  
 
c) Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement 
corresponent al nivell de suficiència de català (nivell C), amb independència de 
la seva nacionalitat. En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova 
corresponent. 
 
d) Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola 
hauran d’acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell superior, 
mitjançant els certificats següents: 
 

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

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

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

 
e) Justificant pagament dels drets d’examen de 32,25€. 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. 
 
En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 
 
3. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a 
les proves de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes 
dependents a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria 
respectiva al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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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 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 32,25€ o acreditació de 
l’exempció. Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin 
una discapacitat igual o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 
50% les persones que acreditin la condició d’aturats degudament inscrits 
al Servei d’Ocupació. El pagament es pot realitzar per transferència 
bancària al compte següent: ES2821000024990200725822. 

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

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

 Declaració d’al·legació i càlcul de de mèrits Declaració al·legació de 
mèrits per les proves selectives (genèrica). Les persones que 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 
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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 32,25€ 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 per promoció interna. 
 
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. 
 
5. EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ 
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Primer exercici: Coneixements de la llengua  
 
1.1 Coneixement de la llengua catalana 
 
Constarà d’un exercici corresponent al nivell C de català.  Quedaran exempts 
d’aquest exercici: 
 

 Els aspirants que presentin el certificat de suficiència de català (nivell C) 
de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la 
Generalitat. 

 
Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte. 
 
1.2 Coneixement de la llengua castellana 
 
Té caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants que no tinguin la 
nacionalitat espanyola i no hagin acreditat els coneixements de llengua 
castellana. 
 
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, que consistirà en una redacció de 
200 paraules en el termini màxim de 45 minuts, i a mantenir una conversa amb 
membres del tribunal durant el temps màxim de 15 minuts i, 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. Prova teòrica: Consistirà en desenvolupar per escrit, de 
forma llegible pel Tribunal en el termini màxim de 2 hores, un tema de caràcter 
general escollit per l’aspirant entre dos proposat pel Tribunal en relació amb els 
continguts del bloc de matèries comuns que figura en el programa de l’annex I. 
 
Aquest exercici haurà de ser llegit obligatòriament davant del Tribunal per 
l'aspirant, apreciant-se, fonamentalment, la capacitat i formació en general, la 
claredat de les idees, la precisió i el rigor en l'exposició i la qualitat d'expressió 
escrita. 
 
La qualificació de la prova és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per 
superar-la serà de 5 punts.  
 
Tercer exercici. Prova oral:  Consistirà en exposar oralment, durant un temps 
màxim de 30 minuts, 2 temes escollits a l’atzar entre els compresos en el 
programa de l’annex  I i II.  Un tema del grup de matèries comuns estret a 
l’atzar (annex I) i un tema de grup de matèries específiques escollit a l’atzar 
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(annex II). 
 
L’opositor deurà exposar els temes per ordre d’aparició en el programa. 
 
Abans d’iniciar l’exposició, l’aspirant disposarà d’un període màxim de 10 
minuts per a la realització d’un esquema o guió dels temes a desenvolupar. 
 
Acabada l’exposició dels dos temes, hi haurà un temps màxim de 10 minuts 
perquè l’aspirant contesti qüestions i aclariments relacionades amb els temes 
desenvolupats que sol·licitin o formulin els membres del Tribunal. 
 
En aquest exercici es valorarà el volum i compressió dels coneixements, la 
claredat de l’exposició i la capacitat d’expressió oral. 
 
La qualificació de la prova és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per 
superar-la serà de 5 punts.  
 
Quart  exercici: Prova Pràctica: El tribunal plantejarà 3 casos pràctics, se’n 
escollirà un a l’atzar que s’haurà de resoldre, en un temps màxim d’una hora, 
en relació al temari de l’annex I i II. La utilització de material auxiliar serà 
degudament establert pel Tribunal. 
 
Es qualificarà de 0 a 10 punts i serà necessari per aprovar obtenir una 
qualificació mínima de 5 punts. 
 
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:  
 

 Per serveis prestats en llocs de treball relacionats amb el lloc de treball a 
desenvolupar amb un màxim de 4 punts: 

 
a) Dins del sector públic exercint llocs de treball de TAG, a raó de 0,50 

punts per cada 6 mesos. No es puntuaran les fraccions inferiors a 6 
mesos. 

b) Dins del sector privat d’exercici d’advocat 0,50 punts per cada any. 
No es puntuaran les fraccions inferiors a 1 any. 

 
b) Cursos de Formació i perfeccionament professional: 
 

 Cursos, jornades i sessions de perfeccionament professional amb un 
màxim d’1’5 punt: 

 
-  Amb prova d’aptitud i més de 60 hores lectives, per cada un 0,50 punts 
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-  Amb prova d’aptitud i menys de 60 hores lectives, per cada un 0,25 punts 
-  Sense prova d’aptitud i més de 60 hores lectives: 0,40 punts 
-  Sense prova d’aptitud i menys de 60 hores lectives: 0,20 punts. 

  
c) 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 del perfil de la plaça.  
 
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  7,5 
punts.  
 
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 6 mesos en el lloc de treball d’adscripció. Aquest 
període es realitzarà sota la supervisió del Secretari General de la Corporació 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. DESIGNACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR 
 
El Tribunal qualificador es constituirà de la manera següent: 
 
President: 
- Secretaria General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (titular) 
- Adjunt a Secretaria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (suplent) 
 
Vocals: 
- Tècnic/a A1 de l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (titular i suplent) 
- Un secretari d’un Ajuntament (titular i suplent)  
- Un representant de l’EAPC (titular i suplent) 
- Un representat del COSITAL (titular i suplent) 
 
Secretari:  Actuarà com a tal un membre del tribunal amb el suport administratiu 
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del Servei de Recursos Humans.  
 
9. 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 prova. 
 
Aquesta borsa de treball tindrà vigència mentre no es realitzi una borsa que la 
derogui. 
 
TEMARI DE LA CONVOCATORIA DE LA PLAÇA DE TÈCNIC 
D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Part general 
 
1. Estat social i democràtic. Models, polítiques i problemes actuals de l’Estat 

del benestar. 
 
2. La transició espanyola a la democràcia. El consens constitucional de 1978. 

La consolidació democràtica. 
 
3. Governs, partits i sistemes de partits a l’Espanya democràtica. Societat civil 

i grups d’interès a Espanya. Participació política i ciutadania. 
 
4. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i contingut essencial. La 

constitucionalització del principi d’estabilitat pressupostària. La reforma 
constitucional. 

 
5. Drets i deures fonamentals. La protecció i suspensió dels drets 

fonamentals. 
 
6. La Corona. Atribucions segons la Constitució. 
 
7. Les Corts Generals. Composició i funcions. Òrgans de control dependents 

de les Corts Generals: el Defensor del Poble i el Tribunal de Comptes. 
 
8. El Govern al sistema constitucional espanyol. El President del Govern. El 

control parlamentari del Govern. El Govern: composició, organització i 
funcions. 
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9. El Poder Judicial. Regulació constitucional de la justícia. La Llei Orgànica 

del Poder Judicial. La Llei de Demarcació i de Planta Judicial. El Consell 
General del Poder Judicial: designació, organització i funcions. 

 
10. Organització de l’Administració de Justícia a Espanya: ordres 

jurisdiccionals, classes d’òrgans jurisdiccionals i les seves funcions. 
Conflictes de jurisdicció i de competència. 

 
11. El Tribunal Constitucional a la Constitució i a la seva Llei Orgànica. 

Composició, designació i organització. Funcions del Tribunal 
Constitucional. 

 
12. L’Administració pública a la Constitució. L’administració pública: concepte. 

L’Administració Instrumental. Els Organismes públics. Organismes 
autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i 
fundacions públiques. 

 
13. L’Administració General de l’Estat. L’estructura departamental i els òrgans 

superiors. Organització territorial de l’Administració General de l’Estat. 
Delegats i Subdelegats del Govern. Directors insulars. 

 
14. L’organització territorial de l’Estat. Naturalesa jurídica i principis. Els 

Estatuts d’Autonomia. L’organització política i administrativa de les 
Comunitats Autònomes. La reforma dels Estatuts d’Autonomia. 

 
15. El sistema de la distribució de competències entre l’Estat i les Comunitats 

Autònomes. Les relacions entre l’Estat i les Comunitats Autònomes. 
Jurisprudència constitucional. El marc competencial de les Entitats Locals. 

 
16. La Unió Europea: origen i evolució. Institucions i organismes de la Unió 

Europea: composició, funcionament i competències. La Unió Econòmica i 
Monetària. 

 
17. El Comitè de les Regions. El Congrés de Poders Locals i Regionals 

d’Europa. La cooperació i l’associacionisme internacional de les entitats 
locals. 

 
18. El Dret de la Unió Europea. Tractats i dret derivat. Les directives i els 

reglaments comunitaris. Les decisions, recomanacions i dictàmens. Dret 
europeu i dret dels països membres. Relacions amb Comunitats 
Autònomes i entitats locals. 

 
19. L’Administració pública i el dret. El principi de legalitat a l’Administració. 

Potestats reglades i discrecionals: discrecionalitat i conceptes jurídics 
indeterminats. Límits de la discrecionalitat. Control judicial de la 
discrecionalitat. La desviació de poder. 
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20. La potestat organitzativa de l’Administració. Creació, modificació i 
supressió dels ens i òrgans administratius. Classes d’òrgans. Especial 
referència a òrgans col·legiats. 

 
21. Els principis de l’organització administrativa: la competència i les seves 

tècniques de translació. La jerarquia, la coordinació i el control. Conflicte 
d’atribucions. 

 
22. L’ordenament jurídic-administratiu. El dret administratiu: concepte i 

continguts. El dret administratiu bàsic dictat en virtut de l’article 149.1.18.ª 
de la Constitució. Tipus de disposicions legals. Els tractats internacionals. 

 
23. L’ordenament jurídic-administratiu. El reglament: concepte i classes. La 

potestat reglamentària. El procediment d’elaboració. Límits. El control de la 
potestat reglamentària. 

 
24. Les persones davant l’activitat de l’Administració: drets i obligacions. 

L’interessat: concepte, capacitat d’obrar i representació. La identificació 
dels interessats i els seus drets al procediment. 

 
25. La transparència de l’activitat pública. Publicitat activa. 
 
26. El dret d’accés a la informació pública. La protecció de dades de caràcter 

personal. 
 
27. L’acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. La forma i la motivació. 
 
28. La notificació: contingut, termini i pràctica en paper i a través de mitjans 

electrònics. La notificació infructuosa. La publicació. 
 
29. L’eficàcia dels actes administratius: el principi d’autotutela declarativa. 

Condicions. L’aprovació per una altra Administració. La demora i 
retroactivitat de l’eficàcia. 

 
30. L’executivitat dels actes administratius: el principi d’autotutela executiva. 

L’execució forçosa dels actes administratius: mitjans i principis d’utilització. 
La coacció administrativa directa. La via de fet. 

 
31. La invalidesa de l’acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i 

anul·labilitat. El principi de conservació de l’acte administratiu. 
 
32. Disposicions generals sobre el procediment administratiu. Els mitjans 

electrònics aplicats al procediment administratiu comú. 
 
33. La iniciació del procediment:  classes, subsanació i millora de les 

sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Els 
registres administratius. 
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34. La adopció de mesures provisionals. El temps en el procediment. Termes i 
terminis: còmput, ampliació i tramitació d’urgència. 

 
35. La instrucció del procediment. Fases. La intervenció dels interessats. 
 
36. Ordenació i tramitació del procediment. La tramitació simplificada del 

procediment administratiu comú. 
 
37. Terminació del procediment. L’obligació de resoldre. Contingut de la 

resolució expressa: principis de congruència i de no agreujar la situació 
inicial. La terminació convencional. 

 
38. Incompliment de terminis per a resoldre i els seus efectes. La falta de 

resolució expressa: el silenci administratiu. El desistiment i la renúncia. La 
caducitat. 

 
39. La revisió dels actes i disposicions per part de l’Administració: supòsits. La 

revocació dels actes. Rectificació d’errors materials o de fet. L’acció de la 
nul·litat, procediment, límits. Declaració de lesivitat. 

 
40. Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs 

administratiu. Regles generals de tramitació dels recursos administratius. 
Classes de recursos. Procediments substitutius dels recursos 
administratius: conciliació, mediació i arbitratge. 

 
41. La Jurisdicció contenciosa-administrativa. Naturalesa, extensió i límits. 

Òrgans de la jurisdicció i les seves competències. Les parts: legitimació. 
L’objecte del recurs contenciós administratiu. Causes d’inadmissibilitat. 

 
42. El procediment en primera o única instància. Mesures cautelars. La 

sentència: recursos contra sentències. L’execució de la sentència. 
Procediments especials. 

 
43. La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l’exercici de la 

potestat sancionadora. Especialitats del procediment en matèria 
sancionadora. Mesures sancionadores administratives. Especial referència 
a la potestat sancionadora local. 

 
44. L’exercici de la potestat normativa. Els principis de bona regulació. La 

planificació i evaluació normativa. La participació dels ciutadans. La 
memòria d’anàlisi de l’impacte normatiu. 

 
45. L’expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causa. El procediment general. 

Garanties jurisdiccionals. La reversió expropiatòria. Referència a les 
singularitats procedimentals. 

 
46. La responsabilitat de l’Administració pública: caràcters. Els pressupòsits de 

la responsabilitat. Danys indemnitzables. L’acció de la responsabilitat. 
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Especialitats del procediment administratiu en matèria de responsabilitat. 
La responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal al servei de les 
Administracions públiques.  

 
47. Els contractes del sector públic: les directives europees en matèria de 

contractació pública. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a 
regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats. 

 
48. Disposicions generals sobre la contractació del sector públic: racionalitat i 

consistència, llibertat de pactes i contingut mínim del contracte, perfecció i 
forma del contracte. 

 
49. Règim d’invalidesa. Recurs especial en matèria de contractació. 
 
50. Les parts als contractes del sector públic. Òrgans de contractació. 

Capacitat i solvència de l’empresari. Successió a la persona del 
contractista. Competència en matèria de contractació i normes 
específiques de contractació pública a les entitats locals. 

 
51. Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la 

seva revisió. Garanties exigibles a la contractació del sector públic. 
Preparació dels contractes de les Administracions públiques: expedient de 
contractació, plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques. 

 
52. Adjudicació dels contractes de les Administracions públiques: normes 

generals i procediments d’adjudicació. El Perfil del contractant. Normes 
específiques de contractació pública a les entitats locals. 

 
53. Efectes dels contractes. Prerrogatives de l’Administració pública als 

contractes administratius. Execució dels contractes. Modificació dels 
contractes. Suspensió i extinció dels contractes. Cessió dels contractes i 
subcontractació. 

 
54. El contracte d’obres. Actuacions preparatòries del contracte d’obres. 

Execució del contracte d’obres. Modificació del contracte. Compliment i 
resolució. 

 
55. El contracte de concessió d’obres. Actuacions preparatòries del contracte 

de concessió d’obres. Efectes, compliment i extinció de les concessions. 
Construcció de les obres objecte de la concessió. Drets i obligacions del 
concessionari i prerrogatives de l’Administració concedent. Extinció de les 
concessions. 

 
56. El contracte de concessió de serveis. Actuacions preparatòries del 

contracte de concessió de serveis. Efectes, compliment i extinció del 
contracte de concessió de serveis. Execució i modificació del contracte. 
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Compliment i resolució. 
 
57. Contracte de subministrament. Execució del contracte de subministrament. 

Compliment i resolució. Regulació de determinats contractes de 
subministrament. 

 
58. El contracte de serveis. Execució dels contractes de serveis. Resolució. 

Especialitats del contracte d’elaboració de projectes d’obres. 
 
59. Les formes d’activitat administrativa. El servei públic. Concepte. Evolució i 

crisi. Les formes de gestió dels serveis públics. La remunicipalització dels 
serveis públics. La iniciativa econòmica pública i els serveis públics. 

 
60. La activitat de policia: la autorització administrativa prèvia i altres tècniques 

autoritzadores després de la Directiva 123/2006/CE de Serveis. La policia 
de la seguretat pública. Activitat de foment: les seves tècniques. 

 
61. El patrimoni de les Administracions públiques. Les propietats públiques: 

tipologia. El domini públic, concepte, naturalesa i elements. Afectació i 
mutacions demanials. Règim jurídic del domini públic. Règim de les 
autoritzacions i concessions demanials. 

 
62. El patrimoni privat de les Administracions públiques. Règim jurídic. 

Potestats de l’Administració i règim d’adquisició, ús i alienació. La cessió 
de béns i drets patrimonials. 

 
63. Dominis públics especials. Aspectes essencials de la regulació relativa a 

aigües, muntanyes, mines, carreteres i costes. El patrimoni nacional. 
 
64. Activitat subvencional de les Administracions públiques: tipus de 

subvencions. Procediments de concessió i gestió de les subvencions. 
Reintegrament de subvencions. Control financer. Infraccions i sancions 
administratives en matèria de subvencions. 

 
65. Els drets constitucionals dels treballadors públics. Polítiques d’igualtat i 

contra la violència de gènere a les Administracions públiques. Polítiques 
dirigides a l’atenció a persones amb discapacitat i/o dependent. 

 
66. Els treballadors públics: classes i règim jurídic. Els instruments 

d’organització del personal: plantilles i relacions de llocs de treball. Els 
instruments reguladors dels recursos humans: la oferta de treball, els plans 
de treball i altres sistemes de racionalització. 

 
67. L’accés al treball públic: principis reguladors. Requisits. Sistemes selectius. 

L’extinció de la condició de treballador públic. El règim de provisió de llocs 
de treball: sistemes de  provisió. El contracte de treball. Les situacions 
administratives dels funcionaris locals. 
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68. La relació estatuària. Els drets dels funcionaris públics. Drets individuals. 
Especial referència a la carrera administrativa i les retribucions. El règim de 
la Seguretat Social. Drets d’exercici col.lectiu. Sindicació i representació. El 
dret a vaga. La negociació col.lectiva. 

 
69. Els deures dels funcionaris públics. El règim disciplinari. El règim de 

responsabilitat civil, penal i patrimonial. El règim d’incompatibilitats. 
 
70. Règim jurídic dels funcionaris habilitats amb caràcter nacional: funcions. 

Llocs reservats. 
 
71. El dret al treball. Naturalesa i caràcters. Les fonts de l’ordenament laboral: 

principis constitucionals, normativa internacional i legislació estatal. 
 
72. Els convenis col.lectius de treball. 
 
73. El contracte de treball: parts. Capacitat per contractar. Contingut. Les 

prestacions del treballador i de l’empresari. 
 
74. Modalitats del contracte de treball. Mesures de foment del treball. 
 
75. Modificació, suspensió i extinció de la relació laboral. 
 
76. Drets i deures laborals. El salari: concepte i naturalesa jurídica. Classes de 

salaris. La jornada de treball. 
 
77. Llibertat sindical. La participació del personal a l’empresa. Comitès 

d’empresa i delegats de personal. Les assemblees de treballadors. 
 
78. Els conflictes col.lectius. El dret a vaga. El tancament patronal. 
 
79. La jurisdicció laboral. Organització i competències. El procés laboral. 
 
Part especial 
 
1. El règim local: significat i evolució històrica. L’Administració local a la 

Constitució i als Estatuts d’Autonomia. El principi d’autonomia local: 
significat, contingut, límits. 

 
2. Les fonts del dret local. La Carta Europea de l’Autonomia Local. Regulació 

bàsica de l’Estat i normativa de les Comunitats Autònomes en matèria de 
règim local. La incidència de la legislació sectorial sobre el règim local. La 
potestat normativa de les entitats locals: reglaments i ordenances. 
Procediment d’elaboració. El reglament orgànic. Els bans. 

 
3. El municipi: concepte i elements. El terme municipal: el problema de la 

planta municipal. Alteracions dels termes municipals. Legislació bàsica i 
legislació autonòmica. La població municipal. El padró d’habitants. L’estatut 
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dels veïns. Drets dels estrangers. La participació veïnal a la gestió 
municipal. 

 
4. L’organització municipal. El règim ordinari de l’Ajuntament. El consell obert. 

Altres règims especials. Especialitats del règim orgànic-funcional als 
municipis de gran població. L’estatut dels membres electius de les 
corporacions Locals. Els regidors no adscrits. Els grups polítics. 

 
5. Règim ordinari: òrgans necessaris. Alcalde, tinents d’alcalde, ple i junta de 

govern local. Òrgans complementaris: comissions informatives i altres 
òrgans. 

 
6. Les competències municipals: sistema de determinació. Competències 

pròpies, delegades i competències diferents de les pròpies. Els serveis 
mínims. La sostenibilitat financera de la hisenda local amb pressupost de 
l’exercici de les competències. Els convenis sobre l’exercici de les 
competències i la prestació de serveis municipals. 

 
7. La província com entitat local. Organització i competències. La cooperació 

municipal i la coordinació en la prestació de determinats serveis. Les illes: 
els consells i cabildos insulars. Entitats locals d’àmbit inferior al municipi. 
Les comarques. Les mancomunitats de municipis. Les àrees 
metropolitanes. Societats interadministratives. Els consorcis: règim jurídic. 

 
8. Els sistema electoral local. Causes d’inelegibilitat i incompatibilitat. Elecció 

dels regidors i alcaldes. Elecció de diputats provincials i presidents de 
diputacions provincials. Elecció de consellers i presidents de cabildos i 
consells insulars. La moció de censura i la qüestió de confiança a l’àmbit 
local. El recurs contenciós-electoral. 

 
9. Règim de sessions dels òrgans de govern local: convocatòria, 

desenvolupament i adopció d’acords. Les actes. 
 
10. Les formes d’acció administrativa de les entitats locals. La intervenció 

administrativa local a  l’activitat privada. Les autoritzacions administratives: 
classes. El règim de llicències. La comunicació prèvia i la declaració 
responsable. L’activitat de foment de les entitats locals. 

 
11. La iniciativa econòmica de les entitats locals i la reserva de serveis en favor 

de les entitats locals. El servei públic de les entitats locals. Concepte. Les 
formes de gestió dels serveis públics locals. 

 
12. El patrimoni de les entitats locals: béns i drets que el conformen. Classes. 

Béns de domini públic. Béns patrimonials. Prerrogatives i potestats de les 
entitats locals en relació als seus béns. Els béns comunals. L’inventari. 
Muntanyes veïnals en mà comú. 

 
13. Evolució històrica de la legislació urbanística espanyola: des de la Llei del 
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sòl de 1956 fins als text refós de 2015. El marc constitucional d’urbanisme. 
La doctrina del Tribunal Constitucional. Competències de l’Estat, de les 
Comunitats Autònomes i de les entitats locals. 

 
14. Bases del règim del sòl. El règim de valoracions del sòl. El planejament 

urbanístic. Classes de plans. Naturalesa jurídica dels instruments de 
planejament. L’execució del planejament urbanístic. Els diferents sistemes 
d’execució dels plans. 

 
15. Les hisendes locals a Espanya: principis constitucionals. El règim jurídic de 

les hisendes locals. Incidència estatal i autonòmica a l’autonomia financera 
local. La coordinació de les hisendes estatal, autonòmica i local. 

 
16. Els recursos de les hisendes locals. Els tributs locals: principis. La potestat 

reglamentària de les entitats locals en matèria tributària: contingut de les 
ordenances fiscals, tramitació i règim d’impugnació dels actes d’imposició i 
ordenació de tributs. L’establiment de recursos no tributaris. 

 
17. La gestió, inspecció i recaudació dels recursos de les hisendes locals. La 

revisió en via administrativa dels actes de gestió tributària dictats per les 
entitats locals, en municipis de règim comú i de gran població. La gestió i 
recaudació de recursos per compte d’altres ens públics. 

 
18. L’impost sobre béns immobles. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte 

passiu. Exempcions i bonificacions. Base imposable. Base liquidable. 
Quota, meritació i període impositiu. Gestió cadastral. Gestió tributària. 
Inspecció cadastral. 

 
19. L’impost sobre activitats econòmiques. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte 

passiu. Exempcions. Quota: les tarifes. Meritació i període impositiu. Gestió 
censal i gestió tributària. El recàrrec provincial. L’impost sobre 
construccions, instal.lacions i obres. 

 
20. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica. L’impost sobre l’increment de 

valor de terrenys de naturalesa urbana. 
 
21. Taxes i preus públics. Principals diferències. Les contribucions especials: 

bestreta i ajornament de quotes i col.laboració ciutadana. 
 
22. El personal al servei de les entitats locals: classes i règim jurídic. Els 

instruments d’organització del personal: plantilles i relacions de llocs de 
treball. Els instruments reguladors dels recursos humans: la oferta de 
treball, els plans d’ocupació i altres sistemes de racionalització. L’accés als 
treballs locals: sistemes de selecció i provisió. 

 
23. La revisió en via administrativa dels actes de gestió tributària a l’àmbit 

estatal i autonòmic. Procediments especials de revisió. El recurs de 
reposició. Les reclamacions econòmic-administratives. 
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12. Recursos Humans.  
Número: 931/2020/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL D’UNA BORSA DE 
TREBALL DE PROFESSORAT DE L’ESCOLA MUNICIPAL I CONSERVATORI 
MESTRE MONTSERRAT. 
 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents 
adopta el següent 
 
ACORD:  
 
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria i l’Oferta de Treball del procés de selecció 
de personal laboral temporal per la borsa de treball de Professorat de 
l’EMMMM. 
 
SEGON.- Publicar la convocatòria i l’Oferta de Treball de la borsa de treball de 
Professorat de l’EMMMM al web municipal i a les xarxes socials. 
  
TERCER.- La viabilitat econòmica de l’oferta de treball dels llocs de treball de 
Professors/es de l’EMMM estarà consignada a les partides de sous i salaris de 
les Escoles Municipals, en el moment que es formalitzi el nomenament o 
contracte de treball, segons la circumstància que generi la contractació. 
 
QUART.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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BORSA DE TREBALL PROFESSORAT DE L’ESCOLA CONSERVATORI 
MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT 
 
Atès que és necessari proveir llocs de treball de professorat especialista a 
l’Escola Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat de Vilanova i la 
Geltrú, que requereix d’una cobertura immediata, s’estableixin les bases 
generals del funcionament de la borsa de treball de persones disponibles per a 
ser contractades en règim laboral temporal, no fix. 
 
1. Objecte de la borsa de treball: 
 
La borsa de treball té com a objecte disposar de persones que puguin ocupar, 
en règim de contractació temporal, els llocs de treball vacants per substitucions 
d’especialistes de l’Escola Conservatori Municipal de Música Mestre 
Montserrat, com a màxim 9 mesos. 
 
2. Requisits: 
 
Generals: els establerts a les Bases Generals de processos selectius per 
l’accés a les places vacants de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aprovades 
per la Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2008. 
Específics: 

 Títol que correspongui a cada especialitat 

 Acreditar el Nivell C1 de Català. Les persones que no puguin acreditar el 
nivell exigit, hauran de realitzar la prova corresponent. 

 En ca de no tenir la nacionalitat espanyola, caldrà acreditar els 
coneixements de castellà de nivell superior. Les persones que no puguin 
acreditar els coneixements de castellà, hauran de realitzar la prova 
corresponent. 

 
3. Missió del lloc de treball: 
 
Professor/a de l’Escola Conservatori de Música en l’especialitat de 
correspongui 
 
4. Funció del lloc de treball: 
 

 Elaborar la programació docent del curs. 

 Preparar les classes docents. 

 Exercir la pràctica docent a l’alumnat. 

 Controlar, avaluar i fer el seguiment de l’alumnat. 

 Organitzar activitats pròpies de l’escola amb l’alumnat. 

 Informar a la direcció de l’escola sobre el funcionament del curs. 

 Desenvolupar tasques que contribueixin a consolidar el projecte educatiu 
i aportin qualitat al treball del centre. 

 Participació en les activitats acadèmiques, de promoció i de col·laboració 
que el centre realitza al llarg del curs. 

 I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes en 
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l’àmbit del desenvolupament docent i la naturalesa del servei. 
 
5. Condicions del lloc: 
 

-  Contracte laboral temporal de substitució, com a Professor/a Escola de 
Música A1-24 amb 309 punts. 

- Sou brut anual a jornada completa de 34.717,41 €, segons Conveni 
Col·lectiu Vigent. 

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

 Tècnic/a de Recursos Humans 
 
Vocals: 

 Cap de Servei d’Escoles Municipals o persona en qui delegui. 

 Director de l’Escola Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat o 
persona en qui delegui. 

 2 professors/es de l’Escola Conservatori Municipal de Música Mestre 
Montserrat. 
 
Secretari/ària: recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es 
podrà servir del personal administratiu que correspongui. 
 
El tribunal podrà requerir de l’assessorament d’especialistes en les entrevistes, 
que actuaran amb veu, però sense vot. 
 
7. Criteris de valoració de mèrits: 
 
a) Experiència professional: fins a un màxim de 5 punts segons els criteris 
següents.  
 

 Per experiència professional com a docent en escoles de música i/o 
conservatoris de l’Administració Pública, desenvolupant funcions iguals o 
superiors a la plaça objecte de la convocatòria: 0,20 punts per cada mes 
complert a jornada completa.  

 

 Per experiència professional com a docent en empreses d’ensenyament 
privat de música, sostingudes parcialment o no sostingudes amb fons 
públics, desenvolupant funcions iguals o superiors a la plaça objecte de la 
convocatòria: 0,10 punts per cada mes complert a jornada completa.  

  
Els períodes que no arribin a 1 mes seran considerats de forma proporcional. 
 
b) Formació específica amb un màxim de 3 punts. 
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Altres cursos, titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball 
que no siguin exigides a la convocatòria: 
 

 Altres titulacions acadèmiques, Certificat d’aptitud pedagògica, 
màsters o postgraus: 0,50 punts per a cadascuna. 

 Cursos de formació i perfeccionament realitzats en els últims 10 anys, 
d’acord amb els paràmetres següents: 

- Per curs fins a 20 hores: 0,10 punts 
- Per curs fins a 40 hores: 0,20 punts 
- Per curs fins a 60 hores: 0,40 punts 

 
c) Entrevista personal obligatòria: 
 
L’entrevista tindrà per objecte comprovar i avaluar els mèrits i els requisits 
presentats pels aspirants. El tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i 
aclariments que estimi oportuns, referent a la trajectòria professional i 
acadèmica dels aspirants, a les funcions del lloc de treball o qualsevol altre 
aspecte rellevant pel perfil del lloc de treball. Aquest exercici es valorarà de 0 a 
4 punts. Les persones que no es presentin a l’entrevista personal quedaran 
excloses de la borsa de treball. El dia de l’entrevista caldrà portar copies dels 
mèrits al.legats. 
 
Els mèrits s’hauran d’al·legar i calcular pels candidats i candidates en el 
document detallat en l’apartat Presentació i admissió de sol·licituds, Declaració 
al·legació de mèrits per les proves selectives (genèrica). 
 
 
8. Gestió de la borsa de treball: 
 
L’ordenació de les persones candidates es realitzarà per odre de puntuació, en 
cas d’empat tindrà més pes la puntuació de l’entrevista sobre la valoració dels 
mèrits, si persisteix l’empat prevaldran els col·lectius menys afavorits en la 
inserció laboral: dones, majors de 45 anys i persones amb discapacitats 
reconegudes. En el cas que persisteixi l’empat es resoldrà per sorteig. 
 
Es cridarà sempre als candidats per ordre de puntuació. En el cas que un 
candidat hagi renunciat a una oferta determinada, la següent vegada que hi 
hagi una necessitat, es tornarà a cridar per ordre de puntuació, a no ser que el 
propi candidat notifiqui que ja no està interessat en forma part de la borsa de 
treball. 
 
Exclusió de la borsa de treball: 
a) No reunir els requisits necessaris per ser contractat. 
b) Haver renunciat formalment a participar a la borsa de treball. 
c) No superar el període de prova. 
 
Causes de suspensió: 
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Es suspendrà temporalment la participació a la borsa de treball per les causes 
següents: 
a) Estar en situació de baixa mèdica. 
b) Estar en situació de suspensió per naixement de fill. 
c) Qualsevol altre causa que impossibiliti la prestació del servei. 
 
La borsa de treball tindrà vigència fins que se’n realitzi una de nova de 
l’especialitat corresponent. 
 
9. Presentació de sol·licituds: 
 
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a 
les proves de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes 
dependents a partir del moment de la publicació de l’oferta de treball al web 
www.vilanova.cat i fins la data que estableixi la mateixa oferta de treball. 
 
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 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·legats el dia de 
l’entrevista davant del tribunal de selecció, i posteriorment s’entraran per 
registre en el termini de 3 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 32,25€ 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 
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50% les persones que acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al 
Servei d’Ocupació. El pagament es pot realitzar per transferència bancària 
al compte següent: ES2821000024990200725822. 

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

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

 Declaració d’al·legació i càlcul de de mèrits Declaració al·legació de mèrits 
per les proves selectives (genèrica). Les persones que resultin 
seleccionades hauran de presentar els originals que acreditin els mèrits 
al·legats el dia de l’entrevista davant del tribunal de selecció, i 
posteriorment s’entraran per registre en el termini de 3 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 32,25€ 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 3 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. 
 
10. Convocatòria: 
 
Es convoquen les següents Borses de treball de professor/a Escola de Música, 
en les especialitats següents: 
 
1) Cant. Títol superior de música, especialitat interpretació música clàssica, 

modalitat cant. 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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2) Contrabaix. Títol superior de música, especialitat interpretació música 
clàssica, modalitat contrabaix. 

3) Guitarra. Títol superior de música, especialitat música clàssica, modalitat 
guitarra. 

4) Arpa. Títol superior de música, especialitat interpretació música clàssica, 
modalitat arpa. 

5) Fagot. Títol superior de música, especialitat interpretació música clàssica, 
modalitat fagot. 

6) Piano jazz. Títol superior de música, especialitat interpretació de jazz, 
modalitat piano. 

7) Flauta de bec. Títol superior de música, especialitat música antiga, 
modalitat flauta de bec. 

8) Tenora. Títol superior de música, especialitat interpretació música 
tradicional, modalitat instruments de cobla. 

9) Flabiol i tamborí. Títol superior de música, especialitat interpretació música 
tradicional, modalitat instruments de cobla. 

10) Pedagogia musical. Títol superior de música, especialitat pedagogia 
musical, modalitat formació musical bàsica i general i música en moviment. 

11) Harmonia. Títol superior de música, especialitat composició. 
 
 
El termini per la presentació de la sol·licitud i la documentació és el XXXX 
de 2020. El calendari de les entrevistes i la llista d’aspirants admesos a la 
convocatòria es farà públic al web municipal www.vilanova.cat. 
 
Les persones que no presentin la documentació demanada en el termini 
establert quedaran excloses de la borsa de treball. 
  
 
   
13. Esports.  
Número: 447/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A LES PERSONES 
FÍSIQUES PER A LA PRÀCTICA D'ACTIVITATS ESPORTIVES A VILANOVA I 
LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
ACORD:  
 
“PRIMER: Aprovar la “Convocatòria de Subvencions en règim de concurrència 
competitiva destinades a les persones físiques per a la pràctica d’activitats 
esportives a Vilanova i la Geltrú durant l’any 2020, temporada o curs 2020-21”, 
amb el següent contingut (s’adjunta com ANNEX 1, en castellà). 
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CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA DESTINADES A LES PERSONES FÍSIQUES PER A LA 

PRÀCTICA D’ACTIVITATS ESPORTIVES 

 
1.- Indicació de l’aprovació de les Bases reguladores i diari oficial on 
s’han publicat 
 
Per acord de Ple Municipal de data 11 de juny de 2018, va ser aprovada les 
“Bases reguladores de les subvencions destinades a les persones físiques per 
a la pràctica d’activitats esportives de Vilanova i la Geltrú”. 
 
Aquestes Bases reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona en data 20 de juny de 2018. 
 
2.-Objecte, condicions i finalitat de la subvenció 
 
Regular les subvencions econòmiques destinades a persones físiques a títol 
individual per facilitar la realització d’activitat física en els àmbits terapèutic, 
esportiu o competitiu. 
 
2.1 - Característiques / concrecions 
 
2.1.A.- Seran beneficiaris del grup A (Persones afectades per malalties 
cròniques degeneratives).  
Les malalties objecte de subvenció són: 

- Fibromialgia 
- Esclerosi múltiple 
- Parkinson 

 
2.1.B.- Seran beneficiaris del grup B (Persones amb necessitats d’atenció 
especial o terapèutica). 
 
A- Les persones que realitzin activitats de natació al C.E.M. la Piscina dins el 
grup escolar i que necessiten una atenció especial. 
B- Les persones que realitzin activitats aquàtiques fora de l’horari escolar i caps 
de setmana a les instal·lacions del C.E.M. Parc del Garraf i que necessiten una 
atenció especial. 
 
2.1.C.- Seran beneficiaris del grup C (Persones amb situació de precarietat 
econòmica). 
 
Les persones en edat escolar que realitzin activitats esportives escolars o 
organitzades per clubs, entitats i programes esportius de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
2.1.D - Seran beneficiaris del grup D  
 

 Esportistes que competeixen a nivell individual en esports on 
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l’estructura organitzativa no es realitza per mitjà de clubs sinó a nivell 
individual. 

 Projectes i reptes esportius que tenen un caràcter diferencial, fins i tot 
fora del marc competitiu, però que tenen un caràcter especial pel que 
suposen físicament, per anar vinculats a una causa diferencial 
(solidaria, mediambiental...).  

 Suport puntual a un esportista per la participació en un esdeveniment 
excepcional que supera els seus recursos (Campionat del Món, etc). 

 
3.-Crèdits pressupostàries als que s’imputa la subvenció i quantia 
máxima total 
 
L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions previstes en 
aquesta convocatòria és de 56.500€ del pressupost municipal 2020, amb 
càrrec a la partida 33.3410.48100 BEQUES ACTIVITATS ESPORTIVES I 
TERAPEÚTIQUES. 
 
Les sol·licituds que reuneixin els requisits imprescindibles tindran dret a una 
determinada quantitat que està en funció del nombre de sol·licituds estimades i 
del total de recursos disponibles. 
 
L’Ajuntament valorarà el conjunt de les sol·licituds i en funció dels criteris 
d’atorgament establirà la priorització de les subvencions atorgables i el seu 
import.  
 
El pagament de les subvencions estan supeditats d’una banda a que 
l’expedient del sol·licitant estigui complert pel fa als requeriments d’aquesta 
normativa i d’altra a la disponibilitat econòmica sent el Departament 
d’Intervenció i de Tresoreria qui el fixa. 
 
L’import de la subvenció s’abonarà de la manera següent: 
 
Grup A, B, C i D: 

- S’abonarà el 100% de la subvenció atorgada a la presentació de la 
justificació de la subvenció amb factures o rebut de l’activitat (el rebut 
haurà de tenir els següents conceptes: nom, adreça i NIF de l’entitat, 
data de pagament, import, concepte de pagament, i les dades del 
pagador: nom, cognoms i DNI o NIE). 

 
4.- Menció al procediment de concurrència competitiva 
 
Subvencions de concurrència competitiva: 
 
El procediment de concessió de les subvencions ordinàries serà de 
concurrència competitiva; és a dir, que la concessió de subvencions es 
realitzarà mitjançant convocatòria de la subvenció, presentació de les 
sol·licituds, informe d’aquestes sol·licituds per òrgan col·legiat, que establirà un 
ordre de relació entre les mateixes d’acord amb els criteris d’atorgament 
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prèviament fixats a les bases i amb els criteris de valoració que determini la 
present convocatòria, proposta d’adjudicació provisional per part de l’òrgan 
instructor, notificació als interessats en la forma que s’estableixi a la present 
convocatòria, atorgant un termini de set dies per a presentar reclamacions, i 
proposta de resolució definitiva de la subvenció per l’òrgan competent –dins 
dels crèdits disponibles- a aquelles persones que hagin obtingut major 
valoració en aplicació dels esmentats criteris. El procediment d’atorgament es 
regirà per allò establert a l’Ordenança General Reguladora de la Concessió de 
Subvencions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i demés normativa legal i 
reglamentària d’aplicació. 
 
En els casos en que així s’especifiqui en els annexes de les bases o en la 
corresponent convocatòria, es podran concretar per mitjà d’un conveni 
determinades condicions o aspectes de l’activitat subvencionada, sempre de 
conformitat amb allò establert per la normativa legal i reglamentària, per 
aquestes bases i per la convocatòria. 
 
5.- Requisits del beneficiari i acreditació d’estar al corrent de les 
obligacions fiscals i amb la Seguretat Social 
 
Amb caràcter general els criteris que se seguiran per a l’atorgament de les 
subvencions seran els següents: 
 

a) Estar empadronats a Vilanova i la Geltrú 
b) Estar en possessió del DNI o NIE 
c) Que ni els sol·licitants ni altres membres de la unitat de 

convivència no tinguin cap deute (estar al corrent de les 
obligacions fiscals), ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o 
de dret privat, pendent de pagament amb l’Ajuntament o amb la 
Seguretat Social. 

d) Ni el sol·licitant ni els altres membres de la unitat de convivència 
no posseeixin cap altre immoble, excepte l’habitatge habitual que 
inclou una plaça d’aparcament. 

 
De les persones beneficiaries dels grups A, B i C: 

 Tenir uns ingressos la unitat de convivència que no superin els límits 
que quedaran especificats per cada cas en la normativa i la present 
convocatòria. 

 
Específics de les persones beneficiàries dels grups A i B: 

 Informe mèdic actualitzat que indiqui la malaltia, el grau d’afecció i la 
recomanació de pràctica esportiva com a teràpia. 

 
6.- Criteris de valoració de les sol·licituds 
 
6.1-Criteris de valoració de les sol·licituds dels grups A, B i C 
 
Els criteris que es seguiran per a la resolució de les subvencions seran, els 
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següents: 
 

1. Anàlisi i estudi de la documentació requerida i del seguiment del tràmit 
administratiu. Cas que la documentació presentada sigui incorrecta o 
incompleta, es notificarà a la persona interessada perquè l’esmeni. Si 
en el termini de 7 dies hàbils les persones interessades no han 
presentat la documentació sol·licitada, es considerarà que renuncien a 
la sol·licitud. 

 
2. A l’hora de valorar les sol·licituds es prioritzen els aspectes següents: 

 
a. Barem del nivell de renda i de càrregues familiars: els 

ingressos de la unitat familiar i els imports venen indicats per l’Indicador 

Públic de Renda a Efectes Múltiples (IPREM) d’acord amb article 2 del 

RDLlei 3/2004 

 

INGRESSOS - Segons IPREM     

INGRESSOS 
ANUALS 

INGRESSOS 
MENSUALS 

MEMBRES 
UNITAT 
FAMILIAR 

INGRESSOS 
PER UNITAT BAREM   PUNTS 

22.365,00 € 1.863,79 € 1 1.863,79 € 1.863,79 € 621,26 € 1 

22.365,00 € 1.863,79 € 2 931,90 € 621,75 € 532,51 € 2 

22.365,00 € 1.863,79 € 3 621,26 € 532,50 € 479,26 € 3 

25.560,52 € 2.130,04 € 4 532,51 € 479,25 € 443,76 € 4 

28.755,59 € 2.396,30 € 5 479,26 € 443,75 € 418,39 € 5 

31.959,65 € 2.662,55 € 6 443,76 € 418,38 € 399,38 € 6 

35.145,72 € 29.128,81 € 7 418,40 € 399,37 €   7 

38.340,72 € 3.195,06 € 8        

 
 

b. Despesa per habitatge per cada membre de la unitat familiar (lloguer o hipoteca): 

HABITATGE     

DESPESES   PUNTS 

0,00 € 29,99 € 0 

30,00 € 39,99 € 1 

40,00 € 49,99 € 2 

50,00 € 100.000,00 € 3 

 
 
 

c. S’aplicarà el següent barem de puntuació a les famílies nombroses: 

FAMILIA NOMBROSA   
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NÚMERO DE FILLS PUNTS 

2 3 1 

4 5 2 

5 6 3 

 
d. S’aplicarà el següent barem a les famílies monoparentals: 

MONOPARENTALS   

NOMBRE DE FILLS PUNTS 

1 2 1 

3 4 2 

5 6 3 

 
e. El grau de discapacitat del sol·licitant o d’un familiar tindrà la puntuació següent: 

GRAU DISCAPACITAT 
SOL·LICITANT PUNTS 

< 45 1 

> 45 2 

DISCAPACITAT D'UN FAMILIAR 1 

 
f. Pel que fa al grau de malaltia només tindrà la valoració d’apte o no apte: 

GRAU MALALTIA   

Aporta informe mèdic apte 

no aporta informe mèdic no apte 

 
g. El tant per cent de l’import que es concedirà dependrà de la puntuació 

obtinguda segons el següent barem: 

CONCESSIÓ DE L'AJUT   

PUNTS   % 

1 4,9 25% 

5 10,9 50% 

11 100 75% 

 
3. L’import màxim de la subvenció serà de 180€. 

4. Es pot sol·licitar subvenció econòmica per una sola activitat. La durada 
màxima que cobreix la subvenció és de 9 mesos. 

 
5. Les sol·licituds que reuneixin els requisits imprescindibles a que es fan 

menció anteriorment tindran dret a una determina quantitat que està en 
funció del nombre de sol·licituds estimades i del total de recursos 
disponibles. 

 
6. L’obtenció de subvencions econòmics pel mateix concepte en anys 
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anteriors no generarà cap dret per l’obtenció de la subvenció econòmica 
de l’any de la convocatòria, i no podrà al·legar-se com a precedent. 

 
7. La presentació de la sol·licitud per subvenció econòmica pressuposa 

automàticament el coneixement i l’acceptació d’aquesta normativa. 
 
6.2- Criteris de valoració de les sol·licituds del grup D 
 
Els criteris que es seguiran per a la resolució de les subvencions seran, els 
següents: 
 
1.- Anàlisi i estudi de la documentació requerida i del seguiment del tràmit 
administratiu. Cas que la documentació presentada sigui incorrecta o 
incompleta, es notificarà a la persona interessada perquè l’esmeni. Si en el 
termini de 7 dies hàbils les persones interessades no han presentat la 
documentació sol·licitada, es considerarà que renuncien a la sol·licitud. 

 
La valoració de la documentació requerida es farà seguint el barems establerts 
en la següent fitxa: 

  
70 
punts 

 
1. 

 
Objectius del projecte. 

555 
 
6 

 
2. 

 
Pla divulgació del projecte.   

 
10 

3. Objectius mesurables del projecte.  
7 

4. Estructura organitzativa del 
projecte. 

 
6 

5. Pressupost desglossat amb: 
-El cost de l’estructura 
organitzativa (el personal del punt 
4). 
-L’aportació personal. 
-Les despeses fixes de l’activitat 
sense el cost de l’estructura 
organitzativa. 
-La previsió d’ingressos sense fons 
municipals. 
 

 
12 

6. Classificacions temporada anterior. 7 

 
7. 

 
Pla de patrocini. 

10 
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8. Presència als mitjans de 
comunicació i repercussió positiva 
de la imatge de ciutat. 

12 

 
2.- A l’hora de valorar les sol·licituds es prioritzen els aspectes següents: 

 L’aportació correcta en contingut i temps de la documentació 
sol·licitada. 

 El nivell de renda i de càrregues familiars derivats de la informació 
aportada, prioritzant les situacions de menor renda i majors càrregues 
familiars. 

 El percentatge del cost aportat al projecte per altres agents. 

 El pla de comunicació i d’interacció del projecte amb els ciutadans de 
Vilanova i la Geltrú. 

 
7.- Mitjà de notificació i/o publicació 
 
La publicació de les llistes en format electrònic amb les concessions es farà a la 
BDNS com a la web municipal i presencialment, es podrà consultar a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana. 
 
Es publicarà les llistes provisionals a la web municipal el dia 23 de novembre 
de 2020. 
 
El període de reclamacions serà del 23 al 27 de novembre de 2020; caldrà 
presentar una instància de forma presencial a les oficines d’atenció ciutadana 
(OAC). 
 
La resolució i les concessions definitives es publicaran a la web municipal el dia 
11 de desembre de 2020. 
 
8.- Termini de presentació de sol·licituds 
 
Termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 21 de setembre de 
2020 i finalitzarà el 23 d’octubre de 2020. Caldrà fer el tràmit presencial a les 
oficines d’atenció ciutadana (OAC). 
 
9.- Documents que acompanyaran la sol·licitud 
 
9.1- Documents que acompanyaran la sol·licitud del grup A, B i C 
 
Per formalitzar la petició, les persones sol·licitants que es vulguin acollir a 
aquestes subvencions hauran de presentar les seves sol·licituds dins el termini 
establert.  
 
La sol·licitud haurà d’incloure obligatòriament la documentació següent: 
 
- Imprès amb la sol·licitud de subvenció, registrada, on s’especifiqui la raó 
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d’aquesta i la demanda concreta de subvenció econòmica. 
 
- Amb la sol·licitud caldrà adjuntar la documentació complementària cada 
una de les normatives especifiqui referent a: 

1. Imprès de sol·licitud de la subvenció, registrada a l’Oficina d’atenció 
ciutadana (OAC), especificant les dades de l’activitat esportiva per la 
qual es demana la subvenció econòmica. 

2. Ingressos econòmics de la persona i de la unitat de convivència. 
3. Situació laboral. 
4. Fotocòpia del DNI o NIE. 
5. Fotocòpia de la preinscripció o inscripció de l’activitat esportiva. 
6. Informes mèdics específics. 
7. Resum ingressos anuals si te pensió derivada de la seva discapacitat. 
8. Certificat si no cobra pensió derivada de la seva discapacitat. 
9. Fotocòpia sentencia divorci o separació dels progenitors. 
10. Fotocòpia dels dos darrers rebuts pagats de la hipoteca o lloguer. 
11. Fotocòpia del carnet de família nombrosa. 
12. Fotocopia del carnet Monoparental. 
13. Autorització signada per a que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

pugui demanar dades tributaries a l’Agència Tributària relatives al 
nivell de renda (IRPF). 

 
9.2- Documents que acompanyaran la sol·licitud del grup D 
 
Per formalitzar la petició, les persones sol·licitants que es vulguin acollir a 
aquesta subvenció hauran de presentar les seves sol·licituds dins el termini 
establert.  
 
La sol·licitud haurà d’incloure obligatòriament la documentació següent: 

 Imprès amb la sol·licitud de subvenció, registrada, on s’especifiqui la raó 
d’aquesta i la demanda concreta de subvenció econòmica. 

 Amb la sol·licitud caldrà adjuntar la documentació complementària 
referent al projecte per mitjà de la fitxa base: 

 El projecte ha de recollir com a mínim els punts següents: 
o Nom del projecte. 
o Objectius. 
o Historial esportiu. 
o Pla divulgació del projecte. 
o Estructura organitzativa del projecte. 
o Pressupost: 

 Ingressos desglossats. 
 Cost estructura organitzativa. 
 Despeses fixes. 
 Aportació personal. 

o Pla comunicació i presència mitjans. 

 Declaració de complir amb la legislació vigent a nivell de dopatge. 

 La informació requerida sobre: 
 Ingressos econòmics de la persona i del grup familiar. 
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 Situació laboral. 
 Càrregues familiars. 

 No tenir deutes pendents, derivats d’ingressos de dret públic o de dret 
privat, pendents de pagament amb l’Ajuntament. 

 Fotocòpia de la preinscripció a l’activitat per a la qual es demana la 
subvenció. 

 Autorització signada per a que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pugui 
demanar dades tributàries a l’Agència Tributària relatives al nivell de 
renda (IRPF). 

 
10.- Indicació dels òrgans competents per la instrucció i resolució del 
procediment 
 
La instrucció i ordenació dels procediments de les subvencions correspondran 
a la Regidoria d’Esports. 
 
La convocatòria de les subvencions correspondrà a la Junta de Govern Local.  
 
Totes les sol·licituds de subvenció, seran informades per una comissió 
avaluadora constituïda com a, com a mínim, per el/la cap del servei, un 
membre del personal tècnic i un membre del personal administratiu. Aquesta 
comissió examinarà els compliment dels requisits dels beneficiaris, demanarà 
els informes que estimi necessaris, establirà l’ordre de prelació de les 
sol·licituds d’acord amb la puntuació obtinguda. Emetrà el seu informe al 
personal responsable de la tramitació administrativa del departament, el qual 
redactarà un esborrany de proposta de resolució de les concessions de 
subvenció. 
 
I finalment, serà la Junta de Govern l’òrgan que aprovarà la concessió de les 
subvencions. 
 
El que s’estableix en aquest apartat s’entén sens perjudici de les competències 
que, per raó de la quantia, vinguin atribuïdes per llei als diferents òrgans de la 
corporació. 
 
11.- Indicació dels recursos a interposar sobre la resolució  
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa 
es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent a la seva notificació. 
 
 
 
SEGON: Establir que aquesta convocatòria fa referència als àmbits de: 
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A. Activitats físiques realitzades per persones afectades per malalties 

cròniques degeneratives. 
B. Activitats aquàtiques realitzades per persones amb necessitats d’atenció 

especial o terapèutica. 
C. Activitats esportives realitzades per persones en situació de precarietat 

econòmica. 
D. Esportistes practicants d’esports individuals on l’estructura participativa 

no és per mitjà de clubs. 
 
 
TERCER: Establir que el termini per a la presentació de sol·licituds pels àmbits 
A, B, C i D començarà el dia 21 de setembre de 2020 i finalitzarà el 23 
d’octubre de 2020.  
 
QUART. Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un 
import màxim de cinquanta-sis mil cinc-cents euros (56.500€), amb càrrec a 
la partida 33.3410.48100 BEQUES ACTIVITATS ESPORTIVES I 
TERAPEÚTIQUES del pressupost de despeses vigent i fer efectiu aquest 
import a la Regidoria d’Esports per a la seva gestió com a pagament a justificar. 
 
CINQUÈ. Publicar aquestes convocatòries al Butlletí Oficial de la Província i als 
registres competents, durant un termini de 20 dies, per al seu tràmit 
d’informació pública de conformitat amb l’article 124.2 del Decret 178/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels en 
locals. 
 
SISÈ. Aprovar l’extracte de la present convocatòria per tal de publicar-la en la 
BDNS (s’adjunta com ANNEX 1, en castellà): 
 

ANUNCI 
 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8 de la llei 38/2003 
de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la 
convocatòria, el seu text complert es pot consultar a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones:  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/): 
Primer: Beneficiaris de la subvenció: 
Grup A: (Persones afectades per malalties cròniques degeneratives).  
Les malalties objecte de subvenció són: 

- Fibromialgia 
- Esclerosi múltiple 
- Parkinson 

Grup B: (Persones amb necessitats d’atenció especial o terapèutica). 
A- Les persones que realitzin activitats de natació al C.E.M. la Piscina dins el 
grup escolar i que necessiten una atenció especial. 
B- Les persones que realitzin activitats aquàtiques fora de l’horari escolar i caps 
de setmana a les instal·lacions del C.E.M. Parc del Garraf i que necessiten una 
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atenció especial. 
Grup C :(Persones amb situació de precarietat econòmica). 
Les persones en edat escolar que realitzin activitats esportives escolars o 
organitzades per clubs, entitats i programes esportius de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
Grup D: 

 Esportistes que competeixen a nivell individual en esports on l’estructura 
organitzativa no es realitza per mitjà de clubs sinó a nivell individual. 

 Projectes i reptes esportius que tenen un caràcter diferencial, fins i tot 
fora del marc competitiu, però que tenen un caràcter especial pel que 
suposen físicament, per anar vinculats a una causa diferencial 
(solidaria, mediambiental...).  

 Suport puntual a un esportista per la participació en un esdeveniment 
excepcional que supera els seus recursos (Campionat del Món, etc). 

 
Segon: Objectiu de la subvenció o ajut: 
Regular les subvencions econòmiques destinades a persones físiques a títol 
individual per facilitar la realització d’activitat física en els àmbits terapèutic, 
esportiu o competitiu. 
 
Tercer: Bases reguladores: 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 20 de juny de 2018: 
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&06/022018012753.pdf&1 
 
Quart: L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions previstes en 
aquesta convocatòria és de 56.500€ del pressupost municipal 2020, amb 
càrrec a la partida 33.3410.48100 BEQUES ACTIVITATS ESPORTIVES I 
TERAPEÚTIQUES. 
 
Cinquè: Termini de presentació de sol·licituds del grup A, B, C i D: 
Del 21 de setembre al 23 d’octubre de 2020. Tràmit presencial a la oficina 
d’atenció ciutadana (OAC). De dilluns a divendres de 9:00h a 19:00h. 
 
SETÈ. Notificar al Departament d’Intervenció municipal per tal que enviï les 
dades estructurades, el text complert i l’extracte de la present convocatòria, de 
conformitat amb allò que estableixen els articles 14.2 i 14.3 de l’Ordenança 
General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del ROAS, per tal de 
donar publicitat a la mateixa. 
 
VUITÈ. Peu de recurs. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució dels recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol recurs que considereu procedent. 
 
 
 
 
ANNEX 1 Castellà 
 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA DESTINADAS A LAS PERSONAS FÍSICAS PARA LA 

PRÀCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 
1.- Indicación de la aprobación de las Bases reguladoras y el diario oficial 
donde se publica 
 
Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 11 de junio de 2018, se aprobó las 
“Bases reguladoras de las subvenciones destinadas a las personas físicas para 
la práctica de actividades deportivas de Vilanova i la Geltrú”. 
 
Estas Bases reguladoras fueron objeto de publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Barcelona el 20 de junio de 2018. 
 
2.-Objecto, condiciones y finalidad de la subvención 
 
Regular las subvenciones económicas destinadas a personas físicas a título 
individual para facilitar la realización de actividad física en los ámbitos 
terapéutico, deportivo o competitivo. 
 
2.1 - Características / especificaciones 
 
2.1.A.- Serán beneficiarios del grupo A (Personas afectadas por 
enfermedades crónicas degenerativas).  
Las enfermedades objeto de subvención son: 

- Fibromialgia 
- Esclerosis múltiple 
- Parkinson 

 
2.1.B.- Serán beneficiarios del grupo B (Personas con necesidades 
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especiales o terapéuticos). 
 
A- Las personas que realizan actividades de natación al C.E.M. la Piscina 
dentro del grupo escolar y que necesitan una especial atención. 
B- Las personas que realizan actividades acuáticas fuera del horario escolar y 
fines de semana en las instalaciones del C.E.M. Parc del Garraf y que 
necesitan una especial atención. 
 
2.1.C.- Serán beneficiarios del grupo C (Personas en situación de 
precariedad económica). 
 
Las personas en edad escolar que realizan actividades deportivas escolares o 
organizadas por clubes, entidades y programas deportivos del Ayuntamiento de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
2.1.D - Serán beneficiarios del grupo D  
 

 Deportistas que compiten a nivel individual en deportes donde la 
estructura organizativa no tiene lugar por medio de clubes sino a nivel 
individual. 

 Proyectos y retos deportivos que tienen un carácter diferencial, incluso 
fuera del marco competitivo, pero tiene un especial carácter 
físicamente, para ser vinculado a una causa diferencial (solidaridad, 
medioambiental...).  

 Apoyo puntual a un deportista para participar en un evento excepcional 
que supera sus recursos (Campeonato del Mundo, etcétera). 

 
3.- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cantidad 
máxima total 
 
El importe máximo destinado a la concesión de las subvenciones previstas en 
esta convocatoria es de 56.500€ del presupuesto municipal 2019, en la partida 
33.3410.48100 BEQUES ACTIVITATS ESPORTIVES I TERAPEÚTIQUES. 
 
Las solicitudes que reúnan los requisitos imprescindibles tendrán derecho a 
una determinada cantidad que se basa en función del número de solicitudes 
aceptadas y del total de recursos disponibles. 
 
El Ayuntamiento valorará el conjunto de las solicitudes y en función de los 
criterios de otorgamiento establecerá la priorización de las subvenciones 
otorgables y su importe. 
 
El pago de las subvenciones está supeditado por un lado a que el expediente 
del solicitante esté completo en relación a los requerimientos de esta normativa 
y por otra, a la disponibilidad económica del Departamento de Intervención y de 
Tesorería que son quien los fija. 
 
El importe de la subvención se abonará de la siguiente manera: 
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Grupo A, B, C y D: 

- Se abonará el 100% de la subvención otorgada a la presentación de la 
justificación de la subvención con facturas o recibo de la actividad (el 
recibo deberá contener los siguientes conceptos: nombre, dirección y 
NIF de la entidad, fecha de pago, importe, concepto de pago, y les 
datos del pagador: nombre, apellidos y DNI o NIE). 

 
4.- Mención al procedimiento de concurrencia competitiva 
 
Subvenciones de concurrencia competitiva: 
 
El procedimiento de concesión de las subvenciones ordinarias será de 
concurrencia competitiva; es decir, que la concesión de subvenciones se 
realizará mediante convocatoria de la subvención, presentación de las 
solicitudes, informe de estas  solicitudes por el órgano colegiado, que establece 
un orden de relación entre los mismos conforme a los criterios para la 
concesión de estas solicitudes previamente establecida en las bases y con los 
criterios de valoración que determinen la presente convocatoria, propuesta de 
concesión provisional por parte del órgano instructor, notificación a los 
interesados en la forma establecida en la presente convocatoria, dando un 
plazo de siete días para presentar reclamaciones, y propuesta de resolución 
definitiva de la subvención por el órgano competente –dentro de los créditos 
disponibles- a quienes que han obtenido la calificación más alta en la aplicación 
de los mencionados criterios. El procedimiento de concesión se regirá a la 
establecida en la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, y aplicarán otras 
normas reglamentarias y legales. 
 
En caso de que se especifica en los anexos de las bases o en la 
correspondiente convocatoria, se puede determinar por medio de un convenio 
de ciertos términos o aspectos de la actividad subvencionada, siempre de 
acuerdo con lo establecido por la normativa legal y reglamentación, para estas 
bases y para la convocatoria. 
 
5.- Requisitos del beneficiario y acreditación de estar al corriente de las 
obligaciones fiscales y de la Seguridad Social 
 
En general los criterios que se siguen para la concesión de las subvenciones 
serán los siguientes: 

a) Estar empadronados en Vilanova i la Geltrú. 
b) Estar en posesión del DNI o NIE. 
c) Que ni los solicitantes ni otros miembros de la unidad de 

convivencia no tengan ninguna deuda, ya sea derivada de 
ingresos de derecho público o de derecho privado, pendiente de 
pago con el Ayuntamiento o con la Seguridad Social. 

d) Ni el solicitante ni los demás miembros de la unidad de 
convivencia no posean ninguna otra propiedad, excepto la vivienda 
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habitual que incluye una plaza de aparcamiento. 
 
Las personas beneficiarias de los grupos A, B y C: 

 Tener unos ingresos de la unidad de convivencia que no excedan los 
límites que se especifican per cada caso en la normativa y en la 
presente convocatoria. 

 
Específicos de las personas beneficiarias de los grupos A y B: 

 Informe médico actualizado que indique la enfermedad, el grado y la 
recomendación del deporte como terapia. 

 
6.-Criterios de valoración de las solicitudes 
 
6.1- Criterios de valoración de las solicitudes de los grupos A, B y C 
 
Los criterios que es seguirán para la resolución de las subvenciones serán, los 
siguientes: 
 

1. Análisis y estudio de la documentación requerida y del seguimiento del 
trámite administrativo. Si la documentación presentada es incorrecta o 
incompleta, se notificará a la persona interesada para que la subsane. 
Si en el plazo de 7 días hábiles las personas interesadas no han 
presentado la documentación solicitada, es considerará que renuncia a 
la solicitud. 

 
2. En la valoración de las solicitudes se priorizará los aspectos siguientes: 

 
a. Baremo del nivel de renta y de cargas familiares: los ingresos de la 

unidad familiar y los importes vienen indicados por el Indicador Público de 
Renta a Efectos Múltiples (IPREM) conforme el artículo 2 de la RDLey 
3/2004: 

 
INGRESOS - conforme IPREM     

INGRESOS 
ANUALES 

INGRESOS 
MENSUALES 

MIEMBROS 
UNIDAD 
FAMILIAR 

INGRESOS 
POR 
UNIDAD BAREMO   PUNTOS 

22.365,00 € 1.863,79 € 1 1.863,79 € 1.863,79 € 621,26 € 1 

22.365,00 € 1.863,79 € 2 931,90 € 621,75 € 532,51 € 2 

22.365,00 € 1.863,79 € 3 621,26 € 532,50 € 479,26 € 3 

25.560,52 € 2.130,04 € 4 532,51 € 479,25 € 443,76 € 4 

28.755,59 € 2.396,30 € 5 479,26 € 443,75 € 418,39 € 5 

31.959,65 € 2.662,55 € 6 443,76 € 418,38 € 399,38 € 6 

35.145,72 € 29.128,81 € 7 418,40 € 399,37 €   7 

38.340,72 € 3.195,06 € 8        

 
b. Gasto por vivienda por cada miembro de la unidad familiar: 
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VIVIENDA     

GASTOS   PUNTOS 

0,00 € 29,99 € 0 

30,00 € 39,99 € 1 

40,00 € 49,99 € 2 

50,00 € 100.000,00 € 3 

 
c. Se aplicará el siguiente baremo de puntuación a les familias numerosas: 
 

FAMILIA NUMEROSA   

NÚMERO DE HIJOS PUNTOS 

2 3 1 

4 5 2 

5 6 3 

 
d. Se aplicará el siguiente baremo a las familias monoparentales: 
 

MONOPARENTALES   

NÚMERO DE HIJOS PUNTOS 

1 2 1 

3 4 2 

5 6 3 

 
e. El grado de discapacidad del solicitante o de un familiar tendrá la puntuación siguiente: 
 

GRADO DISCAPACIDAD 
SOLICITANTE PUNTOS 

< 45 1 

> 45 2 

DISCAPACIDAD DE UN 
FAMILIAR 1 

 
f. En relación al grado de la enfermedad solo se llevará a la evaluación de apto o no apto: 
 

GRADO DE LA ENFERMEDAD   

Se adjunta informe médico Apto 

No se adjunta informe médico No apto 

 
g. El tanto por ciento de la cantidad que es concederá dependerá de la puntuación 

obtenida según el baremo siguiente: 
 

CONCESIÓN DE LA 
SUBVENCIÓN   

PUNTOS   % 

1 4,9 25% 

5 10,9 50% 

11 100 75% 
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3. El importe máximo de la subvención será de 180€. 

 
4. Solamente se puede solicitar la subvención económica para una sola actividad. 

La duración máxima que cubre la subvención es de 9 meses. 
 

5. Las solicitudes que reúnan los requisitos imprescindibles que se harán mención 
anteriormente tendrán derecho a una determina cantidad que está en función 
del número de solicitudes aceptadas y del total de recursos disponibles. 

   
6. La obtención de la subvención económica por el mismo concepto en años 

anteriores no generará ningún derecho para la obtención de la subvención 
económica del año de la presente convocatoria y no podrá alegarse como 
precedente. 
 

7. La presentación de la solicitud para la subvención económica implica 
automáticamente el conocimiento y aceptación de esta normativa. 

 
6.2- Criterios de valoración de las solicitudes del grupo D 
 
Los criterios que se seguirán para la resolución de las subvenciones serán, los 
siguientes: 
 
1.- Análisis y estudio de la documentación requerida y del seguimiento del trámite 
administrativo. Si la documentación presentada es incorrecta o incompleta, se 
notificará a la persona interesada para que la subsane. Si en el plazo de 7 días hábiles 
las personas interesadas no han presentado la documentación solicitada, se 
considerará que renuncian a la solicitud. 

 
La valoración de la documentación requerida se hará siguiendo los baremos 
establecidos en la siguiente ficha: 

  70 puntos 

1 Nombre del proyecto   

 
 
2 

 
 
Objetivos del proyecto. 

555 
 
5 

 
3 

 
Plan de divulgación del proyecto.   

 
10 

4 Objetivos medibles del proyecto.  
5 

5 Estructura organizativa del proyecto.  
5 

6 Uso de instalaciones municipales.  
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7 Número de participantes.  

 
8 

 
Presupuesto que debe contener el detalle: 

 
10 

8a Coste de la estructura organizativa detallada (el personal del punto 
5). 

 

8b Aportación personal.  

8c Detalle de los gastos fijos de la actividad sin el coste de la 
estructura organizativa. 

 

8d Detalle de  la previsión de ingresos sin fondos municipales.  

9 Presentar la liquidación de la temporada o del año anterior si 
obtuvo subvención y que tiene que contemplar: 

10 

9a Coste de la estructura organizativa. Detallada (el personal del 
punto 5). 

 

9b El coste de los gastos fijos de la actividad sin coste de la estructura 
organizativa. Detallado. 

 

9c Ingresos sin fondos municipales.  

10 Clasificaciones temporada anterior. 5 

 
11 

 
Plan de patrocinio. 

10 

12 Presencia en los medios de comunicación y repercusión positiva 
de la imagen de ciudad. 

10 

 
2.- A la hora de valorar las solicitudes se priorizarán los aspectos siguientes: 
 

 La aportación correcta en contenido y tiempo de la documentación solicitada. 

 El nivel de renta y de cargas familiares derivadas de la información aportada, 
priorizando las situaciones de menor renta y mayores cargas familiares. 

 El porcentaje del coste aportado al proyecto por otros agentes. 

 El plan de comunicación y de interacción del proyecto con los ciudadanos de 
Vilanova i la Geltrú. 

 
7.- Medio de notificación y/o publicación 
 
La publicación de las listas en formato electrónico de las concesiones se hará en la 
BDNS y en la página web municipal y presencialmente, se podrán consultar en la 
Oficina de Atención Ciudadana. 
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Se publicará las listas provisionales en la web municipal el día 23 de noviembre de 
2020. 
 
El período de reclamaciones será del 23 al 27 de noviembre de 2020; será necesario 
presentar una instancia de forma presencial en las oficinas de atención ciudadana 
(OAC). 
 
La resolución y las concesiones definitivas se publicarán en la web municipal el día 11 
de diciembre de 2020. 
 
8.- Plazo de presentación de las solicitudes 
 
Plazo de presentación de las solicitudes comenzará el día 21 de septiembre de 2020 y 
finalizará el 23 de octubre de 2020. Es necesario hacer el trámite presencial en las 
oficinas de atención ciudadana (OAC). 
 
9.- Documentos que acompañan la solicitud 
 
9.1- Documentos que acompañan la solicitud del grupo A, B y C 
 
Para formalizar la petición, las personas solicitantes que deseen beneficiarse de estas 
subvenciones deberán presentar sus solicitudes dentro del plazo establecido.  
 
El formulario de solicitud que obligatoriamente incluirá la siguiente documentación: 
 
- Impreso con la solicitud de subvención, registrada, donde se especifique el motivo y 
la demanda específica de subvención económica. 
 
- Con la solicitud se deberá adjuntar la documentación complementaria cada una de 
las normativas específicas relativas a: 
 

1. Impreso de solicitud de la subvención, registrada en la Oficina de atención 
ciudadana (OAC), especificando los datos de la actividad deportiva por el cual 
requiere la subvención económica. 
2. Ingresos económicos de la persona y de la unidad de convivencia. 
3. Situación laboral. 
4. Fotocopia del DNI o NIE. 
5. Fotocopia de la preinscripción o inscripción de la actividad deportiva. 
6. Informes médicos específicos. 
7. Resumen de ingresos anuales si tiene pensión derivada de discapacidad. 
8. Certificado si no cobra pensión derivada de la discapacidad. 
9. Fotocopia de la sentencia de divorcio o separación de los progenitores. 

       10. Fotocopia de los dos últimos recibos pagados de la hipoteca o alquiler. 
       11. Fotocopia del carnet de familia numerosa. 
       12. Fotocopia del carnet Monoparental. 

13. Autorización firmada para que el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú pueda 
solicitar los datos tributarios a la Agencia Tributaria en relación al nivel de renta 
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(IRPF). 
 
9.2- Documentos que acompañan la solicitud del grupo D 
 
Para formalizar la petición, las personas solicitantes que se quieran acoger a esta 
subvención tendrán que presentar las solicitudes dentro del plazo establecido.  
 
La solicitud tendrá que incluir obligatoriamente la documentación siguiente: 

 Impreso con la solicitud de subvención, registrada, donde se especificará la 
razón y la demanda concreta de la subvención económica. 

 Con la solicitud se deberá adjuntar la documentación complementaria en 
relación al proyecto a través de la ficha base: 

 El proyecto ha de recoger como mínimo los puntos siguientes: 
o Nombre del proyecto. 
o Objetivos. 
o Historial deportivo. 
o Plan de divulgación del proyecto. 
o Estructura organizativa del proyecto. 
o Presupuesto: 

 Ingresos desglosados. 
 Coste de la estructura organizativa. 
 Gastos fijos. 
 Aportación personal. 

o Plan de comunicación y presencia de medios. 

 Declaración de conformidad con la legislación vigente a nivel de dopaje. 

 La información requerida sobre: 
 Ingresos económicos de la persona y del grupo familiar. 
 Situación laboral. 
 Cargas familiares. 

 No tener ninguna deuda pendiente, derivados de ingresos de derecho público o 
de derecho privado, pendientes de pago con el Ayuntamiento. 

 Fotocopia de la preinscripción de la actividad para la que se solicita la 
subvención. 

 Autorización firmada para que el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú pueda 
solicitar los datos tributarios a la Agencia Tributaria en relación al nivel de renta 
(IRPF). 

 
10.- Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del 
procedimiento 
 
La instrucción y ordenación de los procedimientos de las subvenciones corresponden 
al Departamento de Deportes. 
 
La convocatoria de las subvenciones corresponderá a la Junta de Gobierno Local.  
 
Todas las solicitudes de subvención, serán informadas por una comisión evaluadora 
constituida como, como mínimo, por el/la jefe/a de servicio, un miembro del personal 
técnico y un miembro del personal administrativo. Esta comisión examinará los 
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cumplimientos de los requisitos de los beneficiarios, pedirá los informes que estime 
necesarios, establecerá la orden de prelación de las solicitudes de acuerdo con la 
puntuación obtenida. Emitirá su informe al personal responsable de la tramitación 
administrativa del departamento, el cual redactará un borrador de propuesta de 
resolución de las concesiones de subvención. 
 
Y finalmente, será la Junta de Gobierno el órgano que aprobará la concesión de las 
subvenciones.  
 
Lo establecido en este apartado se entenderá sin perjuicio de les competencias que, 
por razón de la cantidad, atribuida por ley a los diferentes órganos de la corporación. 
 
11.-Indicación de los recursos que se pueden interponer después de la 
resolución 
 
La resolución del procedimiento pone fin a la vía administrativa, y contra la misma se 
puede interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a su notificación. 
 
Alternativamente y de forma potestativa, se puede interponer recurso de reposición 
ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a su notificación. 
 
 
 
ANNEX 1 Castellà 

ANUNCIO 
 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b i 20.8 de la ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, su 
texto completo se puede consultar en la Base de Datos Nacional de subvenciones): 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/): 
Primero: Beneficiarios de la subvención: 
Grupo A: (Personas afectadas por enfermedades crónicas degenerativas).  
Las enfermedades objeto de subvención son: 

- Fibromialgia 
- Esclerosis múltiple 
- Parkinson 

Grupo B: (Personas con necesidades especiales o terapéuticos). 
A- Las personas que realizan actividades de natación al C.E.M. la Piscina dentro del 
grupo escolar y que necesitan una especial atención. 
B- Las personas que realizan actividades acuáticas fuera del horario escolar y fines de 
semana en las instalaciones del C.E.M. Parc del Garraf y que necesitan una especial 
atención. 
Grupo C :(Personas en situación de precariedad económica). 
Las personas en edad escolar que realizan actividades deportivas escolares o 
organizadas por clubes, entidades y programas deportivos del Ayuntamiento de 
Vilanova i la Geltrú. 
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Grupo D: 

 Deportistas que compiten a nivel individual en deportes donde la estructura 
organizativa no tiene lugar por medio de clubes sino a nivel individual. 

 Proyectos y retos deportivos que tienen un carácter diferencial, incluso fuera 
del marco competitivo, pero tiene un especial carácter físicamente, para ser 
vinculado a una causa diferencial (solidaridad, medioambiental...).  

 Apoyo puntual a un deportista para participar en un evento excepcional que 
supera sus recursos (Campeonato del Mundo, etcétera). 

Segundo: Objetivo de la subvención: 
Regular las subvenciones económicas destinadas a personas físicas a título individual 
para facilitar la realización de actividad física en los ámbitos terapéutico, deportivo o 
competitivo. 
Tercero: Bases reguladoras: 
Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de fecha 20 de junio de 2018: 
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&06/022018012753.pdf&1 
 
Cuarto: El importe máximo destinado a la concesión de las subvenciones previstas en 
esta convocatoria es de 56.500€ del presupuesto municipal 2020, en la partida 
33.3410.48100 BEQUES ACTIVITATS ESPORTIVES I TERAPEÚTIQUES. 
 
Quinto: Plazo de presentación de solicitudes del grupo A, B, C y D: 
Del 21 de septiembre al 23 de octubre de 2020. Trámite presencial en la oficina de 
atención ciudadana (OAC). De lunes a viernes de 9:00h a 19:00h. 
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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. 
 
14. Secretaria General. Servei de Contractació I Patrimoni 
Número: 13/2020/eCONT. 
 
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE  DE SERVEI DE 
CONTROLADORS D’ACCESSOS PEL MERCAT NO SEDENTARI DEL TERME 
MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
  
“PRIMER. Adjudicar a WAKEFUL, SL, amb NIF B66322421, el contracte  del servei 
de controladors d’accessos pel Mercat no sedentari del Centre del terme municipal 
de Vilanova i la Geltrú, per un període d’1 any, prorrogable 3 anys més per períodes 
anuals, i per un import de anual de 22.946,- €, mes 4.818,66 corresponen al 21% 
d’IVA, que fa un total de 27.764,66,- (VINT-I-SET  MIL SET-CENTS SEIXANTA-
QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO).  
 
Els preus unitaris s’estableixen pels imports següents: 
 

Servei Estimació 
de serveis/ 
prestacions 
a realitzar 

Import preu 
unitari base 
IVA exclòs 

Tipus 
impositiu 
IVA 

Import 
IVA 

Total 
import 
preu unitari 
base IVA 
inclòs 

Controladors 1.120 hores 
anuals 

13,60€/h 21% 2,85€ 16,45€/h 

Coordinador 
dels 

controladors 

532 hores 
anuals 

14,50€/h 21% 3,04€ 17,54€/h 

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

contraurà amb càrrec a la partida 10.4312.2120201 Manteniment mercadals del 

pressupost vigent. Es preveu que el contracte comenci el mes de setembre de 

2020. 

 
La despesa prevista pel 2020 serà de 9.254,88,-€. 
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La despesa prevista pel 2021 serà de 18.509,78,-€. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit 
adequat  i suficient. 
 
TERCER. Notificar l’adjudicació a WAKEFUL, SL i publicar-la al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART. Nomenar responsables del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 
2.19) del Plec de Clàusules administratives particulars, la Cap de Servei de 
Promoció Econòmica i la responsable de l’organització i gestió dels mercats no 
sedentaris. 
 
CINQUÈ. Aprovar la minuta del contracte que s’adjunta com a annex 
 

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. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es 
prorroga l’estat d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret 
Llei 11/2020 el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o 
per instar altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i 
arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol 
procediment del que puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel 
interessat, es computarà des del dia 1 de juny, amb independència del temps que 
hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això 
s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de 
recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 
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22 de maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processos des de la declaració d’estat d’alarma (14 de març de 2020) i fins 
el proper 4 de juny . 
 
 
ANNEX 
 
CONTRACTE DE SERVEI DE CONTROLADORS D’ACCESSOS PEL MERCAT 
NO SEDENTARI DEL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Exp. 13/2020/eCONT 
 
 
REUNITS 
 
D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió ordinària de data _____ de juliol de 2020, l’Alcaldessa-Presidenta OLGA 
SANABRA ARNAU, assistida en aquest acte pel Secretari de la Corporació ISIDRE MARTÍ 
SARDÀ. 
 
D’altra part, WAKEFUL, SL (en endavant el contractista), amb CIF B66322421 i domicili al 
carrer Sant Antoni, núm. 77, Mataró, i en el seu nom i representació la Sr, D. T. M. major 
d’edat amb NIF núm. xxxx. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present contracte de 
serveis que es portarà a efecte de conformitat amb els documents acceptats pel 
contractista. 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 
 

I.    La Junta de Govern Local en data 10 de març de 2020 va aprovar el plec de 

prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que regeixen 

l’esmentada contractació, per procediment obert simplificat, d’acord amb l’article 159 

de la LCSP, per un període d’1 any, prorrogable 3 anys més per períodes anuals, i 

amb un pressupost base de licitació anual de 27.496€, més 5.774,16€ corresponents 

al 21% d’IVA, que fan un total de 33.270,16€ (TRENTA-TRES MIL DOS-CENTS 

SETANTA  EUROS AMB SETZE CÈNTIMS D’EURO). 

II.    D’acord amb les competències  que la Disposició addicional segona atorga a 

l’alcaldessa en matèria de contractació, si bé aquesta competència ha estat 

delegada en la Junta de Govern Local mitjançant decret de data 25 de juny de 2019, 

la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data __ de __________ de 2020, 

va acordar adjudicar el contracte de servei de controladors d’accessos pel mercat no 

sedentari del terme municipal de Vilanova i la Geltrú. 

Amb aquests antecedents les parts contractants procedeixen a atorgar el present contracte 
de serveis  en base a les següents: 

 
CLÀUSULES 

 
Primera.- WAKEFUL, SL (en endavant, també, el contractista), es compromet a efectuar el 
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servei corresponent al contracte del servei de controladors d’accessos pel mercat no sedentari 
del terme municipal de Vilanova i  la Geltrú,  amb subjecció a les clàusules del present 
contracte, al contingut del document d’adjudicació, i a les prescripcions de la resta de 
documentació tècnica i administrativa que integra l’expedient administratiu (Plec de 
Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules Administratives Particulars). 

 
Segona.- El contractista s’obliga a efectuar el servei  per un import anual  de 22.946,- €, mes 
4.818,66 corresponen al 21% d’IVA, que fa un total de 27.764,66,- (VINT-I-SET  MIL SET-
CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO), quantitat 
que inclou totes les despeses necessàries i impostos. 
 
Els preus unitaris s’estableixen pels imports següents: 
 

Servei Estimació 
de serveis/ 
prestacions 
a realitzar 

Import preu 
unitari base 
IVA exclòs 

Tipus 
impositiu 
IVA 

Import 
IVA 

Total 
import 
preu unitari 
base IVA 
inclòs 

Controladors 1.120 hores 
anuals 

13,60€/h 21% 2,85€ 16,45€/h 

Coordinador 
dels 

controladors 

532 hores 
anuals 

14,50€/h 21% 3,04€ 17,54€/h 

 
 
Tercera.- La durada màxima del present contracte serà d’1 any, prorrogable 3  anys més per 
períodes anuals. 
 
Quarta.- El contractista s’obliga a efectuar servei d’acord amb allò establert al Plec de clàusules 
administratives particulars, al Plec de prescripcions tècniques i al contingut del document 
d’adjudicació que integra l’expedient, i resta obligat, també, a efectuar el servei d’acord amb la 
seva oferta de licitació i assumint les millores tècniques incloses a la mateixa. 
 
Cinquena.- El contractista respondrà davant terceres persones i del propi Ajuntament, de 
qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del lliurament o realització de l’objecte del 
contracte, exonerant a la part contractant de qualsevol responsabilitat. A tal efecte, es 
compromet a subscriure i mantenir vigent qualsevol assegurança que sigui necessària per a dur 
a terme la seva activitat derivada del present contracte, amb cobertura suficient per a respondre 
de qualsevol eventualitat. 
Sisena.- El contractista resta obligat a satisfer tots els impostos, contribucions i taxes que gravin 
directa o indirectament el contracte i la seva execució, així com a acomplir totes les obligacions 
laborals i de seguretat social que puguin ser-li exigibles.  
 
El Secretari General                              L’Alcaldessa 
Isidre Martí Sardà                                          Olga Arnau Sanabra 
 
De part de WAKEFUL 
David Torrejón Méndez 

  
   
 
15. Secretaria General. Servei de Contractació I Patrimoni 
Número: 95/2020/eCONT. 
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PRORROGAR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN EQUIP 
MULTIFUNCIÓ EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ A 
COMPRA, MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE MULTIFUNCIÓ AMB 
DESTINACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA DE L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE MUNICIPIS (EXPEDIENT 2014.2) 
  
 
 La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD  
 
“PRIMER. Prorrogar amb l’empresa SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL amb 
NIF B62724562, el contracte de subministrament d’un equip multifunció en la 
modalitat d’arrendament sense opció a compra.  
La despesa màxima de la pròrroga durant tota la seva execució, atenent  la previsió 
d’impressions, serà d’un import total de 767,24€ més 161,12€ d’IVA al 21%, que fan 
un total de 928,36€ (NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS 
CÈNTIMS D’EURO).  
  
SEGON. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries següents del pressupost vigent l’any 2020 i les diferents 
aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada 
del contracte. 
 

2020 Aplicació 
pressupostària 

Quota 
mensual 

Quota des de 
01/08/20 

IVA Total 

Despeses 
d’oficina 

20.9310.22000 42,69€ 213,41€ 44,82€ 258,23€ 

 
 

2021 Aplicació 
pressupostària 

Quota 
mensual 

Quota fins a 
31/07/2021 

Previsió 
Impressions 

(5500) 

IVA Total 

Despeses 
d’oficina 

 20.9310.22000 42,69€ 298,83€ 255,00€ 116,30€ 670,13€ 

 

L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
TERCER. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de clàusules 
administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord 
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de 
compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2014.02). 
 
QUART. El responsable del contracte serà el Cap Tècnic Responsable de Compres i 
Serveis Generals. 
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CINQUÈ. Establir que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura 

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

 

SISÈ. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en  l’Acord 

marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL 

(preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o 

per correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els 

efectes de publicitat que siguin preceptius.  

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

 
VUITÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
  
   
16. Secretaria General. Servei de Contractació I Patrimoni 
Número: 105/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA  DEL CONTRACTE DE SERVEI PER A L’EXECUCIÓ 
DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUES A LA CIUTAT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ  
  

 

  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
   
“PRIMER. PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte del servei 
d’execució del programa de prevenció del consum de drogues a la ciutat  de 
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Vilanova i la Geltrú, per un període d’1 any més, des de l’1 d’octubre de 2020 al 30 
de setembre de 2021, amb ATRA, per un import anual de 15.967,00 € (QUINZE MIL 
NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS) de base imposable, exempts d’IVA. 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a la partida pressupostaria 34.3112.2269900 Promoció de la 
Salut, del pressupost vigent i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers 
exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. 
 
La quantitat prevista pel 2020, en previsió que es produeixi l’inici de la pròrroga del 
contracte l’1 d’octubre de 2020 és de 3.991,75,-€. 
 
La quantitat prevista pel 2021 serà de 11.975,25,-€. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a ATRA i publicar la pròrroga del contracte al Perfil 
del Contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART. Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunta com a Annex. 
 
CINQUÈ. Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
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.”. 
 
 
 
ANNEX  (MINUTA CONTRACTE) 
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ADDENDA DEL CONTRACTE DEL SERVEI PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE 
PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUES A LA CIUTAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Exp. 001/2019-CONT 
 
 
REUNITS 
 
D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió ordinària de data __ de __________ de 2020  i en ús de les facultats atorgades en 
l’esmentat acord, l’Alcaldessa-Presidenta OLGA ARNAU SANABRA, assistida en aquest acte 
pel Secretari General de la Corporació, ISIDRE MARTÍ SARDÀ. 
 
D’altra part,  ATRA ASSOCIACIÓ  (en endavant el contractista), amb NIF G58219874 i 
domicili al  CARRER GRAN DE GRÀCIA 239, 1r. 1a. de BARCELONA (08812), i en el seu 
nom i representació la SRA. M. C. S., major d’edat amb DNI XXXX. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present contracte de 
serveis que es portarà a efecte de conformitat amb els documents acceptats per la 
contractista. 
 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

 

I.        En  data 3 de setembre  de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar l’adjudicació 

a ATRA,  del contracte del servei per a l’execució del programa de prevenció del 

consum de drogues a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, per un període d’1 any, des 

de l’1 d’octubre 2019 al 30 de setembre de 2020, amb la possibilitat de 4 pròrrogues 

d’un any cadascuna d’elles, per un import anual de 15.967,00 € (QUINZE MIL 

NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS) de base imposable, exempts d’IVA. 

II.        En data 18 de setembre de 2019 es va signar el contracte, per un període d’1 any. 

III.        En data 18 de juliol de 2020, la Cap de Servei de Salut,  responsable del contracte,  

Sra. Neus Pijoan Gallego, ha emès un informe on es considera la necessitat que el 

servei es continuï duent a terme per no comptar l’Ajuntament amb mitjans propis 

corresponents i que segueix existint la necessitat de comptar amb el servei 

d’execució del programa de prevenció del consum de drogues a la ciutat de 

Vilanova i la Geltrú. Informa de la satisfacció del servei envers l’execució del 

contracte durant el primer any, i es proposa la pròrroga del mateix de l’1 d’octubre 

de 2020 al 30  de setembre de 2021. 

 
 

Amb aquests antecedents les parts contractants procedeixen a atorgar el present contracte 
de serveis  en base a les següents: 

 

CLÀUSULES 

 

Primera.-  Les parts prorroguen per mutu acord  el  contracte del servei per a l’execució del 

programa de prevenció del consum de drogues a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, per un període 
d’1 any més, des de l’1 d’octubre de 2020 al 30 de setembre de 2021, amb ATRA, per un 
import anual de 15.967,00 € (QUINZE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SET EUROS) de base 
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imposable, exempts d’IVA. 

 
Segona.- Es mantenen inalterades, i per tant segueixen essent d’aplicació, la resta de 
clàusules i obligacions subscrites al contracte inicial entre les parts, que no es vegin 
expressament modificades per la present novació. 
 
En prova de conformitat amb el contingut del present contracte, ambdues parts el signen 
digitalment  a un sol efecte i sense unitat d’acte. 
 
 

 
El Secretari General    L’Alcaldessa 
Isidre Martí Sardà    Olga Arnau Sanabra 

 
 

 

Per part d’ATRA 

M. C.S. 

  
 
   
17. Secretaria General. Servei de Contractació I Patrimoni 
Número: 99/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIAL ELÈCTRIC I DE LAMPISTERIA PER DUR A TERME EL MANTENIMENT 
DE LA XARXA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC  DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  

 

  
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, el plec de prescripcions tècniques 
particulars i el plec de clàusules administratives particulars (respectivament, annexos I i 
II del present acord), per a la contractació del subministrament  de material elèctric i de 
lampisteria per dur a terme el manteniment de la xarxa de l’enllumenat públic de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert d’acord amb el que estableixen 
els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP,  per un període de 6 
mesos, sense possibilitat de prorroga, amb un pressupost base de licitació de 
55.418,36 € més 11.637,86 € corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
67.056,22 € (SEIXANTA-SET MIL CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS 
CÈNTIMS D’EURO). 
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El pressupost base de licitació, s’ha calculat atenent als preus de mercat fent una 
estimació de les necessitats a subministrar segons els preus unitaris que consten a 
l’annex 1 d’aquest plec, durant l’execució del contracte. Com a contraprestació del 
preu del contracte el contractista adjudicatari vindrà obligat a assumir totes les 
despeses i accions necessàries per dur a terme l’objecte del contracte, amb les 
especificacions que consten en el plec de prescripcions tècniques. 

El pressupost base de licitació no suposa una obligació de despesa per part de 
l’Ajuntament, atès que aquest es determinarà en funció de les necessitats que es 
produeixin durant l’execució del contracte en que el contractista s’obliga a lliurar una 
pluralitat de béns de forma successiva i per preu unitari sense determinar de forma 
prèvia el número de lliuraments inclosos en l’objecte de contracte perquè el nombre 
de subministraments està subordinat a les necessitats de l’administració. Aquests 
efectes, d’acord amb allò que preveu la Disposició addicional trenta-tresena de la 
LCSP, el pressupost base de licitació es limitador i té caràcter de màxim. 

Així mateix, sent que els preus unitaris són preus de venda predeterminats i el 
pressupost base de licitació actua com un màxim de despesa, resultarà adjudicatari 
del contracte l’empresa licitadora que presenti en la seva oferta el millor descompte 
sobre la totalitat dels productes i en tot cas la que obtingui la major puntuació un cop 
aplicats els criteris d’adjudicació automàtics previstos a la clàusula 1.12. 

TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest 
subministrament es contraurà amb càrrec de l’aplicació pressupostària 
52.1650.21002 Instal·lacions elèctriques ciutat, del pressupost vigent, i, a les 
diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a 
la durada del contracte.  
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 
35.1.g) LCSP. 

QUART. Publicar l’anunci de licitació en el 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. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
Annex I 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN EL CONTRACTE PEL 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ELÈCTRIC I DE LAMPISTERIA PER ALS 
SERVEIS DE MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ  

1. Objecte del contracte  

El contracte té per objecte el subministrament de material elèctric i de lampisteria per 
dur a trme el manteniment de la xarxa de l’enllumenat públic de Vilanova i la Geltrú. 

2. Obligacions de l’adjudicatari 

L’Adjudicatari disposarà d’una botiga oberta al municipi objecte de la present licitació, 
disposant del material mínim relacionat a l’annexa del Plec de clàusules 
administratives particulars.  
L’Adjudicatari admetrà la petició de les comandes per part de les persones 
designades per l’Àrea de Territori i Espai Urbà, mitjançant els canals de comunicació 
establerts (presencial, per correu electrònic, via web i/o compra online) 
L’Adjudicatari haurà de fer arribar un albarà electrònic segellat amb el/s lliurament/s 
efectuats el mateix dia del lliurament a l’adreça municipal que els tècnics indiquin a 
l’inici del contracte.  
L’Adjudicatari serà el responsable dels deures de policia i emmagatzematge dels 
béns objecte de la prestació fins al seu lliurament. En conseqüència, l’Adjudicatari 
haurà de disposar d’un espai de magatzem amb estoc suficient i en condicions 
òptimes per tal de garantir el lliurament dels materials en els terminis expressats en 
el present Plec.  
L’adjudicatari emetrà factura d’acord amb els preus unitaris ofertats i que s’indicaran 
en les comandes emeses. Les factures que no incloguin les dades requerides en les 
comandes, seran retornades per tal que el proveïdor les torni a presentar complint 
aquestes especificacions. 

3. Característiques tècniques dels productes 
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Els proveïdors hauran de garantir que els productes que acompleixen les condicions 
següents:   

• Seran de primera qualitat i de fabricant qualificat. No s’admetran materials 
sense certificat actualitzat de qualitat i seguiment de la norma UNE que 
correspongui. 

• Seran nous i amb marcat CE. 

• L’emmagatzemament i la manipulació es farà seguint les recomanacions del 

fabricant.  

• Tot el material tindrà una garantia mínima d’un any, que cobrirà qualsevol 

defecte o avaria.  

L’Adjudicatari es compromet a substituir els materials defectuosos, o que no es 
corresponguessin amb els oferts, en el termini màxim de tres dies laborables. 
Aquestes substitucions no comportaran cap despesa per a l’Ajuntament. 
L’Adjudicatari serà responsable dels possibles danys causats als equips de 
l’Ajuntament pels articles que hagi subministrat. Les despeses de reparació o, fins i 
tot, la substitució d’un equip, ocasionades per articles defectuosos que hagi 
subministrat, seran exclusivament a càrrec de l’Adjudicatari.  
L’Ajuntament realitzarà un control dels articles subministrats que resultin defectuosos 
i que, per tant, comportin devolucions i substitucions. S’admetrà un màxim del 5% de 
devolucions sobre el total de productes subministrats. Si l’Adjudicatari sobrepassés 
el 5% de devolucions admeses, l’Ajuntament el requerirà per tal de que ho corregeix-
hi en el termini indicat i, si s’escau, aplicarà les penalitzacions corresponents.  
En el cas que l’Adjudicatari, després de ser requerit per a que corregís la situació, 
seguís subministrant articles defectuosos que comportessin unes devolucions 
superiors al 30% de les unitats, l’Ajuntament podrà resoldre el contracte.  

Tots els articles hauran de portar de forma visible, la marca o nom de l’empresa de 
fabricació, tant a l’embalatge com a la carcassa.  
Tots els articles s’hauran de subministrar degudament precintats.  
Els articles subministrats que no compleixin aquestes condicions, seran retornats i el 
proveïdor els haurà de substituir per altres, que compleixin aquestes condicions, 
sense cap cost afegit. 

4. Prestacions objecte del contracte 

L’encàrrec del material s’ha d’efectuar de la següent manera: 

• Personalment al magatzem/botiga de l’adjudicatari. 

• Per correu electrònic. 

• Per telèfon. (només consultes) 

• Per “compra online”, en cas de disposar de l’opció. 

Personalment al magatzem 
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L’adjudicatari només pot acceptar els encàrrecs de la persona designada per l’Àrea 
de Territori i Espai Urbà. 
També poden fer encàrrecs altres treballadors de l’Àrea de Territori i Espai Urbà, 
sempre que prèviament la persona responsable del contracte ho comuniqui a 
l’adjudicatari.  
L’adjudicatari ha d’exigir a la persona que efectua l’encàrrec la seva identificació, la 
de la unitat organitzativa per a la qual demana el material i el destí del material. No 
es pot donar per vàlid un encàrrec si no s’ha efectuat aquesta identificació i la 
persona no consta com a autoritzada a adquirir material. L’adjudicatari ha de 
registrar en el moment de fer l’encàrrec el nom i cognoms de la persona que fa 
l’encàrrec, la unitat organitzativa i el destí del subministrament.  
Per correu electrònic 

L’adjudicatari només pot acceptar els correus electrònics amb els encàrrecs de la 
persona designada per l’Àrea de Territori i Espai Urbà, on el seu defecte, de la 
persona autoritzada a gestionar el compte electrònic de l’Àrea per tal efecte. 
Per telèfon 

L’adjudicatari atendrà, mitjançant aquest canal de comunicació, a les possibles 
consultes sobre el material disponible i las seves característiques tècniques.  
En aquest sentit, aquest canal no serà vàlid per tal de realitzar encàrrecs. 
Per “compra online” 

Una botiga en línia (també coneguda com a botiga online, virtual Store o e-Store) fa 
referència a un tipus de comerç que utilitza un lloc web o una aplicació connectada a 
Internet com a mitjà principal de la transacció.  
Els venedors de productes i serveis posen a disposició dels seus clients un lloc web 
(o aplicació informàtica) en el qual es poden veure imatges dels productes, llegir les 
seves especificacions i, finalment, adquirir-los.  
Aquest servei dóna al client la rapidesa en la compra, la possibilitat de fer-ho des de 
qualsevol lloc del món i a qualsevol hora del dia. Algunes botigues en línia inclouen 
manuals d'usuari dins de la pàgina de producte de manera que el client pugui tenir 
un coneixement del que està comprant. De la mateixa manera, moltes botigues en 
línia ofereixen als compradors la capacitat de valorar i avaluar el producte.  
En el cas de disposar de la compra online, l’adjudicatari haurà de crear un “usuari” i 
contrasenya per tal d’accedir i fer els encàrrecs corresponents. 
 

5. Lliurament dels materials 

Material relacionat a l’objecte del contracte 

L’empresa adjudicatària ha de disposar en estoc de cadascun dels materials 
enumerats a objecte de la present contractació, els quals s’han de poder lliurar en el 
moment d’efectuar l’encàrrec.  
En cas que s’hagin d’entregar a la seu de les Brigades municipals, el termini 
d’entrega serà d’un dia hàbil. Per la resta d’unitats que superin les dues primeres, el 
subministrament s’ha d’efectuar en un termini de 3 dies hàbils, a comptar del primer 
dia hàbil següent al que s’hagi efectuat l’encàrrec. 
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Quan l’encàrrec es faci directament al magatzem/botiga de l’adjudicatari, el material 
es pot entregar directament.  
Material no relacionat a l’objecte del contracte 

En el cas del material no contemplat al contracte, s’estableix les següent fórmules 
d’encàrrec: 

- Pel material fungible, o material que es consumeix sense la possibilitat de 
bescanvi, es detallarà la tipologia del material als albarans corresponents 
atenent a las mateixes condicions de control i lliurament que la resta de 
materials. 

Lloc de lliurament 

El material encarregat s’ha d’entregar en el termini indicat a l’apartat anterior a: 
Nau Unitat de Serveis Municipals (USM): Carrer del Bages s/n.  
Previ avís, el material també pot ser recollit al magatzem/botiga de l’adjudicatari. 
El material s’ha d’entregar entre les 8.00h i les 13.00h, de dilluns a divendres no festius. 
Condicions de lliurament 

El material s’ha d’entregar al lloc indicat, degudament identificat i a l’atenció de la 
persona que realitzi l’encàrrec, especificant el nom complert i la unitat organitzativa 
(nom de la brigada o servei sol·licitant). 
El material ha d’anar acompanyat d’un albarà (dues còpies) que ha de signar la 
persona que realitzi l’encàrrec o que rebi la comanda. L’adjudicatari ha d’assegurar-
se que el nom de la persona que rep el material consti a l’albarà. Una copia de 
l’albarà és per l’empresa (que l’ha de guardar) i l’altre s’ha de lliurar juntament amb 
el material.  
El contingut mínim de l’albarà ha de ser: 

• Dades generals: Data del subministrament, brigada sol·licitant, persona 

sol·licitant (Nom i cognoms)  

• Per a cada material lliurat:  

1. Descripció del material 

2. Preu (IVA exclòs) 

3. Descompte aplicat 

4. Preu final unitari  

5. Número d’unitats  

6. Unitat de mesura  

7. Preu total (IVA exclòs)  

La Taula d’oferta de preus és aquella presentada per l’adjudicatari en la licitació.  
L’adjudicatari no té dret a indemnització per pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats 
als béns abans del seu lliurament a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, excepte 
quan aquest hagi incorregut en demora per rebre’ls. 
El material lliurat ha de complir la descripció dels materials proposats per 
l’adjudicatari. En cas de substitució d’algun article, ha de ser de la mateixa qualitat o 
superior, prèvia autorització del responsable del contracte. 
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En cas de defectes en els materials subministrats o de manca de conformitat amb el 
material rebut, es pot optar pel seu retorn o reposició, que s'ha de produir en un 
termini màxim de 3 dies hàbils, a partir de la sol·licitud efectuada per l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. Si l’adjudicatari ha lliurat el material a la seu de les Brigades 
municipals, aquest ha de recollir-lo en el termini màxim de 5 dies hàbils amb l’albarà 
corresponent. 
No es garanteix una compra mínima per comanda. 
El termini de garantia del material subministrat serà d’un any.  
Es poden fer lliuraments parcials sempre que s’informi de les dates de lliurament de 
la totalitat del material i prèvia conformitat de l’Ajuntament.  
Una vegada subministrada tota una comanda, s’emetrà el corresponent albarà per 
tal de confeccionar la corresponent factura. No s’admetran albarans parcials, ni que 
englobin diferents comandes. L’Adjudicatari, estarà obligat a realitzar el 
subministrament dels articles objecte d’aquest contracte, en els termes especificats 
en aquest plec.  
En el cas que l’Adjudicatari no respecti les condicions establertes, l’Ajuntament es 
reserva el dret d’aplicar sancions, en funció dels perjudicis ocasionats per 
l’incompliment. L’import de les sancions es farà efectiu de conformitat amb les 
condicions establertes en la documentació de la licitació.  
Els subministraments seran validats per l’Ajuntament. Sense la prèvia validació 
d’aquest no s’entendran els béns lliurats i per tant, l’Adjudicatari no podrà emetre els 
corresponents albarans. 

6. Condicions ambientals i socials 

L’adjudicatari, durant la durada del present contracte, haurà de prendre les mesures 
adequades per a garantir que l’execució del contracte es compleix amb les 
obligacions en matèria mediambiental i social; establertes al dret de la Unió Europea, 
al dret nacional o a les disposicions del dret internacional. 
Condicions mediambientals: 

• L’adjudicatari fomentarà l’ús de materials reciclats. 

• En el cas dels productes subministrats que així es puguin, l’adjudicatari 
procedirà a la seva recuperació al seu càrrec del material envasat i dels 
productes emprats, subministrament de béns en recipients reutilitzables i el 
reciclat dels residus que es generin durant l’execució del contracte.  

Condicions socials: 

• L’adjudicatari té l’obligació de què els bens o serveis del contracte hagin estat 
produïts o es desenvolupin respectant les normes sociolaborals vigents a 
nivell nacional, europeu i internacional. 

• Els productes subministrats no inclouran imatges o llenguatge sexista. 

7. Mecanismes de control 
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L’Adjudicatari haurà de comunicar i traslladar cada mes la totalitat dels albarans 
generats, a conseqüència dels encàrrecs realitzats per las persones designades del 
departament d’Espai Públic. 
Aquests albarans per la seva conformitat, s’hauran de presentar de manera 
telemàtica mitjançant correu electrònic o altre mitjà electrònic acceptat pels tècnics 
municipals. 
L’adjudicatari, junt amb el personal tècnic municipal, definiran el format de l’albarà 
amb la informació requerida. 
De la mateixa manera, l’adjudicatari lliurarà a l’Ajuntament, a final de cada mes, un 
llistat en format Excel o similar, amb la informació de les unitats venudes de cada 
article. En aquest document s’hauran de concretar també les unitats de cada model 
que hagin estat objecte de devolució o substitució per haver resultat defectuoses, 
així com les incidències ocasionades en el període i el seu termini de compliment de 
resolució. 

 
Annex II 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE 
DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ELÈCTRIC I DE LAMPISTERIA 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT. 
 
 
 
   
1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ  
   
1.1) Definició de l'objecte del contracte.  
   
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte.  
   
1.3) Pressupost base de licitació.  
   
1.4) Existència de crèdit.  
   
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues. 

  
1.6) Valor estimat.  
   
1.7) Sistema de determinació del preu del contracte.  
   
1.8) Tramitació de l’expedient  i procediment d’adjudicació.  
   
1.9) Perfil de contractant.  
   
1.10) Presentació de proposicions.  
   
1.11) Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i  
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financera i professional o tècnica i altres requeriments. 
   
1.12) Criteris d'adjudicació automàtics.  
   
1.13) Criteris de desempat.  
   
1.14) Termini per a l’adjudicació.  
   
1.15) Variants.  
   
1.16) Ofertes anormalment baixes o desproporcionades.  
   
1.17) Garantia provisional.  
   
1.18) Garantia definitiva.  
   

1.19) 
Presentació de documentació per part del proposat a l’ adjudicació. 
Renúncia i desistiment del procediment   

   
1.20) Formalització del contracte.  
   
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ  
   
2.1) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del 

contracte. 
  

2.2) Drets i obligacions de les parts.   
   
2.3) Condicions especials d’execució.  
   
2.4) Modificació del contracte.  
   
2.5) Règim de pagament.  
   
2.6) Revisió de preus.  
   
2.7) Penalitats.  
   
2.8) Causes de resolució.  
   
2.9) Termini de garantia del contracte.   
   
2.10) Cessió i subcontractació.  
   
2.11) Confidencialitat de la informació.  
   
2.12) Règim jurídic de la contractació.  
   

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153430203777576 
 
 
 
 
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 

 

2.13) Notificacions i ús de mitjans electrònics.  
   
2.14) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 

mediambientals del contractista. Planificació preventiva en cas de 
concurrència empresarial.  

   
2.15) Assegurances.  
   
2.16) Lloc de prestació/realització dels subministraments objecte del contracte.  
   
2.17) Responsable del contracte i de la unitat de seguiment.  
   
   
   
Annex 1 
 
Annex 2 
 
Annex 3 

Relació de material i preus unitaris 
 
Model declaració responsable 
 
Model d’oferta econòmica i resta de criteris automàtics  

 
 
 
1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
 
1.1) Definició de l'objecte del contracte  
 
És objecte del present plec la contractació, promoguda pel Servei d’Espai públic i 
mobilitat del subministrament  consistent en l’adquisició de material elèctric i de 
lampisteria per a dur a terme el manteniment de la xarxa de l’enllumenat públic del 
municipi de Vilanova i la Geltrú.   
 
Tot això a l’ empara d’ allò previst en l’ article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant, LCSP) 
 
No s’ ha considerat convenient dividir l’ objecte d’aquest contracte en lots donat que, 

el fet de la realització independent de les possibles prestacions que es puguin 

derivar en l’objecte del present contracte, pot dificultar la correcta execució d’aquest 

alhora de: 

- La gestió del volum de comandes que es puguin originar implicant un 

augment dels recursos humans que s’hi destinen al contracte. 

- La dificultat de gestionar diferents contractes quan s’ha de realitzar el 

subministrament de diferent material, de diferents proveïdors, per la mateixa 

incidència o intervenció. 

- Risc d’incompatibilitats en el material subministrat per diferents proveïdors 

per a una mateixa intervenció.   
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La codificació corresponent a la nomenclatura vocabulari comú de contractes (CPV) 
de la Comissió Europea és:  
 
31200000-8 Aparells de distribució i control d’electricitat; 31600000-2 Equips i 
aparells elèctrics; 31300000-9 Fils i cables aïllats; 31500000-1 Material d’il·luminació 
i làmpades elèctriques. 
 
Segons preveu el reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de 
novembre de 2007, que modifica el Reglament (CE) núm. 2195/2002 del Parlament 
Europeu i del Consell, pel que s’aprova el vocabulari comú de contractes públics 
(CPV) i les directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell 
sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa a la revisió del CPV. 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments 
recollits a la LCSP estan acreditats a l’expedient. 
 
1.3) Pressupost base de licitació  
 

 
1. El pressupost base de licitació d’aquest contracte es fixa en la quantitat de 
55.418,36 euros més 11.637,86 euros corresponents al 21% d’IVA, que fan un total 
de 67.056,22 euros. 
 
El pressupost base de licitació es desglossa de la manera següent: 
 
Costos directes: 44.888,87 € 
Costos indirectes: 7.204,39 €  
Despeses eventuals: 3.325,10 €  
 
2. El pressupost base de licitació, s’ha calculat atenent als preus de mercat fent una 
estimació de les necessitats a subministrar segons els preus unitaris que consten a 
l’annex 1 d’aquest plec, durant l’execució del contracte. Com a contraprestació del 
preu del contracte el contractista adjudicatari vindrà obligat a assumir totes les 
despeses i accions necessàries per dur a terme l’objecte del contracte, amb les 
especificacions que consten en el plec de prescripcions tècniques. 
 
3. El pressupost base de licitació no suposa una obligació de despesa per part de 
l’Ajuntament, atès que aquest es determinarà en funció de les necessitats que es 
produeixin durant l’execució del contracte en que el contractista s’obliga a lliurar una 
pluralitat de béns de forma successiva i per preu unitari sense determinar de forma 
prèvia el número de lliuraments inclosos en l’objecte de contracte perquè el nombre 
de subministraments està subordinat a les necessitats de l’administració. Aquests 
efectes, d’acord amb allò que preveu la Disposició addicional trenta-tresena de la 
LCSP, el pressupost base de licitació es limitador i té caràcter de màxim. 
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Així mateix, sent que els preus unitaris són preus de venda predeterminats i el 
pressupost base de licitació actua com un màxim de despesa, resultarà adjudicatari 
del contracte l’empresa licitadora que presenti en la seva oferta el millor descompte 
sobre la totalitat dels productes i en tot cas la que obtingui la major puntuació un cop 
aplicats els criteris d’adjudicació automàtics previstos a la clàusula 1.12 
 
1.4) Existència de crèdit 
 
La despesa que se’n derivarà d’aquest contracte per a l’ exercici 2020  estima en 
67.056,22 euros, IVA inclòs, i es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
52.1650.21002 Instal·lacions elèctriques ciutat del vigent pressupost. 
 
Per al cas de despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació es farà efectiva 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària que s’habiliti amb la condició suspensiva què 
per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en els 
corresponents pressupostos. 
 
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues  

 
Quant a la durada: 
 
El contracte, tindrà una durada màxima de 6 mesos a comptar des de l’inici de la 
prestació del subministrament i en tot cas finalitzarà quan s’esgoti el pressupost 
base de licitació.  

 
La data d’inici de la prestació del subministrament es fixarà en el contracte 
d’acord amb l’article 35.1.g) LCSP. 

 
Quant a la pròrroga: 
 

      El contracte no serà prorrogable. 
 
 
1.6) Valor estimat   
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i 
concordants de la LCSP, és de 55.418,36 euros IVA exclòs.  
 
Atès el que preveu l’ article 101.5 de la LCSP, el mètode de càlcul per determinar 
l’import del VEC és el pressupost base de licitació sense IVA. 
 
En l’esmentat càlcul s’han tingut en compte a més dels costos derivats de l’aplicació 
de les normatives laborals vigents, altres costos que es deriven de  l’execució 
material dels subministraments objecte d’aquest contracte, les despeses generals d’ 
estructura i el benefici industrial, sens perjudici d’ allò previst en l’ article 101.2. 
 
1.7) Sistema de determinació del preu del contracte 
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El sistema de determinació de preus d’aquest contracte és el de preus unitaris, 
d’acord amb la regulació de l’article 102.4 de la LCSP. D’acord amb l’ exposat, 
constituirà el preu definitiu del contracte el que en resulti de multiplicar el nombre de 
subministraments prestats dins la vigència d’aquest contracte pel preu unitari 
d’adjudicació de cadascun d’aquests amb la limitació màxima del pressupost base 
de licitació  
 
És a dir, en el contracte s’aplicaran els preus unitaris adjudicats, pels 
subministraments efectivament prestats i/o realitzats, a tal efecte, es fixen com a 
preus unitaris màxims, els que es detallen a l’annex 1 d’aquest plec però 
l’Ajuntament no té l’obligació d’exhaurir el pressupost de licitació, per tant no suposa 
una obligació de despesa per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en la seva 
totalitat atès que aquesta es determinarà en funció de les necessitats que es 
produeixin durant l’execució del contracte, sense sobrepassar en cap cas el 
pressupost base total de licitació. 
 
1.8) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació 
harmonitzada i no és susceptible/no susceptible de recurs especial en matèria de 
contractació, es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació amb més 
d’un criteri d’adjudicació automàtics, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 
146, 156 a 158 i concordants de la LCSP. 
 
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, i 
l’interlocutor per aquest contracte és el Servei  de contractació, adscrit a Secretaria 
General, telèfon 93 8140000, correu electrònic contractacio@vilanova.cat i adreça a 
la plaça de la Vila, núm. 8, 1a planta, 08800 Vilanova i la Geltrú. 
 
L’òrgan de contractació estarà assistit per la Mesa de contractació d’acord amb allò 
que preveu l’article 326 de la LCSP. 
 
Les empreses que estiguin interessades a participar en aquest procediment podran 
requerir informació addicional sobre els plecs en les condicions establertes a l’article 
138.3 LCSP. Les preguntes i les respostes emeses respecte aclariments dels plecs i 
resta de documentació reguladora de la licitació es durà a terme mitjançant 
publicació en el perfil de contractant. Les respostes tindran caràcter vinculant. 
 
1.9) Perfil de contractant 
 

1. La documentació relativa a la licitació d’aquest contracte es pot obtenir per mitjans 
electrònics en el perfil del contractant de la pàgina web de l’ajuntament de Vilanova i 
La Geltrú www.vilanova.cat. 
 
2. Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present 
contractació, així com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha 
d’accedir al Perfil de contractant a través de l’adreça següent:  
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf  
 
1.10) Presentació de proposicions  
 
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de 
licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant, indicat en 
la clàusula 1.9 del present plec 
 
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document 
“Instruccions sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments de contractació” 
publicat en el perfil de contractant. 
 
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, signada electrònicament, en dos sobres digitals a l’ empara d’ allò previst 
en els articles 140 i 157 de la LCSP, en els termes següents: 
 

SOBRE A  
 

Contindrà la documentació administrativa següent: 
  

a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per 

contractar amb el sector públic, d’acord amb el model de document europeu 

únic de contractació (DEUC). 

El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions que consten al 
perfil de contractant.  
 

b) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per 

contractar amb el sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb el 

model que consta com annex 2 al PCAP.  

Les condicions establertes legalment per a contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la 
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 

 

De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en 
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida 
quan els hi sigui requerida, i sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.19) del 
present Plec 

 
SOBRE B   

 
Contindrà la proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris 
avaluables de forma automàtica que, haurà d’ajustar-se al model annex 3 als 
presents plecs.  
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De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en 
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida 
quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.19) del 
present Plec. 
 
1.11) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 

financera i professional o tècnica i altres requeriments  
 

El licitador haurà de complir les condicions següents: 
 

a) Solvència econòmica i financera: 
 

Requerirà que s’acrediti un volum anual de negocis dels participants en el contracte 

que, referit a l’any de major volum dels tres darrers conclosos, haurà de ser, 

acumulativament, almenys igual a la quantia de 67.056,22 euros 

El volum anual de negocis s’acreditarà mitjançant els seus comptes anuals aprovats 
i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre 
i, en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en el qual hagués d’estar inscrit.  
Els empresaris individuals acreditaran llur volum anual de negocis mitjançant els 
seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

 
b) Solvència professional o tècnica: 

 

Relació dels subministraments principals efectuats de la mateixa naturalesa o similar 

que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs dels tres últims anys que 

incloguin un import anual acumulat en l’any de major execució igual o superior als 

imports que es determinen a continuació, dates i destinataris, públic o privat la qual 

s’acompanyarà de certificats de bona execució expedits o visats per l’òrgan de 

contractació, quant el destinatari sigui una entitat del sector públic; quant el 

destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificat o, mitjançant una declaració 

de l’empresari acompanyada dels documents que acrediti la realització del 

subministrament. 

L’import anual acumulat, en l’any de major execució, ha de ser igual o superior a 

67.056,22 euros. 

 

Les empreses de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat 

inferior a cinc anys, acreditaran la solvència tècnica o professional pels mitjançant 

indicació del personal tècnic o les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, de 

què es disposa per a l’execució del contracte, especialment els encarregats del 

control de qualitat. 

 
1.12) Criteris d'adjudicació automàtics 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició 
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relació qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, amb 
una ponderació màxima de 100 punts, a raó del següent detall per a cadascun d’ells: 
 
 Criteris avaluables de forma automàtica (De 0 punts fins a un màxim de 100 

punts)  
 
1. Descompte percentual..............................  de 0 punts fins a un màxim de 75 
punts 
 

Les empreses licitadores hauran d’indicar a les serves ofertes el percentatge (tant per 
cent) de descompte a aplicar a la totalitat dels productes sobre el preus unitaris de 
l’annex 1 d’aquest plec. 

L’oferta que ofereixi el major descompte rebrà la màxima puntuació, la que no ofereixi 
descompte rebrà 0 punts i la resta d’ofertes rebran una puntuació proporcional aplicant 
la fórmula següent: 

 
P = (O/Oa) × 75 

P = puntuació per l’oferta que es valora 
O = Oferta 

    Oa = Oferta amb un descompte més alt 
 
2. Compra online ..............................................................................fins 15 punts. 

Es puntuaran amb 15 punts a l’empresa licitadora que ofereixi la possibilitat de 
realitzar las comandes mitjançant compra online; o sigui, mitjançant un servei a 
distància per internet. 
 
 
3. Ampliació de garantia dels elements...............................................fins 10 

punts. 

Es puntuaran amb 2,5 punts per cada any que l’empresa licitadora ofereixi la 
possibilitat d’ampliar el període de garantia dels elements subministrats i objecte del 
present contracte enumerats en l’annexa, fins a un màxim de 4 anys. 
 
En tot cas, l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva la facultat d’adjudicar el 
contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació 
qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes 
d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP. 
 
1.13) Criteris de desempat  
 
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a 
l’article 147 de la LCSP. 
 
1.14) Termini per a l’adjudicació 
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L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data 
d’obertura de les ofertes rebudes.  
 
Aquest termini s’ampliarà en 15 dies hàbils quant sigui necessari seguir els tràmits 
que preveu l’article 149.4 de la LCSP en cas de proposicions en presumpte baixa 
anormal o desproporcionada. 
 
Així mateix, d’acord amb allà que preveu l’article 150.3 de la LCSP, l’òrgan de 
contractació ha d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la 
recepció de la documentació prèvia i dipòsit de la garantia definitiva. 

 
1.15) Variants  
 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
1.16) Ofertes anormalment baixes 
 
Per determinar els caos en què l’òrgan de contractació presumeixi que una oferta 
s’ha formulat en termes que la fan anormalment baixa, s’estarà als paràmetres 
objectius que s’estableixen en l’article 85 del RGLCSP 
 
Les ofertes amb valors de temeritat s’han de justificar perquè la Mesa de 
contractació les valori i determini sobre la seva admissió o exclusió. Cas de no 
constituir-se Mesa de contractació, l’òrgan de contractació resoldrà a partir dels 
informes tècnics corresponents. Si les ofertes amb valors temeraris i/o 
desproporcionats no s’acompanyen de les respectives justificacions i/o les 
presentades resulten ser insuficients, es requerirà al licitador perquè precisi les 
condicions de l’oferta, sent aplicable amb caràcter general el que prescriu l’article 
149 de la LCSP. 
 
Per justificar suficientment els valors temeraris s’han d’aportar els documents en què 
es fonamenten, sense cap dubte, l’estalvi en el procediment d’execució, les 
solucions tècniques adoptades i els preus oferts amb les circumstàncies tècnic-
econòmiques i/o excepcionalment favorables per a l’execució, que permetin al 
licitador obtenir millors preus de compra o prestació dels subministraments. 
 
Si, una vegada tramitat el procediment anterior, l’òrgan de contractació considera, a 
partir de la justificació efectuada pel licitador i dels informes emesos, que l’oferta no 
pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals i/o 
desproporcionats, resultarà exclosa de la licitació. 
 
1.17) Garantia provisional 
 
No procedeix l’exigència d’una garantia provisional, en tractar-se d’un procediment 
de subministrament subjecte a les necessitats de l’administració. 
 
1.18) Garantia definitiva 
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La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà 
la corresponent al 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs. 
 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a 
l’article 108.1 LCSP.  
 
No s’admet la prestació de la garantia definitiva mitjançant retenció en el preu. 
 
1.19) Presentació de documentació per part del proposat a l’adjudicació. 

Renúncia i desistiment del procediment  
 
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10  
dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, 
presenti la documentació justificativa següent: 
 

 Acreditar la constitució de la garantia definitiva. 
 

 Presentar els documents següents: 
 
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari a través dels mitjans 
següents: 
 
Empresaris persona física: han de presentar el document nacional d’identitat o 
document que el substitueixi. 
 
Empresaris espanyols persona jurídica: han d’aportar l’escriptura o el document de 
constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en els quals constin les normes per les 
quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, en el seu cas, en el Registre 
públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti. 
L’objecte social que consti a l’escriptura de constitució haurà d’abastar 
completament l’objecte d’aquest contracte. 
 
Quant el licitador no actuï en nom propi o es tracte de persona jurídica, poder 
notarial de representació. 
 
Empresaris estrangers: els licitadors d’estats membres de la Unió Europea han 
d’acreditar la seva capacitat d’obrar d’acord amb l’exposat en l’article 84 LCSP i els 
altres empresaris estrangers en la forma establerta en els articles 68 i 84.3 de la 
LCSP. Les empreses estrangeres han de presentar declaració de sotmetre’s a la 
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les 
incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb 
renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al 
licitador. 
 
Els licitadors que aportin certificat d’inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors 
de la Generalitat de Catalunya, juntament amb la declaració responsable de la 
vigència de les dades que inclou, no han d’aportar la documentació enumerada en 
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els punt 3, segons el Decret 107/2005 de 31 de maig, del Registre de Licitadors de 
la Generalitat de Catalunya. 

 

Les empreses que participin agrupades amb caràcter temporal (UTE), cadascuna 
d’elles haurà d’acreditar la seva capacitat per contractar indicant els noms i 
circumstàncies dels empresaris que subscriuen la proposició, la participació de 
cadascun dels empresaris en l’empresa, i la designació de la persona i entitat que, 
durant la vigència del contracte, ostentarà la seva representació davant 
l’Administració. Tot això d’acord amb allò que preveuen l’article 69 LCSP i 24 del 
Reglamento General de la LCAP, aprovat per RD 1098/2001, de 12 d’octubre 
(RGLCAP). 
 
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú disposi d’aquests. 
 
c) La documentació que acrediti, la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional. 

 
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les 
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 
 
 
El licitador proposat com a adjudicatari, cas que estigui inscrit en el Registre de 
Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, 
restarà eximit de presentar la documentació si consta en algun dels dits Registres i 
només han de facilitar la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que 
no hi consti vigent o actualitzada. 
 
En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària 
que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o certificats 
justificatius corresponents. 

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les 
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació 
justificativa del compliment del requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes 
raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon 
desenvolupament del procediment. 

 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el 
licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes 
assenyalats a l’article 150 de la LCSP. 

L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta la licitació quan concorri alguna 
oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris de valoració 
esmentats. 

Abans de l’adjudicació del contracte l’òrgan de contractació pot renunciar a la seva 
subscripció o desistir d’aquest procediment d’adjudicació, en ambdós casos 
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notificant-ho als candidats o licitadors. 

Només es podrà renunciar al contracte per raons d’interès públic degudament 
justificades a l’expedient. En aquest cas, no es podrà promoure una nova licitació de 
l’objecte d’aquest contracte mentre subsisteixin les raons al·legades per a la seva 
renúncia. 

El desistiment del procediment d’adjudicació escaurà davant una infracció no 
esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 
procediment, havent-ne de quedar acreditada a l’expedient la causa. El desistiment 
no impedirà l’inici d’un nou procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte. 
 
1.20) Formalització del contracte  
 
1. El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.  
 
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga 
a formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins dels 15 dies hàbils 
següents al dia en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà 
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.  
 
2. Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagi formalitzat el contracte dins 
del termini indicat, ser li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que s’ha de fer efectiu en primer lloc 
contra la garantia definitiva, sense perjudici del que estableix la lletra b) de l’apartat 2 
de l’article 71 de la LCSP. 
 
En aquest cas, el contracte s’ha d’adjudicar al licitador següent per l’ordre en què 
hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia d ela documentació 
acreditativa que consta a la clàusula anterior, i són aplicables els terminis que 
estableix l’apartat anterior. 
 
Si les causes de la no-formalització són imputables a l’Administració, s’ha 
d’indemnitzar el contractista pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar. 
 
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 
 
2.1) Execució del contracte: lliurament i recepció 
 
1. El contractista està obligat a lliurar els béns objecte de subministrament en el 
temps, forma i de conformitat amb les prescripcions tècniques i clàusules 
administratives i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni  a 
l’empresa contractista la persona responsable del contracte a la qual es refereix la 
clàusula 1.12 d’aquest plec. 
 
2. Sigui quin sigui el tipus de producte a subministrar, l’adjudicatari no té dret a 
indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns 
abans de lliurar-los a l’Administració, llevat que aquesta hagi incorregut en mora en 
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rebre’ls. 
 
3. L’acte formal de recepció del béns serà la conformitat de la factura per part de 
l’Ajuntament. 
 
2.2) Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de 
les dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació 
contractual i la normativa aplicable i, en particular, els següents: 
 
1.- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 
contractual amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, als principis ètics i a les regles 
de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, 
d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a: 

 
- Facilitar a l’Ajuntament la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 
qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

 
- Comunicar a l’Ajuntament les possibles situacions de conflicte d’interessos o 

d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o 
indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.  
 
 Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al 
servei de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament 
del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o 
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar 
que compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit 
procediment de licitació. 

 
- No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la 

present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de 
concurrència competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

 
- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 

pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els 
termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 

 
2.- Les despeses de lliurament i transport dels béns objecte del subministrament al 
lloc convingut seran de compte del contractista. 
 
3.- Si els béns o productes no es troben en estat de ser rebuts, s’ha de fer constar 
així, es rebutjarà la factura, i s’han de donar les instruccions necessàries al 
contractista perquè repari els defectes observats o procedeixi a un nou 
subministrament de conformitat amb el que s’hagi pactat. 
 
4.- Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els 
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béns subministrats, l’Ajuntament té dret a reclamar del contractista que reposi els 
que siguin inadequats o que els repari si amb això n’hi ha prou. 
 
5.- Si l’òrgan de contractació considera, durant el termini de garantia, que els béns 
subministrats no són aptes per a la finalitat pretesa, com a conseqüència dels vicis o 
defectes observats en aquells i imputables al contractista, i es presumeix que amb la 
reposició o reparació dels béns esmentats no n’hi haurà prou per aconseguir aquella 
finalitat, pot rebutjar els béns abans que expiri el termini en qüestió i deixar-los a 
compte del contractista, de manera que quedi exempts de l’obligació de pagament o 
tingui dret, si s’escau, a recuperar el preu satisfet. 
 
6.- Acabat el termini de garantia sense que l’Administració hagi formalitzar alguna de 
les reparacions o denúncia esmentats en els apartats anteriors, el contractista 
quedarà exempt de responsabilitat per raó dels béns subministrats. 
 
7.- El contractista serà responsable, durant l’execució del contracte, de tots els 
danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol 
persona, propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, 
omissions o negligències del personal a càrrec seu o d’una organització deficient 
dels treballs objecte d’aquest contracte. 

 
8.- El contractista haurà d’indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats a persones o 
reparar les propietats i els serveis afectats per les referides causes, restablint-los en 
les seves condicions anteriors o compensant-los adequadament, d’acord amb la 
legislació vigent. 

 
9.- El contractista no serà responsable dels danys i perjudicis que tinguin la seva 
causa immediata i directa en una ordre especifica de l’Ajuntament comunicada per 
escrit. 

 
10.- El contractista haurà de lliurar els béns objecte del subministrament en el temps 
i lloc indicats al contracte. 
 
2.3) Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials d’execució del contracte que s’estableixen per aquesta 
licitació, esdevenint obligacions contractuals essencials, seran les que tot seguit 
s’indiquen: 

 
a) La promoció del reciclatge de productes i l’ús d’envasos reutilitzables. 

b) Eliminar les desigualtats entre l’home i la dona en el mercat laboral, afavorint 

l’aplicació de mesures que fomentin la igualtat de dones i homes a la feina 

c) Afavorir una participació més alta de la dona en el mercat laborar i la 

conciliació del treball i la vida familiar. 

d) Afavorir la formació en el lloc de treball 
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e) Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball i el compliment 

dels convenis col·lectius aplicables 

f) Mesures per prevenir la sinistralitat laboral 

 

Aquestes obligacions tenen el caràcter d’obligacions contractuals essencials de 
conformitat amb allò que preveu l’article 211.1f) de la LCSP. 
 
2.4) Modificació del contracte 

 
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en 
la forma prevista en els articles 203, 205 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de 
normativa aplicable. 
 
No es preveu la modificació del contracte. 
 
2.5) Règim de pagament  
 
1. El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, contra 
presentació de factura en els terminis establerts en el plec de prescripcions 
tècniques particulars i en  l’article 198.4 de la LCSP, sens perjudici que se li pugui 
exigir la presentació dels documents de cotització del personal destinat a l’execució 
del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les 
seves obligacions amb la Seguretat Social. 
 
2. Les factures s’han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, i han d’incloure la identificació del destinatari de la contractació i 
el codi DIR següent: 
 
Òrgan gestor: L01083073 
Unitat tramitadora: L01083073 
Oficina comptable: L01083073 
 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats 
compreses en l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la 
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic 
han de presentar les factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot 
complint les requeriments tècnics detallats en la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 
 
https://seuelectronica.vilanova.cat/factura_electronica  
 
3. Tal i com determina el present plec, en el contracte de subministrament que 
l’Ajuntament formalitzarà amb l’empresa contractista, el preu es determina mitjançant 
preus unitaris, per la qual cosa, d’acord amb allò que preveu l’article 301.2 de la 
LCSP, es podrà incrementar el nombre d’unitats a subministrar fins al percentatge 
del 10 per cent del preu del contracte, al que es refereix l’article 205.2.c). 3r, sense 
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que calgui tramitar l’expedient de modificació corresponent, sempre que es pugui 
acreditat el finançament corresponent en l’expedient. 
 
2.6) Revisió de preus  
 
No s’admet la revisió de preus en no trobar-se aquest contracte dins dels supòsits 
específics a què es refereix l’ article 103.2 de la LCSP.  
 
2.7) Penalitats  
 
Si durant el termini de garantia s’acrediti l’existència de vicis o defectes en els béns 
subministrats, el contractista restarà obligat a la seva reposició o a la seva reparació 
si n’hi ha prou, a criteri de l’Ajuntament. 
 
Cas que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  opti per la no resolució del contracte, 
s’imposaran al contractista les penalitats següents: 
 
A) Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà: 
 
Una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del contracte, 
IVA exclòs.  
 
B)  per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada 
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs. 

 
Els incompliments parcials o compliments defectuosos del contractista es 
qualificaran en: 
 

1) Lleus  
2) Greus  
3) Molt greus 

 
1) Es qualifiquen com a lleus els incompliments o compliments defectuosos en 
l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin qualificades com 
a greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions contractuals, 
comportant una deficient execució de les prestacions del contracte. En tot cas tenen 
la consideració de lleus:  

 
a) Compliment defectuós o parcial de les funcions especificades al Plec de 
prescripcions tècniques  
b) Tractament incorrecte al personal de la corporació municipal.  
c) Manca de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les 
tasques de coordinació i d’execució de la prestació. 
 

2) Es qualifiquen com a greus els incompliments o compliments defectuosos en 
l’execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una infracció de les 
condicions contractuals generant un perjudici tant als interessos municipals com als 
destinataris del servei sense que es posi en perill la prestació del servei. En tot cas 
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tenen la consideració de greus:  
 

a) Compliment defectuós o incompliment reiterats (més de dues vegades) de les 
funcions especificades al plec de prescripcions tècniques.  
b) Incompliment dels compromisos assumits a l’oferta presentada.  
c) Incompliment dels criteris d’adjudicació proposats per l’adjudicatari  
d) L’incompliment de les condicions especials d’execució  
e) La comissió de dos faltes lleus comportarà una falta greu. 
f)  Negativa a cooperar amb la corporació municipal. 
 
 

3) Es qualifiquen com a molt greus l’incompliment de les prestacions establertes en 
el Plec de Clàusules Administratives Particulars, de Prescripcions Tècniques o en 
l’oferta presentada per l’adjudicatari que posi en perill la prestació del servei 
generant una lesió dels interessos municipals. En tot cas tenen la consideració de 
molt greus:  

 
a) Incompliment de les funcions especificades al plec de prescripcions tècniques. 
b) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social, així com de la 

normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, i de la resta de 
normativa aplicable al contracte. 

c) Incompliment de la clàusula de confidencialitat. 
d) Incompliment de la clàusula ètica.  
e) Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte 
f) La comissió de dos faltes greus comportarà una falta molt greu. 
g) Negativa de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les 

tasques de coordinació i d’execució de la prestació. 
 
C) El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que 
pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el 
compliment de les prestacions amb les següents quanties:  

 
a) Lleus, es podran imposar penalitzacions fins un 2% de l’import d’adjudicació 

del contracte. 
b) Greus, es podran imposar penalitzacions fins un 5% de l’import d’adjudicació 

del contracte. 
c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions de 10% de l’import d’adjudicació 

del contracte. 
 

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui 
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels 
informes pertinents. 
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció 
de les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa 
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es 
puguin deduir els pagaments esmentats. 
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En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en 
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys 
causats a l’ Ajuntament, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i 
perjudicis. 
 
2.8) Causes de resolució  
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211, 306 i 
concordants de la LCSP. 
 
Els efectes de la resolució seran els que estableix l’article 307 de la LCSP. 
 
2.9) Termini de recepció de les prestacions del contracte 

 
1. Els terminis de lliurament dels béns seran els establerts al Plec de prescripcions 
tècniques particulars. 
 
2. La formalització de la recepció dels béns equivaldrà a la factura conformada per la 
persona responsable del contracte.  
 
Termini de garantia del contracte 
 
Es fixa un termini de garantia mínim d’un any. No obstant, el termini serà superior 
coincidint amb el termini ofertat per l’adjudicatari. 
 
2.10) Cessió i subcontractació 
 
No s’admet la cessió ni la subcontractació, atesa la naturalesa del contracte. 
 
2.11) Confidencialitat de la informació 
 
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a 
la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i 
justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials 
mitjançant l’eina Sobre Digital. No obstant això, l’òrgan de contractació farà la seva 
valoració respecte de la declaració de confidencialitat i aquesta serà la que valdrà a 
tots els efectes.  
 
No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les 
dades incloses en el DEUC o declaració anàloga. 
 
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té 
caràcter confidencial. 
 
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
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El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 
coneixement de la informació de referència. 
 
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per 
aquests com a confidencial.  
 
D’acord amb allò que preveu l’article 5 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, els responsables i 
encarregats del tractament de dades així com totes les persones que intervinguin en 
qualsevol fase d’aquest, estan subjectes al deure de confidencialitat a què es 
refereix l’article 5.1 f) del Reglament (UE) 2016/679. 
 
L’obligació general assenyalada en l’apartat anterior és complementària dels deures 
de secret professional de conformitat amb la seva normativa aplicable. 
 
Les obligacions que estableixen els apartats anteriors es mantenen encara que hagi 
finalitzat la relació de l’obligat amb el responsable o encarregat del tractament.  
 
2.12) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, les 
clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per 
la normativa en matèria de contractació pública continguda, principalment, en les 
disposicions següents: 
 
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 
 
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni 
derogat per les disposicions esmentades anteriorment. 
 
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament  i al que estableix el 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE. 
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Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector 
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti 
d’aplicació. 
 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, 
en el seu defecte, les normes de dret privat, així com per la resta de normativa legal 
aplicable. 
 
2.13) Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 
1.Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a 
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
A aquets efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions 
i les comunicacions a les adreces de correu electrònic habilitades i als telèfons 
mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el 
que s’indica en l’apartat 5 d’aquesta clàusula. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data 
d’enviament de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el 
mateix dia en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els 
terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a 
qui s’adreça. No obstant això, els terminis de els notificacions practicades amb motiu 
del procediment de recurs especial  pel Tribunal Català de Contractes computen en 
tot cas, des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 
 
Un cop rebut el correu electrònic indicant que la notificació corresponent s’ha posat a 
disposició en l’e-NOTUM, haurà d’accedir-hi la persona designada a l’espai virtual on 
hi ha dipositada la notificació. Per accedir-hi a aquesta notificació es necessari 
disposar de certificat digital. La notificació s’entendrà rebutjada quan hagin 
transcorregut deus dies naturals des de la posada a disposició de la notificació 
sense que s’accedeixi al seu contingut. 
 
L’òrgan de contractació entén que el licitador ha obtingut el consentiment exprés de 
les persones qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments 
derivades d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 
conseqüència del procediment de licitació i adjudicació del present contracte es 
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis 
electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora 
de publicació de la informació publicada, també es publicarà al informació relativa 
tant a la licitació, com al contracte. 
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2. Procediment de presentació de les ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital. 
 
2.1 Un cop accedeixin a l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores hauran 
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, 
al correu electrònic indicat en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina Sobre Digital, han de ser les mateixes que 
les que designin en el seu DEUC per rebre els avisos de notificacions i 
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 
 
L’activació de l’oferta és necessària per tal de poder continuar amb el procés de 
presentació de l’oferta. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç, les 
empreses licitadores hauran de presentar tota la documentació requerida i adjuntar-
la en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden 
preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la 
presentació de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació 
xifrada ( pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està 
xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les 
ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es 
realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses 
licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta 
clau, ja que només les empreses licitadores la tenen (l’eina de Sobre Digital no 
guarda ni recorda la contrasenya introduïda) i és imprescindibles per al desxifrat de 
les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 
 
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat 
en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina 
web de Sobre Digital  per introduir les seves paraules clau en el moment que 
correspongui. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual segur que 
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució 
de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 
 
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de 
l’obertura del primer sobre xifrat. 
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En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 
accedir al contingut del sobre i, en conseqüència, no es podrà efectuar la valoració 
de la seva oferta. 
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els 
documents que la conformen, es farà la presentació de l’oferta mitjançant signatura 
electrònica i enviament del document “resum” de l’eina Sobre Digital, la qual no es 
considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada 
corresponent, a través de l’eina. Amb la signatura del “resum” de les ofertes, s’entén 
signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes 
electròniques de tots els documents que la componen. 
 
 A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, l’empresa rebrà un justificant de 
presentació  satisfactòria de l’oferta i, ja no es podrà modificar la documentació 
tramesa.  
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses 
licitadores i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de 
constituir-se en UTE, s’han de signar pel representant de les empreses que la 
composen.  
 
És important que les empreses licitadores verifiquin amb antelació suficient que 
tenen el coneixement requerit de l’eina i que coneixen els requeriments necessaris 
per presentar oferta. 
 
2.2. D’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional 16.1 h) de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues 
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins 
del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà 
efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la 
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas 
de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà 
que l’oferta ha estat retirada. 
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa 
en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que 
s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap 
modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En 
aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per 
exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-
ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la 
coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases. 
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
 
2.3 En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital durant el 
termini de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini 
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de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant 
el termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública l’esmena corresponent; i addicionalment, comunicant el canvi 
de la data a totes les empreses que haguessin activat oferta. 
 
2.4 Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta 
mitjançant l’eina de Sobre Digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 
 
2.5. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol 
tipus de programa o codi nociu. Així, és obligació de les empreses contractistes 
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves 
ofertes amb virus, serà responsabilitat de l’empresa licitadora que l’Administració no 
pugui accedir al contingut d’aquestes. 
 
2.6 En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui 
malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa 
de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun 
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per 
conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 
 
2.7 L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 
Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o 
fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar 
eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de 
contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra 
documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 
 
2.14) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 

mediambientals del contractista. Planificació preventiva en cas de 
concurrència empresarial 

 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos 
laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de 
dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental. 
 
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions 
equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del 
contracte i el personal que adscrigui a la prestació de l’objecte del contracte haurà 
d'observar els nivells mínims de comportament i les regles de decòrum adients a la 
prestació contractada; quan alguna de les persones no observi aquests nivells i 
regles, l’ Ajuntament n’informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el 
termini més breu possible. 
 
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència 
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suficients per poder substituir les persones que prestin l’objecte del contracte en 
supòsits de vacances, absències i/o malalties. 
 
L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés 
amb ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals,  la normativa de desenvolupament  i el que estableix el Reglament 
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a 
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a 
la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.  

En el cas que la prestació dels definits a l’objecte del contractació implica el 
tractament de dades personals per part del contractista, aquest assumeix la condició 
d’encarregat de tractament de dades personals responsabilitat de l’Ajuntament. El 
contractista es compromet a establir, complir i respectar les següents obligacions 
que regulen el tractament i la gestió de les dades de caràcter personal a les que 
tingui accés en el desenvolupament del servei descrit a l’objecte del contracte: 

• Portar a terme el tractament de les dades personals única i exclusivament per 
a les finalitats relacionades directament amb el servei contractat, restant 
expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats diferents. 

• Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part dels 
treballadors del Contractista respecte a les dades de caràcter personal que als que 
puguin accedir per a la prestació dels serveis contractats.  

• El Contractista haurà de tenir regulat el Deure de Secret amb els seus 
treballadors i col·laboradors. 

• El Contractista garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat que siguin 
d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments de dades als quals 
pugui tenir accés i els requeriments dels Plecs de contractació. El nivell de risc i les 
mesures de seguretat podran ser definides per l’Ajuntament. L’ Ajuntament es 
reserva el dret a la realització d'aquelles accions d'auditoria que es considerin 
necessàries per garantir la correcta aplicació d'aquestes mesures de seguretat. 

• El Contractista es compromet a notificar qualsevol incident de seguretat amb 
afectació a dades personals en un termini no superior a 24 hores. 

• En el supòsit que un usuari es dirigeixi al Contractista per exercir els seus 
drets d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades li adreçarà a 
Ajuntament o – en cas de que la reculli - remetrà la sol•licitud a l’Ajuntament en un 
termini no superior a 5 dies. 

• El Contractista es compromet a no realitzar transferència internacional de les 
dades i informació responsabilitat de l’Ajuntament fora de l'Espai Econòmic Europeu. 

• Està prohibida la Subcontractació de la realització del serveis fora de les que 
estiguin expressament recollides als Plecs. En el cas que el Contractista requereixi 
la subcontractació a tercers d’una part o la totalitat del servei prestat, haurà de 
sol·licitar autorització per escrit a l’Ajuntament. Aquesta subcontractació haurà de ser 
regulada amb un contracte entre el Contractista i l’empresa subcontractada que 
reculli les mateixes obligacions i compromís de confidencialitat aplicables al 
Contractista. 
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• L’accés i tractament de dades personals de l’Ajuntament per part del 
Contractista, es considera estrictament temporal per a la prestació del servei 
contractat, sense que concedeixi al Contractista cap mena de dret o titularitat sobre 
les dades tractades. En aquest sentit haurà de retornar o eliminar de forma 
controlada aquells suports utilitzats per al tractament de dades personals, podent 
conservar únicament les dades en cas que sigui necessari per a garantir la protecció 
legal del Contractista. 

• El Contractista assumeix la responsabilitat davant de l’Ajuntament per als 
possibles danys i perjudicis que l’Ajuntament pugui rebre com a conseqüència de 
l’incompliment de les obligacions definides al present document, incloent les 
possibles sancions per part dels Organismes Reguladors del tractament de dades 
personals. 

Les obligacions establertes al present apartat tindran una durada indefinida i es 
mantindran vigents en cas que finalitzi la prestació de serveis entre l’Ajuntament i el 
Contractista. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tractarà les dades personals dels interlocutors 
del Contractista en el marc dels serveis oferts. Aquestes dades personals, 
d'utilització exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació 
vigent en protecció de dades de caràcter personal per la gestió del procediment de 
contractació i de l’execució i gestió del contracte. La base jurídica del tractament és 
la derivada de la relació contractual de prestació de serveis. Les dades no seran 
cedides a tercers excepte que així ho contempli la prestació del serveis. Aquestes 
dades seran conservades després de les finalitzacions del contracte com a part del 
procediment administratiu. Poden accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels 
seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades, Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. (plaça de la Vila núm. 8, 08800) o bé exercir el seu dret a traves de la Seu 
Electrònica. 
 
2.15) Assegurances 

 
 Per prendre part en aquest procediment s’exigeix el compromís de subscripció 

d’una pòlissa d’ assegurances de responsabilitat civil – cas de no tindre-la ja 
contractada i per al cas de resultar-ne proposat a l’adjudicació d’ aquest 
contracte - per a cobrir les possibles responsabilitats que se’n puguin derivar de 
la realització dels serveis que constitueixen l’objecte d’ aquest contracte, per un 
import mínim de 7.805,50 euros. 

La cobertura de la pòlissa d’ assegurances haurà de ser efectiva en el moment 
d’inici del contracte i la seva vigència haurà de comprendre la durada establerta 
per aquest contracte així com els períodes corresponents a les possibles 
pròrrogues, cas d’ acordar-se aquestes. 

 

 
2.16) Lloc de lliurament dels subministraments objecte del contracte 
 
El lloc fixat pel lliurament dels béns és el determinat en el plec de prescripcions 
tècniques particulars. 
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2.17) Responsable del contracte i de la unitat de seguiment 
 
A efectes de l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte és el Cap de Servei 
d’Espai Públic i Mobilitat. En aquest contracte coincideix aquesta figura amb la de la 
unitat de seguiment del contracte i li corresponen bàsicament, entre d’altres, les 
funcions següents: 
 

- Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte; 
 
- Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions establertes i 

condicions contractuals; 
 
- Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 

contractada; 
 
- Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte; 
 
- Proposar i informar les eventuals modificacions, incidències i pròrrogues del 

contracte; 
 
- Formalitzar la recepció de les prestacions objecte del contracte; 
 
- Proposar a l’ òrgan de contractació les penalitats a imposar. 
 
El/la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, 
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador. 
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en 
quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que 
tinguin representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin 
administradors. 
 
Annex 1.     RELACIÓ DE MATERIAL I PREUS UNITARIS 
 
 
SUBMINISTRAMENTS DE MATERIALS ELÈCTRICS I DE LAMPISTERIA 

REF. UA DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS 
PREU 

UNITARI 
MÀXIM (€) 

CONSUM 
APROX 6 
MESOS 

VALOR DE 
REFERÈNCIA 6 

MESOS 

TERMINI 
MÀX. 

ENTREGA 
(hores) 

1 UT 
ABRAÇADORA CARGOL SENSE-FI 25-
40 MIKALOR 0,57 2 1,13 12 

2 UT ABRAÇADORA JSL 104 DE 20MM MICA 0,22 3 0,65 12 

3 UT 
ABRAÇADORA METALICA FISCHER AM 
28 0,05 10 0,53 12 

4 UT 
ABRAÇADORA METALICA FISCHER AM 
32 0,46 3 1,39 12 

5 UT 
ABRAÇADORA PINÇA NYLON GRIS 
20/22 0,22 6 1,30 12 
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6 UT ABRAÇADORA PINÇA NYLON GRIS 32 0,35 8 2,82 12 

7 UT ADAPTADOR 1 CONNECTORS SIMON 5,27 1 5,27 12 

8 UT 
ADAPTADOR 2 CONNECTORS SIMON 
27486-35 5,27 5 26,33 12 

9 UT ADAPTADOR AIXETA H-3/4 espiro 1,20 1 1,20 12 

10 UT ADAPTADOR RJ-45 SIMON 27087-35 5,15 8 41,18 12 

11 UT 
ADAPTADOR SCHUKO INDUSTRIAL 
SIMON 518.916  18,64 1 18,64 12 

12 UT ADAPTADOR SIMON 27486-35 5,27 3 15,82 12 

13 UT AIXETA BOLA 1" PN-16 MONTEROLA 22,68 1 22,68 24 

14 UT AIXETA BOLA 1/2" PN-16 MONTEROLA 11,46 3 34,37 24 

15 UT AIXETA BOLA 11/4 PN-16 MONTEROLA 38,88 1 38,88 24 

16 UT AIXETA BOLA 3/4" PN-16 MONTEROLA 15,51 1 15,51 24 

17 UT AIXETA BOLA REG 1/2" MONTEROLA 13,45 4 53,78 24 

18 UT AIXETA BOLA REG 3/4" MONTEROLA 18,76 1 18,76 24 

19 UT AIXETA FONT PUBLICA 1" LLAUTÓ  108,00 1 108,00 24 

20 UT 
AIXETA FONT PUBLICA 1" LLAUTÓ 
POLIT  131,63 2 263,25 24 

21 UT 
AIXETA FONT PUBLICA 1/2 LLAUTÓ 
POLIT 41,40 1 41,40 24 

22 UT AIXETA LAVABO PRESTO 605 60,93 2 121,86 24 

23 UT 
AIXETA LAVABO VERONA 73101 FELIU 
BOET 23,92 1 23,92 24 

24 UT AIXETA PULSADOR TERRA 110,31 1 110,31 24 

25 UT AIXETA REGULACIÓ WC TMM 5,85 1 5,85 24 

26 UT 
AIXETA TEMPORITZADA URINARI 
PARET PRESTO XT-U 55,30 1 55,30 24 

27 UT 
ANELL REDUCCIÓ PVC 32-20 
URAPLAST 0,59 1 0,59 12 

28 UT 
ANELL REDUCCIÓ PVC 32-25 
URAPLAST 0,54 1 0,54 12 

29 UT 
ANELL REDUCCIÓ PVC 40-32 
URAPLAST 0,68 2 1,37 12 

30 UT 
ANELL REDUCCIÓ PVC 50-40 
URAPLAST 0,93 2 1,85 12 

31 UT 
ARMARI ESTANC IP65 4 MÒDULS 
CS4PT, 4 + 2P + TT 16 AM IDE 77,72 1 77,72 72 

32 UT ARMARI METÀL·LIC 300x250x200 HIMEL 87,04 1 87,04 72 

33 UT ARMARI POLISESTER 530x430x200 PLM  261,35 1 261,35 72 

34 UT 
ARRENCADOR LÀMPADES VAPOR DE 
SODI AVS-100-D ELT 13,50 182 2.457,00 72 

35 UT BAIXANT PVC DIPÒSIT WC 4,86 1 4,86 12 

36 UT 
BASE 3 ENDOLLS 2M. 3x1,5 SIMON 
468006  7,60 1 7,60 12 

37 UT 
BASE 4 ENDOLLS 5M. 3X1,5 SIMON 
438801 16,42 1 16,42 12 

38 UT BASE 6 PRESES SCHUKO SIMON 10,80 1 10,80 12 

39 UT BASE 6 PRESES SENSE CABLE SIMON 10,80 1 10,80 12 

40 UT BASE AEREA SCHUKO GOMA 5,80 1 5,80 12 

41 UT BASE ENDOLL HYUNDAI PER ANAR 9,39 1 9,39 12 
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AMB GUIA 

42 UT 
BASE ENDOLL SCHUKO 75432-39 
SIMON 4,38 1 4,38 12 

43 UT 
BASE ENDOLL SCHUKO BORN RÀPID 
VERMELL 2743235 SIMON 4,00 27 107,89 12 

44 UT 
BASE ENDOLL SCHUKO BORN RÀPID 
VERMELL 2743238 SIMON 4,59 13 59,67 12 

45 UT 
BASE ENDOLL SUPERFÍCIE SIMON 44 
AQUA 11,84 1 11,84 12 

46 UT 
BASE ENDOLL TT ESTANC 19068 16A 
9630306 4,12 1 4,12 12 

47 UT 
BASE MULTIPLE EDM S/CABLE 
INTERRUPTOR 6 PRESES  7,95 1 7,95 12 

48 UT BOMBA SACI HK 10 M 220 V 350,00 1 350,00 72 

49 UT 
BOMBETA CEGASA NEW CLASS ESF 
28W E27 CJ1 2,02 19 38,38 72 

50 UT 
BOMBETA CEGASA NEW CLASS VL 
28W E14 CJ1 2,02 2 4,04 72 

51 UT 
BOMBETA DRAKO MINI ESFERA 7W E-
14.840 5,01 1 5,01 72 

52 UT 
BOMBETA DRAKO MINI ESFERA 7W E-
27.827 4,83 1 4,83 72 

53 UT 
BOMBETA DRAKO TUB 3U MICR 15W E-
27.827 4,44 1 4,44 72 

54 UT BOMBETA DRAKO VELA 9W E-27.827 4,44 1 4,44 72 

55 UT 
BOMBETA EDM HALOGENA LINEAL 
160W 118MM  2,31 1 2,31 72 

56 UT 
BOMBETA EDM HALOGENA LINEAL 
80W 78MM 2,21 3 6,63 72 

57 UT BOMBETA ESFERICA SOLAR E-27 60W 4,26 5 21,30 72 

58 UT 
BOMBETA LAES  HALOGENA ESTALVI 
120W 117MM 6,52 2 13,04 72 

59 UT BOMBETA LAES GLOBE 12 MM 15W  34,20 1 34,20 72 

60 UT BOMBETA LAES GLOBE 95 MM 60W 4,56 30 136,80 72 

61 UT 
BOMBETA MASTER CDM-T 250W / 830 
G12 1CT/12 129,14 1 129,14 72 

62 UT 
BOMBETA MASTER CITYWH CDO-TT 
PLUS 150W / 828 32,39 3 97,17 72 

63 UT 
BOMBETA MASTER CITYWH CDO-TT 
PLUS 70W / 828  32,25 3 96,74 72 

64 UT 
BOMBETA ORBITEC HALOGENA BI-PIN 
12V 100W GY6.36 H64623-130212 1,50 13 19,50 72 

65 UT BOMBETA OSRAM 12V 100W  41850 46,80 1 46,80 72 

66 UT BOMBETA OSRAM DICROICA 35W 12V 4,50 19 85,50 72 

67 UT BOMBETA OSRAM DICROICA 50W 12V  2,15 7 15,05 72 

68 UT BOMBETA OSRAM DULUX D.11W  4,26 12 51,08 72 

69 UT BOMBETA OSRAM DULUX D.18W 4,95 15 74,25 72 

70 UT BOMBETA OSRAM DULUX D.26W  4,95 47 232,65 72 

71 UT BOMBETA OSRAM DULUX D/E 26W 7,33 2 14,65 72 

72 UT 
BOMBETA OSRAM DULUX EL 
LONGLIFE 20W  14,79 3 44,37 72 
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73 UT BOMBETA OSRAM DULUX S 11W 4,26 27 114,94 72 

74 UT BOMBETA OSRAM DULUX S 9W  4,26 11 46,83 72 

75 UT 
BOMBETA OSRAM HALOGENA 
HALOLINE ECO 120W 5,22 7 36,54 72 

76 UT 
BOMBETA OSRAM HALOGENA 
HALOLINE ECO 230W  5,22 2 10,44 72 

77 UT 
BOMBETA OSRAM HALOGENA 
HALOLUX CERAM 70W  10,80 6 64,80 72 

78 UT 
BOMBETA OSRAM HALOGENA 
HALOLUX CERAM ECO 150W 12,00 6 72,00 72 

79 UT 
BOMBETA OSRAM HALOGENA 
HALOLUX CERAM ECO 205W 14,40 20 288,00 72 

80 UT 
BOMBETA OSRAM HALOGENA 
HALOSPOT 111 100W 12V 41850SP  18,50 6 111,00 72 

81 UT 
BOMBETA OSRAM HALOGENA 
STANDARD ECO 42W  2,34 1 2,34 72 

82 UT 
BOMBETA OSRAM HALOGENA 
STANDARD ECO 57W 2,79 3 8,37 72 

83 UT 
BOMBETA OSRAM HALOGENA 
STANDARD ECO 77W  2,79 6 16,74 72 

84 UT 
BOMBETA OSRAM HALOPAR-16 ECO 
64.819 ECO FL 28W 5,40 1 5,40 72 

85 UT BOMBETA OSRAM HALOSTAR 50W 12V  3,24 1 3,24 72 

86 UT 
BOMBETA OSRAM HCI-T 35W / 830 WDL 
PB G12 34,88 51 1.778,63 72 

87 UT 
BOMBETA OSRAM HCI-T 70W / 830 WDL 
PB G12 34,65 21 727,65 72 

88 UT 
BOMBETA OSRAM HCI-TT 100W/830 E-
27 POWERBALL 59,67 84 5.012,28 72 

89 UT 
BOMBETA OSRAM HCI-TT 150W/830 
WDL E-40 OSRAM 59,67 29 1.730,43 72 

90 UT 
BOMBETA OSRAM HCI-TT 70W/830 E-27 
POWERBALL 53,91 129 6.954,39 72 

91 UT 
BOMBETA OSRAM HQI-T 400W E-40 
POWERSTAR 54,00 1 54,00 72 

92 UT BOMBETA OSRAM HQL 80W  9,54 14 133,56 72 

93 UT 
BOMBETA PHILIPS 33W E-27 BAIX 
CONSUM 14,09 10 140,94 72 

94 UT BOMBETA PHILIPS MASTER PLE-R 33W  15,66 3 46,98 72 

95 UT 
BOMBETA PHILIPS MASTER PL-T 4P 
26W 11,69 1 11,69 72 

96 UT BORN SIGMA S10 2,68 27 72,41 12 

97 UT BORN SIGMA S16 3,35 40 133,92 12 

98 UT BORN SIGMA S25 4,12 34 140,15 12 

99 UT 
CABLE ACEFLEX 1000V DE 3x1,5 (PER 
METRES) 1,31 100 131,40 72 

100 UT 
CABLE ACEFLEX 1000V DE 3x2,5 (PER 
METRES) 1,99 650 1.292,85 72 

101 UT 
CABLE ACEFLEX 1000V DE 3x4 (PER 
METRES) 2,99 84 249,50 72 

102 UT CABLE ACEFLEX 1000V DE 3x6 (PER 4,28 55 235,13 72 
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METRES) 

103 UT 
CABLE ACEFLEX 1000V DE 4x6 (PER 
METRES) 5,67 20 113,40 72 

104 UT 
CABLE ACEFLEX 1000V DE 5X1,5 (PER 
METRES) 2,21 2 4,43 72 

105 UT 
CABLE ACEFLEX 1000V DE 5x6 (PER 
METRES) 7,07 30 211,95 72 

106 UT 
CABLE ACER GALVANITZAT 6x7+1 DE 3 
MM 17,52 1 17,52 72 

107 UT 
CABLE ANTIHUMITAT PLA 2x0,5 BLANC 
(PER METRES) 0,62 3 1,86 72 

108 UT 
CABLE FLEXIBLE AFUMEX 750V 1x1,5 
PRYSMIAN  (A METRES) 0,49 400 194,40 72 

109 UT 
CABLE FLEXIBLE AFUMEX 750V 1x2,5 
PRYSMIAN  (A METRES) 0,77 300 229,50 72 

110 UT 
CABLE FLEXIBLE AFUMEX 750V 1x25 
PRYSMIAN  (A METRES) 6,59 5 32,94 72 

111 UT 
CABLE FLEXIBLE AFUMEX 750V 1x4 
PRYSMIAN  (A METRES) 1,19 150 178,20 72 

112 UT CABLE GARLANDA 2x1,5 1,03 25 25,75 72 

113 UT 
CABLE MÀNEGA AFUMEX 3x2,5 (PER 
METRES) 2,49 8 19,94 72 

114 UT 
CABLE MÀNEGA RODONA XARXA 
BLANC 2X1 20MT 3446227 15,51 1 15,51 72 

115 UT 
CABLE MÀNEGA RODONA XARXA 
BLANC 2X1 5MT 2807845 4,82 1 4,82 72 

116 UT 
CABLE MÀNEGA RODONA XARXA 
NEGRE H05VV-F 3X1 3287387 0,69 4 2,76 72 

117 UT 
CABLE TRENAT ALUMINI 4x16 (PER 
METRES) 3,45 40 137,88 72 

118 UT 
CABLE XARXA CAT 6 BLAU (PER 
METRES) 0,63 355 223,65 72 

119 UT 
CAIXA 1 PLUS EMERGENCIA C. FRAUS 
2 XALK178F SCHNEIDER 60,17 1 60,17 72 

120 UT CAIXA 4 MÒDULS VISTA FAMATEL 3,97 1 3,97 72 

121 UT 
CAIXA AMB 2 PILOTS ROIG-VERD 
TELEMECANIQUE 88,82 1 88,82 72 

122 UT CAIXA AUTOMÀTIC SUPERFÍCIE 8,54 1 8,54 72 

123 UT CAIXA CABLEJADA FAMATEL 3957.7 83,00 1 83,00 72 

124 UT 
CAIXA DOBLE AÏLLAMENT 18X27 HIMEL 
PLS1827 61,11 1 61,11 72 

125 UT 
CAIXA EMPALMAMENTS HIMEL DP 
10/10 5,99 5 29,97 72 

126 UT 
CAIXA EMPALMAMENTS HIMEL DP 
10/11 5,99 1 5,99 72 

127 UT 
CAIXA EMPALMAMENTS HIMEL DP 
15/10 10,38 1 10,38 72 

128 UT 
CAIXA EMPALMAMENTS HIMEL DP 
20/15 17,69 8 141,55 72 

129 UT 
CAIXA ESCOMESA TRIFÀSICA URIARTE 
GL-100A-7-BUC 181,31 1 181,31 72 

130 UT CAIXA ESTANCA FAMATEL IP55 4,60 2 9,20 72 
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153X110X63 

131 UT 
CAIXA ESTANCA GEWISS 4 MÒDULS 
AMB TAPA 19,57 1 19,57 72 

132 UT CAIXA FAMATEL 2P + TTL 16 AMP 79,22 8 633,74 72 

133 UT CAIXA SCHNEIDER 13977 6 MÒDULS 21,29 1 21,29 72 

134 UT 
CAIXA SUPERFÍCIE SIMON 1 ELEMENT 
2781135 BLANC 4,64 3 13,93 12 

135 UT 
CANAL SALVACABLES 18/75 SC 
QUINTELA 6,86 6 41,15 12 

136 UT 
CARGOL PLACA CAIXA HIMEL TCD-27/4 
- JOC 2,43 1 2,43 12 

137 UT CARGOL WC FISCHER TES 8 L - JOC 2,59 12 31,03 12 

138 UT CEBADOR OSRAM 111 LL BL2 2,19 1 2,19 12 

139 UT 
CEBADOR PER FLUORESCENT ES 18 
2X20 18W 1,10 5 5,50 12 

140 UT 
CEBADOR PER FLUORESCENTS FS-11 
MATEL 4 / 80W 1,06 25 26,50 12 

141 UT 
CEBADOR UNIVERSAL 4-80W COFAC 
7.845.781 1,20 3 3,60 12 

142 UT CEBADORS OSRAM 20W 1,01 50 50,40 12 

143 UT CEBADORS OSRAM 40W  1,01 60 60,48 12 

144 UT 
CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA  RF10 
RODMAN 43,20 1 43,20 72 

145 UT 

CENTRALITZACIÓ SUPERFÍCIE 1 FILES 
BLANC SIMON. CAIXA, TAPA I 
BASTIDOR 21,13 2 42,26 12 

146 UT 

CENTRALITZACIÓ SUPERFÍCIE 2 FILES 
BLANC SIMON. CAIXA, TAPA I 
BASTIDOR 30,61 1 30,61 12 

147 UT 

CENTRALITZACIÓ SUPERFÍCIE 3 FILES 
BLANC SIMON. CAIXA, TAPA I 
BASTIDOR 40,44 3 121,31 12 

148 UT 
CINTA AÏLLANT TESA BLANC 4252 
33MX25MM 2,53 1 2,53 12 

149 UT 
CINTA AÏLLANT TESA BLANC 53948 
10MX19 MM 0,70 1 0,70 12 

150 UT 
CINTA AÏLLANT TESA BLAU 56190 
20Mx19MM 1,46 2 2,92 12 

151 UT 
CINTA AÏLLANT TESA NEGRE 4252 
33Mx19MM 2,07 2 4,14 12 

152 UT 
CINTA AÏLLANT TESA NEGRE 53948 
10Mx19MM 0,70 65 45,50 12 

153 UT 
CINTA ANTILLISCANT TESA NEGRE 
55587 15Mx25MM 9,52 1 9,52 12 

154 UT CLAVILLA 4.8 TT 4009 EDM 2,60 1 2,60 12 

155 UT 
CLAVILLA CETAC 3P + N + TT 16 AMP 
FAMATEL 136.301 5,58 3 16,74 12 

156 UT 
CLAVILLA CETAC IP44 13303 3P + N + T 
+ 32A 4,59 1 4,59 12 

157 UT 
CLAVILLA ENDOLL AMB TT L. SIMON 
10431-31 2,25 8 18,00 12 
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158 UT 
CLAVILLA TT 16A 250V GOMA NEGRE 
1144 8613596 3,03 17 51,51 12 

159 UT CLAVILLA TT BLANC 1103 9630232 1,03 3 3,09 12 

160 UT COLZE FEMELLA 20 1/2 WIRSBO -PEX 4,80 2 9,59 12 

161 UT COLZE LLAUTÓ 1 " 5,05 1 5,05 12 

162 UT COLZE LLAUTÓ 3/8 3,00 1 3,00 12 

163 UT COLZE LLAUTÓ D H 1/2 2,18 2 4,36 12 

164 UT COLZE LLAUTÓ D H 3/4 3,21 1 3,21 12 

165 UT COLZE PVC 20 URAPLAST M-F 0,45 2 0,90 12 

166 UT COLZE PVC 25 URAPLAST 0,70 1 0,70 12 

167 UT COLZE PVC 32 45º URAPLAST M-F 1,11 3 3,32 12 

168 UT COLZE PVC 32 URAPLAST M-F 0,92 4 3,67 12 

169 UT COLZE TUB ROSCA H.32-1" 7,49 2 14,98 12 

170 UT COLZE TUB ROSCA H.50-1"1/2 25,50 1 25,50 12 

171 UT COLZE SUDO 90 CU 15 0,41 2 0,81 12 

172 UT COMMUTADOR BLANC SIMON 2720165  3,85 4 15,41 12 

173 UT 
COMMUTADOR ESTANC + BASE 
ENDOLLS FAMATEL 19033 9630305 9,80 1 9,80 12 

174 UT 
COMMUTADOR ESTANC FAMATEL 
19032 9630247 4,65 1 4,65 12 

175 UT COMPROVADOR DE TENSIÓ 7,48 1 7,48 12 

176 UT 
CONTACTOR HYUNDAI 4 POLS 25 AMP. 
MINI 63,95 1 63,95 72 

177 UT 
CONTACTOR SCHENERIDER II POLS 20 
AMP 60,85 1 60,85 72 

178 UT 
CONNECTOR RJ-45 CAT. 6 SIMON 
75544-39 16,49 24 395,71 12 

179 UT DETECTOR DE MOVIMENT DM-10 49,50 1 49,50 72 

180 UT 
DIFERENCIAL 2 POLS 40A 30mA 
HYUNDAI 20,00 9 180,00 72 

181 UT 
DIFERENCIAL 4 POLS 40A 30mA 
HYUNDAI 287,82 1 287,82 72 

182 UT DIFERENCIAL MG BI 40A 30mA 15261 61,61 1 61,61 72 

183 UT 
DIFERENCIAL MG BI 40A 30mA A 
9R60240 69,96 1 69,96 72 

184 UT 
DIFERENCIAL SCHNEIDER 4 POLS 63 
AMP 30mA 711,26 1 711,26 72 

185 UT ELECTROVÀLVULA 1/2 220V 55,80 1 55,80 72 

186 UT 
ENDOLL SEMI ENCASTAT CETAC 2P + 
T 9967 16 A 6,26 1 6,26 72 

187 UT ENDOLL SEMI ENCASTAT SHUCKO 5,27 1 5,27 12 

188 UT 
ENLLAÇ FEMELLA SUDO 340 GCU 15X1 
/ 2 3,47 1 3,47 12 

189 UT ENLLAÇ PRESTO 1000A 28,60 2 57,20 12 

190 UT ENLLAÇ RECTE FEMELLA 20-1 / 2 4,20 1 4,20 12 

191 UT ENLLAÇ RECTE MASCLE 20-1 / 2 3,78 2 7,56 12 

192 UT ENLLAÇ RECTE MASCLE 25-3 / 4 4,75 1 4,75 12 

193 UT ENLLAÇ RECTE MASCLE 32-1 " 7,52 1 7,52 12 

194 UT 
ENLLAÇ ROSCA FEMELLA 20-1 / 2 
"URATENO 74020 1,92 3 5,75 12 
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195 UT 
ENLLAÇ ROSCA FEMELLA 25-3 / 4 
"URATENO 15032/25 2,09 1 2,09 12 

196 UT 
ENLLAÇ ROSCA MASCLE 20-1 / 2 
"URATENO 74020 1,54 3 4,62 12 

197 UT 
ENLLAÇ ROSCA MASCLE 25-3 / 4 
URATENO 74.025 1,94 2 3,89 12 

198 UT 
ENLLAÇ ROSCA MASCLE 32-1 
"URATENO 74032 2,73 1 2,73 12 

199 UT 
ENLLAÇ ROSCA MASCLE 40-11 / 4 * 
URATENO 74040 4,16 1 4,16 12 

200 UT 
EQUIP PRT S BOMBETA VSAP 70W ELT 
VSI 7 / 23-3-AF-100 35,46 5 177,30 72 

201 UT 
FEMELLA EXPANDIBLE M -8 NSYTHLX8 
SCHNEIDER 1,49 1 1,49 12 

202 UT FEMELLA LLAUTÓ 11/2 5,32 1 5,32 12 

203 UT FEMELLA LLAUTÓ 3/4 1,44 3 4,32 12 

204 UT FEMELLA lLLAUTÓ 1/2 0,80 4 3,20 12 

205 UT FEMELLA REDUCCIÓ LLAUTÓ 1 " 11/4 3,54 1 3,54 12 

206 UT FEMELLA REDUCCIÓ LLAUTÓ 1 " 3/4 2,21 2 4,43 12 

207 UT FEMELLA REDUCCIÓ llautó 1 "X 1/2 1,93 1 1,93 12 

208 UT FEMELLA REDUCCIÓ llautó 1 1/2 X 1/4 4,61 1 4,61 12 

209 UT FEMELLA REDUCCIÓ llautó 1 1/4 x 1 " 4,01 1 4,01 12 

210 UT FEMELLA REDUCCIÓ llautó 1/2 X 1/4 1,05 1 1,05 12 

211 UT FEMELLA REDUCCIÓ llautó 3/4 X 1/2 1,27 2 2,54 12 

212 UT FLEXO GOLIAT 30 CM. 1/2 FILTRIGEL 7,97 1 7,97 12 

213 UT FLEXO GOLIAT 50 CM.1/2 FILTRIGEL 10,17 1 10,17 12 

214 UT 
FLEXO NORMAL 30 L CM. 1/2 
FILTRIGEL 2,76 2 5,53 12 

215 UT 
FLEXO NORMAL 35 L CM. 1/2 
FILTRIGEL 2,88 1 2,88 12 

216 UT FLOTADOR WC 3/8 COMPLET 10,46 1 10,46 12 

217 UT FLOTADOR WC LATERAL GEBERIT 16,50 1 16,50 12 

218 UT FLOTADOR WC VERTICAL GEBERIT 17,50 2 35,00 12 

219 UT FLOURESCENT OSRAM 6W  6,18 1 6,18 24 

220 UT FLOURESCENT OSRAM DULUX 36W 7,72 14 108,11 24 

221 UT FLOURESCENT OSRAM DULUX 55W 12,08 1 12,08 24 

222 UT FLOURESCENT OSRAM DULUX L 18W 7,72 3 23,17 24 

223 UT FLOURESCENT OSRAM DULUX S/I 9W 4,36 1 4,36 24 

224 UT 
FLOURESCENT OSRAM DULUX T/E 
18W 16,34 1 16,34 24 

225 UT 
FLOURESCENT OSRAM DULUX T/E 
26W 16,34 2 32,67 24 

226 UT 
FLOURESCENT OSRAM DULUX T/E 
42W 19,80 3 59,40 24 

227 UT 
FLOURESCENT OSRAM ENERGY 
SAVER T5 FH 14W 7,36 10 73,62 24 

228 UT 
FLOURESCENT OSRAM LUMILUX 18W 
830 3,69 80 295,20 24 

229 UT 
FLOURESCENT OSRAM LUMILUX 36W 
830  3,69 8 29,52 24 
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230 UT 
FLOURESCENT OSRAM LUMILUX 36W 
840  3,69 63 232,47 24 

231 UT 
FLOURESCENT OSRAM LUMILUX 54W 
830 T5  10,79 2 21,58 24 

232 UT 
FLOURESCENT OSRAM LUMILUX 58W 
840 7,11 32 227,52 24 

233 UT 
FLOURESCENT OSRAM LUMINOX 18W 
840 3,69 1 3,69 24 

234 UT FLOURESCENT PHILIPS 36W 2,06 1 2,06 24 

235 UT 
FLOURESCENT PHILIPS MASTER T5 
80W / 830 SLV / 40 8,39 1 8,39 24 

236 UT 
FLUORESCENT PHILIPS MASTER TL5 
HE 28W/865 UNP/40 7,05 6 42,30 24 

237 UT 
FLUORESCENT PHILIPS MASTER TL-D 
S80 36W/865 1SL/25 3,98 8 31,84 24 

238 UT 
FLUORESCENT PHILIPS MASTER TL-D 
S80 58W/865 1SL/25 5,00 4 20,00 24 

239 UT FRONTISSES SEIENT WC DAMA - JOC 7,35 1 7,35 12 

240 UT 
FUSIBLE AMB INDICADOR SIMON 10A 
11950-31 1,40 5 6,98 12 

241 UT 
FUSIBLE AMB INDICADOR SIMON 6A 
11932-31 1,11 9 9,96 12 

242 UT 
FUSIBLE AMB INDICADOR SIMON 6A 
11946-31 1,77 110 195,03 12 

243 UT 
FUSIBLE SENSE INDICADOR SIMON 6A 
11933-31 0,88 6 5,29 12 

244 UT 
FUSIBLE SENSE INDICADOR SIMON 6A 
11947-31 0,95 15 14,18 12 

245 UT 
FUSIBLE SENSE INDICADOR SIMON 
80A 11999-31 2,96 2 5,92 12 

246 UT 
GARRAFA AIGUA DESTIL·LADA 25 
LITRES 21,27 1 21,27 12 

247 UT 
GIRNALDA PORTALÀMPEDES E27 
GANXO 10MT 65,37 1 65,37 72 

248 UT 
GLOBUS BOLA ESFERALED  450 MM TR 
/ LISO32W  326,09 5 1.630,45 72 

249 UT 
GLOBUS BOLA ILUCCA D-480MM 70W 
E-27 322,74 2 645,48 72 

250 UT GLOBUS BOLA VSAP 70W NEGRE 313,65 30 9.409,50 72 

251 UT GLOBUS GRAN VIA POLIETILÈ LLIS 71,36 2 142,72 72 

252 UT 
GLOBUS POLICARBONAT OPAL BOCA 
170MM 80,61 2 161,23 72 

253 UT GOMA BAIXANT WC ROCA 0,90 1 0,90 12 

254 UT GOMA VÀLVULA WC ROCA 2,30 1 2,30 12 

255 UT GRAPA CABLE 7 MM 2X1 BL2150 0,10 9 0,90 12 

256 UT 
GRAPA METALICA FISCHER GM 20 
(CAIXA 100 U.) 7,43 1 7,43 12 

257 UT 
GRAPA METALICA FISCHER GM 32 
(CAIXA 100 U.) 0,99 2 1,98 12 

258 UT 
GRAPA METALICA FISCHER GM 50 
(CAIXA 100 U.) 39,78 0 0,00 12 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153430203777576 
 
 
 
 
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 

 

259 UT 
GRAPA PLÀSTIC SECCIÓ RODONA 
REF. 165 (CAIXA 100 U.) 5,24 1 5,24 12 

260 UT GRUP PRESSIÓ SACI 0,75 CV 210,00 1 210,00 72 

261 UT HIDROSFERA HASABOX 24L.8KL. HASA 42,12 1 42,12 12 

262 UT 
INTERRUPTOR AMB LLUMINÓS BLANC 
NEU SIMON 1,91 1 1,91 12 

263 UT 
INTERRUPTOR DOBLE BLANC NEU 
SIMON 2,71 1 2,71 12 

264 UT INTERRUPTOR ESTANC DOBLE  19,99 1 19,99 12 

265 UT INTERRUPTOR ESTANC 10,70 1 10,70 12 

266 UT 
INTERRUPTOR LEGRAND MOSAIC 
077010 4,14 2 8,28 12 

267 UT INTERRUPTOR MARFIL NIESSEN 8401 7,62 1 7,62 12 

268 UT INTERRUPTOR NIESSEN 8101 6,08 1 6,08 12 

269 UT INTERRUPTOR SIMON 31101-30 8,21 1 8,21 12 

270 UT 
INTERRUPTOR SIMON 73010-30 BL 
NEU 1,33 1 1,33 12 

271 UT 
INTERRUPTOR SIMON PERSIANA 3 
POSICIONS 19,04 1 19,04 12 

272 UT 
INTERRUPTOR SIMON UNIPOLAR 
BLANC NEU 2710165  3,08 5 15,39 12 

273 UT 
INTERRUPTOR UNIPOLAR BLANC 
SIMON S-31101-30 11,25 1 11,25 12 

274 UT 
KIT DE JUNTA I CARGOLS DIPÒSIT 
ROCA 5,06 1 5,06 12 

275 UT KIT FIXACIÓ ROCA AV0008000E 5,60 1 5,60 12 

276 UT 
LED BOMBETA BENEITO FAURE 
DICROICA 6W GU10 9,60 4 38,40 72 

277 UT 
LED BOMBETA BENEITO FAURE 
DICROICA 8W GU10  9,60 15 144,00 72 

278 UT 
LED BOMBETA BENEITO FAURE 
LINEAL 5W 78MM  15,92 7 111,44 72 

279 UT 
LED BOMBETA BENEITO FAURE 
STANDARD I-2712W OPAL  16,58 9 149,22 72 

280 UT 
LED BOMBETA BENEITO 
FAURECONCENTRA R-63 8W OPAL  14,83 2 29,66 72 

281 UT 
LED BOMBETA BENITO FAURE 
ESPELMA 5,5W 7,02 5 35,10 72 

282 UT 
LED BOMBETA CEGASA ESF. 
QUALITAT 5,5W E27 4,01 1 4,01 72 

283 UT 
LED BOMBETA EDM DICROICA 7W 12V 
6400  4,30 2 8,60 72 

284 UT 
LED BOMBETA ESFERA E-14 5W 6400K 
FREDA 4,93 2 9,86 72 

285 UT 
LED BOMBETA ESFERA E-27 5W 3200K 
CALID EDM 3,50 5 17,50 72 

286 UT 
LED BOMBETA ESFERICA SILVER 7W 
E-27 5000K 620LM  4,33 3 12,99 72 

287 UT LED BOMBETA OSRAM HALOLINE 118 14,49 1 14,49 72 

288 UT 
LED BOMBETA ROBLAN STANDARD 
10W  10,48 8 83,84 72 
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289 UT 
LED BOMBETA ROBLAN STANDARD 
12W 4000K 10,48 13 136,24 72 

290 UT LED DOWNLIGHT ENCASTAMENT 16W   18,04 6 108,24 72 

291 UT 
LED DOWNLIGHT SUPERFÍCIE 18W 
4000K MI-LED  19,66 2 39,31 72 

292 UT 
LED FLOURESCENT ROBLAN 120CM 
18W  12,85 10 128,52 72 

293 UT 
LED FOCUS PER EMPOTRAR 16W 
07441801  18,04 5 90,20 72 

294 UT 
LED FOCUS ROBLAN PER EMPOTRAR 
14W 4000K ALLNR2459BF 15,75 16 252,00 72 

295 UT 
LED FOCUS ROBLAN PROJECTOR  TC 
80 W 6500 K 142,00 3 426,00 72 

296 UT 
LED LAES LINESTRA 16W UN O DOS 
CONTACTES  34,19 2 68,38 72 

297 UT 
LED LAES LINESTRA 5W UN O DOS 
CONTACTES   18,89 1 18,89 72 

298 UT 
LED LAES LINESTRA 8W UN O DOS 
CONTACTES  22,49 4 89,96 72 

299 UT 
LLUM D'EMERGÈNCIA URA 21 NEW 
AMB MARC LEGRAND 40,09 1 40,09 72 

300 UT 
LED LLUMINÀRIA ESTANCA 2X18 
FENOPLASTICA 8632 20,66 1 20,66 72 

301 UT MAGNETOTÈRMIC HYUNDAI 2P 10A  8,00 7 56,00 72 

302 UT MAGNETOTÈRMIC HYUNDAI 2P 16A  8,00 8 64,00 72 

303 UT MAGNETOTÈRMIC HYUNDAI 2P 20A  8,00 6 48,00 72 

304 UT MAGNETOTÈRMIC HYUNDAI 2P 40A  8,00 1 8,00 72 

305 UT 
MAGNETOTÈRMIC ESTRET DNP 1P + N 
16 A 37,95 2 75,91 72 

306 UT 
MAGNETOTÈRMIC SCHNEIDER ICP 4P 
63A  392,25 1 392,25 72 

307 UT 
MAGNETOTÈRMIC MG D TETRA 63A 
24692 313,45 1 313,45 72 

308 UT 
MAGNETOTÈRMIC MG UNI-NEU 15A 
27900 21,11 1 21,11 72 

309 UT 
MAGNETOTÈRMIC MG UNI-NEU 20A 
27901 21,40 1 21,40 72 

310 UT MANEGUET EVACUACIÓ WC GOMA 2,52 2 5,04 12 

311 UT MANEGUET LLAUTÓ 1/2 1,49 1 1,49 12 

312 UT 
MANEGUET REDUCCIÓ 25/20 
URATENO 15025/20 3,04 1 3,04 12 

313 UT 
MANEGUET REDUCCIÓ 32/25 
URATENO 15032/25 3,76 1 3,76 12 

314 UT 
MANEGUET REDUCCIÓ MH va suar 243 
CU 28-22 1,44 1 1,44 12 

315 UT MANEGUET SUDO 270 GCU 22/3/4 3,62 2 7,24 12 

316 UT MANEGUET TRIMAR 10 50/60 0,46 4 1,84 12 

317 UT MANEGUET UNIÓ 20X20 URATENO 2,48 1 2,48 12 

318 UT MANEGUET UNIÓ 40X40 URATENO 6,79 2 13,57 12 

319 UT 
MANETA AMB CLAU SCHNEIDER 
NSYTHL405PLM 9,53 6 57,19 12 
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320 UT MANETA D'ACCIÓ MANUAL SCHNEIDER 4,98 6 29,86 12 

321 UT MANETA I TANCAMENT CLAU JIS  97,11 1 97,11 24 

322 UT MANOMETRE BOMBA 0-10KG 6,30 1 6,30 24 

323 UT 
MANOMETRE GLICERINA 0-10KG 
BOMBA 16,20 1 16,20 24 

324 UT MASCLE REDUCCIÓ LLAUTÓ 1 " 1/2 2,18 2 4,36 12 

325 UT MASCLE REDUCCIÓ LLAUTÓ 1 " 3/4 2,15 1 2,15 12 

326 UT 
MONOCOMANDAMENT AIGÜERA 
MURAL CROM 61192064566 49,55 1 49,55 12 

327 UT 
MOTLLURA SENSE ENVÀ 10 X 22 
BLANC 1,07 3 3,21 12 

328 UT 
MOTLLURA SENSE ENVÀ 20 X 30 
BLANC 2,56 5 12,78 12 

329 UT 
MOTLLURA SENSE ENVÀ 30 X 60 
BLANC 6,33 17 107,56 12 

330 UT MUNTURA AIXETA PULSAD. PRESTO 32,96 1 32,96 12 

331 UT 
BOMBETA OSRAM DECOSTAR 51 35W 
12V  3,78 1 3,78 12 

332 UT 
PASSACABLES ORDINADOR NEGRE 
80MM  0,75 5 3,75 12 

333 UT 
PASSACABLES ORDINADOR TAP 
NEGRE MOD.140 60x72  0,60 8 4,80 12 

334 UT PORTABOMBETES DICROICA 1,20 16 19,15 24 

335 UT PORTABOMBETES E-27 PORCELLANA 1,53 8 12,24 24 

336 UT 
PORTABOMBETES E-27 PORCELLANA 
ROSCA 2,55 3 7,64 24 

337 UT PORTABOMBETES E-40 PORCELLANA 13,05 6 78,30 24 

338 UT 
PORTABOMBETES PER 
FLUORESCENTS. SIMON 55509-31 0,88 2 1,76 24 

339 UT 
PORTAFUSIBLES SECCIONADOR BASE 
SIMON 11102-60 9,25 2 18,50 24 

340 UT 
PORTAFUSIBLES SECCIONADOR 
SIMON 11102-35 9,97 28 279,22 24 

341 UT 
PROLONGACIÓ CETAC 3P + N + TT 16 
AMP FAMATEL 23301 7,95 3 23,85 72 

342 UT PROLONGACIÓ SHUCKO GOMA 3,84 5 19,20 72 

343 UT 
PROLONGACIÓ SHUCKO GOMA AMB 
TAPA 6,24 3 18,72 72 

344 UT RACOR 2 PECES M-H CROMAT 1/2 4,49 1 4,49 12 

345 UT 
RACOR 2 PECES MÒBIL 20 1/2 
WIRSBO-PEX 3,88 1 3,88 12 

346 UT 
RACOR 2 PECES SUDO 359 GCU 15X 
1/2 1,14 1 1,14 12 

347 UT RACOR 2 PECES SUDO 359 GCU 28X1 " 3,47 1 3,47 12 

348 UT RACOR 3/4 "MASCLE TATAY 101 1,07 1 1,07 12 

349 UT RACOR MARSELLA 1 " 2,50 1 2,50 12 

350 UT RACOR MARSELLA 1/2 0,94 3 2,81 12 

351 UT RACOR MARSELLA REDUCCIÓ 1 "X 1/2 4,74 1 4,74 12 

352 UT RACOR MARSELLA REDUCCIÓ 1 "X 3/4 2,40 1 2,40 12 

353 UT RACOR MARSELLA REDUCCIÓ 1/2 X 3/8 0,93 1 0,93 12 
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354 UT RACOR MARSELLA REDUCCIÓ 3/4 X 1/2 1,55 1 1,55 12 

355 UT 
REACTÀNCIA ELT BE-1-36 W 
ELECTRONICA 19,80 3 59,40 12 

356 UT 
REACTÀNCIA ELT VSE 10/22-3T-B A2 
100W 52,74 15 791,10 12 

357 UT 
REACTÀNCIA FLOURESCENT 65W 220V 
LOIJE 9,58 6 57,46 12 

358 UT 
REACTÀNCIA VSI ELT 10/22-3T-B 100 W 
230V VSAP/HM  20,34 58 1.179,72 12 

359 UT 
REACTÀNCIA VSI ELT 15/22-3T-B 150W 
VSAP/HM 31,59 13 410,67 12 

360 UT 
REACTÀNCIA VSI ELT 25 /22-3T-D 250W 
230V VSAP/HM 45,00 1 45,00 12 

361 UT 
REACTÀNCIA VSI ELT 7/22-3T-D 70W 
VSAP/HM  18,90 84 1.587,60 12 

362 UT 

RECICLATGE BOMBETES 
(FLOURESCENTS, DULUX, BAIX 
CONSUM, HALOGENURS) 0,30 437 131,10 12 

363 UT 
REGLETA CONNEXIÓ 16m / m PL 
TEKON 3,05 29 88,48 12 

364 UT 
REGLETA CONNEXIÓ 25m / m PL 
TEKON 7,81 1 7,81 12 

365 UT 
REGLETA CONNEXIÓ 4m / m 1004 PL 
TEKON 1,31 2 2,61 12 

366 UT 
REGLETA CONNEXIÓ 6m / m 1006 PL 
TEKON 1,40 3 4,19 12 

367 UT 
REGLETA CONNEXIÓ ELEC N.10 
BLANCA 0,96 28 26,88 12 

368 UT 
REGLETA CONNEXIÓ ELEC N.16 
NEGRA 1,63 1 1,63 12 

369 UT 
REGLETA CONNEXIÓ ELEC N.25 
NEGRA 4,50 4 18,00 12 

370 UT REGLETA CONNEXIÓ ELEC N.6 NEGRA 0,70 1 0,70 12 

371 UT 
RELLOTGE HORARI RESERVA 100H 
DINUY IH BIM QT 93,25 7 652,75 72 

372 UT SENSOR STEINEL IS 3360 BLANC 132,06 1 132,06 72 

373 UT SIFÓ AMPOLLA S-60 1 "1/4 6,02 3 18,06 12 

374 UT SIFÓ AMPOLLA S-84 1 "1/2 7,31 2 14,62 12 

375 UT SUBJECTACABLES 210 1/4 6MM 0,27 2 0,54 12 

376 UT SUBJECTACABLES 210 3/16 5 MM 0,22 30 6,60 12 

377 UT SUBJECTACABLES 210 5/16 8MM 0,37 2 0,74 12 

378 UT TANCAMENT CLAU 405  19,96 2 39,92 12 

379 UT 
TANCAMENT JIS 1/4 DE VOLTA DE 
PALOMETA AMB CLAU 1P 22,97 1 22,97 12 

380 UT TAPA INFORMÀTICA 27087-35 5,15 4 20,59 12 

381 UT TAPA SEIENT WC VICTÒRIA ROCA 34,02 3 102,06 12 

382 UT TE LLAUTÓ 1" 6,25 1 6,25 12 

383 UT TE LLAUTÓ 1/2 2,56 1 2,56 12 

384 UT TE LLAUTÓ 3/4 3,90 1 3,90 12 

385 UT TE MIXTA 25-3/4" URATENO  4,51 1 4,51 12 

386 UT TE PVC 25 COLZE PVC 25 URAPLAST 0,75 1 0,75 12 
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387 UT TE PVC 32 URAPLAST 1,13 2 2,25 12 

388 UT 
TE SORTIDA FEMELLA 20 1/2 WIRSBO-
PEX 6,58 2 13,16 12 

389 UT TEFLÓ ROTLLO  12MMx12Mx0,1MM 0,51 25 12,83 12 

390 UT 
TEMPORITZADOR MULTIFUNCIÓ 
ZMMVO1 40,01 1 40,01 12 

391 UT TERMINAL TRIMAR 10 TA-50/60 0,32 9 2,92 12 

392 UT TERMINAL TRIMAR 16 TA-60/80 0,38 18 6,80 12 

393 UT TERMINAL TRIMAR 25 TA-70/100 0,61 7 4,27 12 

394 UT TERMINAL TRIMAR 50 TA -100/130 1,20 5 5,99 12 

395 UT 
TISORA ELECTRICISTA DRAKO TC7831 
140 MM 2,44 1 2,44 12 

396 UT 
TUB ANELLAMENT STT INTERFLEX 
DN10 M-20 1,38 1 1,38 12 

397 UT TUB CORRUGAT GRIS AISCAN 20MM 1,09 37 40,29 12 

398 UT 
TUB COURE 13X15 A TIRA (PER 
METRES) 3,65 1 3,65 12 

399 UT 
TUB COURE 20X22 A TIRA (PER 
METRES) 4,08 2 8,16 12 

400 UT 
TUB COURE 26X28 A TIRA (PER 
METRES) 7,28 1 7,28 12 

401 UT 
TUB FERROPLAST MÈTRIC 20 (PER 
METRES) 0,50 50 24,75 12 

402 UT 
TUB FERROPLAST MÈTRIC 32 (PER 
METRES) 1,02 29 29,49 12 

403 UT 
TUB FERROPLAST MÈTRIC 50 (PER 
METRES) 2,20 13 28,55 12 

404 UT TUB GRISDUR NORMA 9 MÈTRIC 16 2,40 15 36,05 12 

405 UT TUB GRISDUR NORMA 9 MÈTRIC 20 3,18 6 19,06 12 

406 UT TUB GRISDUR NORMA 9 MÈTRIC 25 4,38 3 13,15 12 

407 UT TUB GRISDUR NORMA 9 MÈTRIC 32 6,16 3 18,47 12 

408 UT TUB GRISDUR NORMA 9 MÈTRIC 40 9,12 2 18,23 12 

409 UT 
TUB POLIETILÈ FLEXIBLE 20MM. 10 
Atm. 0,75 24 18,00 12 

410 UT 
TUB POLIETILÈ FLEXIBLE 25MM. 10 
Atm. 1,06 81 86,02 12 

411 UT 
TUB POLIETILÈ FLEXIBLE 32MM. 10 
Atm. 6,30 2 12,60 12 

412 UT 
TUB POLIETILÈ FLEXIBLE 40MM. 10 
Atm. 2,73 1 2,73 12 

413 UT TUB PVC URAPLAST 20MM. 10am. 0,68 5 3,42 12 

414 UT TUB PVC URAPLAST 25MM. 10am. 1,85 3 5,54 12 

415 UT TUB PVC URAPLAST 32MM. 10am. 1,85 1 1,85 12 

416 UT 
VÀLVULA DESCÀRREGA P/DOBLE 
PREM ROCA 23,88 1 23,88 12 

417 UT 
VÀLVULA DESCÀRREGA UNIVERSAL 
WC ROCA DOBLE PULSADOR 30,40 5 152,00 12 

418 UT 
VÀLVULA DESCÀRREGA UNIVERSAL 
WC ROCA PULSADOR 22,14 3 66,42 12 

419 UT VÀLVULA ESFERA 488003 3/4 " 8,47 3 25,41 12 
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TOTAL  9.227,54   55.418,36 
 

       

   

21% IVA   11.637,86 
 

  

    
 

  
 

  

TOTAL MATERIALS, IVA INCLÒS (en 
Euros)     67.056,22 

  
Annex 2. Model de declaració responsable a inserir en el sobre A 
 

 
 

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., 
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de 
contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i 
fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa al subministrament de material 
elèctric i de lampisteria a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  i DECLARA 
RESPONSABLEMENT: 
 
 
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels 

recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin 

derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa 

l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

- L’ empresa contractista declara que té la capacitat per aplicar, en cas que el 

contracte comporti el tractament de dades de caràcter personal, les mesures 

tècniques i organitzatives apropiades per garantir i acreditar que el tractament 

s’efectua de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, amb la normativa de 

desenvolupament i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu 

i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel 

que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel 

qual es deroga la Directiva 95/46/CE) 

- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels 

Jutjats i Tribunals espanyols. 

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones 

treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les 

mesures alternatives previstes en la legislació vigent. 
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 SÍ   NO   NO obligat per normativa 
 
 

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 

 SÍ   NO   NO obligat per normativa 
 

- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 

previstos al PCAP.  

 SÍ   NO 
 

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  

 Està subjecta a l’IVA. 

 Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que 

donaren lloc a la  no-subjecció o l’exempció. 

 
- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

 Està subjecta a l’IAE. 

 Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que 

donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció. 

- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les 

notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:  

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    

    

 
*Camps obligatoris. 
 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de 
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de 
comunicar la dita circumstància, per escrit, a la Diputació de 
Barcelona/Organisme per tal de fer la modificació corresponent. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les 
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i 
requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que la 
Diputació/Organisme pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 
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- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a 

què pertanyen és (indicar les empreses que el composen).  

(Data i signatura).” 
 
 
Annex 3. Model d’oferta econòmica a inserir en el sobre B 
 

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document 
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., 
(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon 
núm. ............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions 
exigides per optar a la  contractació relativa al subministrament de material elèctric 
i de lampisteria per dur a terme el manteniment de la xarxa de l’enllumenat públic 
de Vilanova i la Geltrú, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, que accepta íntegrament oferta el següent: 
 
1.- Aplicar als preus unitaris de tots els productes un descompte percentual del 
......... per cent (......%). 
 
2.- Compra online.  
 
(descriure) 
 
3.- Ampliació de garantia dels elements o béns a subministrar en un màxim de 
.........anys 

 
 
(Data i signatura)." 

  
 
 
   
18. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 113/2020/eCONT. 
 
APROVAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D'ADJUDICACIÓ  PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE 
LA NAU INDUSTRIAL SITUADA AL CARRER MARCEL.LÍ GENÉ NUMERO 32  A UN 
NOU ÚS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA SOCIOCULTURAL PEL PROCEDIMENT 
OBERT SIMPLIFICAT 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
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ACORD: 
   
“PRIMER..- Aprovar  l’expedient de contractació i el plec de clàusules econòmic - 
administratives particulars, per a la contractació de les obres   “Adequació de la nau 
industrial situada al carrer Marcel·lí Gené numero 32 a un nou ús de pública 
concurrència sociocultural”,  que es tramitarà segons el procediment obert 
simplificat,   amb  un pressupost de cent trenta un mil nou-cents setanta-cinc euros 
amb noranta cèntims 131.975,90€ (109.070,99€ més  22.904,91€ de l’IVA).    
SEGON.-  Aprovar la licitació pel procediment obert simplificat  per a l’adjudicació de 
les esmentades obres i publicar l’anunci corresponent.   
 
TERCER.- Aprovar la despesa amb càrrec a la  partida 41.1500.21203 (Actuacions 
edificis municipals) del vigent  pressupost. 
 
QUART .- Condicionar  l’adjudicació de les esmentades obres a l’aprovació 
definitiva del projecte i a l’existència de crèdit suficient per a fer front a la despesa.  
  

CINQUÉ.- 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. 
 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL 
CONTRACTE D’OBRES DEL PROJECTE PER L’ADEQUACIÓ DE LA NAU 
INDUSTRIAL SITUADA AL CARRER MARCEL·LÍ GENÉ, núm. 32, A UN NOU 
ÚS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA SOCIOCULTURAL  DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT SIMPLIFICAT 

 
 

  

 

1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ  
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1.1) Definició de l'objecte del contracte.  
   

1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte.  
   

1.3) Pressupost base de licitació.  
   

1.4) Existència de crèdit.  
   

1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues.  
   

1.6) Valor estimat.  
   

1.7) Tramitació de l’expedient  i procediment d’adjudicació.  
   

1.8) Perfil de contractant.  
   

1.9) Presentació de proposicions.  
   

1.10) 
Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica i altres requeriments.  

   

1.11) Criteris d'adjudicació.  
   

1.12) Criteris de desempat.  
   

1.13) Termini per a l’adjudicació.  
   

1.14) Variants.  
   

1.15) Ofertes anormalment baixes.  
   

1.16) Garantia provisional.  
   

1.17) Garantia definitiva.  
   

1.18) Requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació.  
   

1.19) Formalització del contracte.  
   
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ  

   
2.1) Drets i obligacions de les parts.  

   
2.2) Condicions especials d’execució.  

   
2.3) Modificació del contracte.  

   
2.4) Règim de pagament.  

   
2.5) Revisió de preus.  

   
2.6) Penalitats.  

   
2.7) Causes de resolució.  
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2.8) Recepció i liquidació.  

   
2.9) Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva  

   
2.10) Cessió.  

   
2.11) Subcontractació.  

   
2.12) Confidencialitat de la informació.  

   
2.13) Règim jurídic de la contractació.  

   
2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics.  

   
2.15) Obligacions generals del contractista.  

   
2.16) Assegurances.  

   
2.17) Lloc de prestació/realització/lliurament objecte del contracte.  

   
2.18) Responsable del contracte.  

   
2.19) Protecció de dades de caràcter personal.  

 
3.  DADES ESPECÍFIQUES DELS CONTRACTES D’OBRES  
   

3.1 Delegació i personal d’obra del contractista.  
   
3.2 Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra.  
   
3.3 Pla de seguretat i salut.  
   
3.4 Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres.  
   
3.5 Legalització de les instal·lacions.  
   
3.6 Permisos i llicències.  
   
3.7 Gestió dels residus.  
   
3.8 Senyalització de les obres.  
   

Annex 1 Model de declaració responsable procediment obert simplificat.  
Annex 2 Model d’oferta econòmica   

 
 
1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
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1.1) Definició de l'objecte del contracte  
 
És objecte del present plec la contractació promoguda pel Servei de Projectes i Obres 

d’Urbanisme la realització dels treballs compresos al Projecte d’obres per l’adequació 

de la nau industrial situada al carrer Marcel·lí Gené, número 32. a un nou ús de 

pública concurrència sociocultural. 

Tot això a l’ empara d’ allò previst en l’ article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant, LCSP). 
 
 

No s’ ha considerat convenient dividir l’ objecte d’ aquest contracte en lots pels motius 

que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 

contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; no fa possible,  ni 

seria factible la seva divisió per lots. 

El Codi CPV que correspon és 54212170-8 Treball de construcció d’edificis per 
activitats d’esbargiment. 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment, la no divisió en lots, dels criteris d’adjudicació i la resta de 
requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient. 
 
1.3) Pressupost base de licitació  
 

 
a) El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de  

131.975,90 euros (IVA inclòs).  

 
L’IVA que correspon aplicar és del 21 % i ascendeix a la quantitat de 
22.904,91 euros 
 

Pressupost IVA exclòs 21 % IVA 

109.070,99 euros 22.904,91 euros 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost 
base de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.  

 
Per realitzar el pressupost de licitació d’aquest projecte s’han considerat el 

banc de preus del ITeC (Institut Tecnològic de la Construcció). Que son els 

preus de referencia de la obra pública a Catalunya. 

Els preus unitaris consten desglossats al Projecte 

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és 
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indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots 
aquells conceptes previstos a l’art. 100 i concordants de la LCSP.  

 
b) El desglossament del pressupost base de licitació per costos és el següent: 

 
Costos directes:  91.656,29 euros 

Costos indirectes:  11.915,32 euros 

Despeses eventuals:  5.499,38 euros 

1.4) Existència de crèdit 
 

La despesa derivada d’aquesta contractació de 131.975,90 euros, IVA inclòs, 
es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 41.1500.21203 
(Actuacions Edificis Municipals) del vigent pressupost. 

 
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues  

 
 

El contracte tindrà una durada de 12 setmanes a comptar des de la data que consti 
en l’Acta de comprovació del replanteig, d’acord amb els articles 35.1.g) de la 
LCSP. 

 
 

El contracte no serà prorrogable. 

1.6) Valor estimat   
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i 
concordants de la LCSP, és de 109.070,99 euros IVA exclòs.  
 
El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el pressupost base de 
licitació. 
 
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 

La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació 

harmonitzada i no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es 
durà a terme mitjançant procediment obert simplificat i adjudicació amb un únic 
criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 159 i 
concordants de la LCSP. 

 
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, i 
l’interlocutor per aquest contracte és el Servei  de Contractació, adscrit a Secretaria 
General, telèfon 93 8140000, correu electrònic contractacio@vilanova.cat i adreça 
a la plaça de la Vila, núm. 8, 1a planta, 08800 Vilanova i la Geltrú. 

 
L’òrgan de contractació estarà assistit per la Mesa de contractació d’acord amb allò 
que preveu l’article 326 de la LCSP. 
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Les empreses que estiguin interessades a participar en aquest procediment podran 
requerir informació addicional sobre els plecs en les condicions establertes a 
l’article 138.3 LCSP. Les respostes emeses respecte aclariments dels plecs i resta 
de documentació reguladora de la licitació es publicarà de forma agregada sense 
identificar l’emissor de la consulta en el perfil de contractant. Les respostes tindran 
caràcter vinculant. 
 
1.8) Perfil de contractant 

 
1. La documentació relativa a la licitació d’aquest contracte es pot obtenir per 
mitjans electrònics en el perfil del contractant de la pàgina web de l’ajuntament de 
Vilanova i La Geltrú www.vilanova.cat. 
 
2. Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present 
contractació, així com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, 
s’ha d’accedir al Perfil de contractant a través de l’adreça següent:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf  
 
1.9) Presentació de proposicions  
 
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de 
licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant indicat en 
la clàusula anterior. 
 
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document 
“Instruccions sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments de 
contractació” publicat en el perfil de contractant. 
 

Per poder obrir els sobres/arxius electrònics presentats, es sol·licitarà als 
empresaris que hagin presentat proposicions, l’atorgament d’una paraula clau, la 
qual serà sol·licitada un cop transcorregudes 24 hores de la data i hora límit 
establerta per a la presentació de proposicions que s’indiqui en l’anunci de licitació 
d’aquest contracte.  

Els empresaris han de facilitar aquesta paraula clau abans del moment de 
l’obertura dels sobres/arxius electrònics de què es tracti. 
Cas de no facilitar-la dins del termini a què s’ha fet referència, resultaran exclosos 
de la licitació 
 
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, signada electrònicament, en un únic sobre en els termes següents: 
 
 

SOBRE ÚNIC DIGITAL 
 

Contindrà la documentació següent: 
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 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment 

per a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com  

annex 1 al PCAP.  

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans 
de la finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el 
moment de la perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 

 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en 
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació 
exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 
1.18) del present Plec.  
 

 Proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model que 

consta a l’annex 2 d’aquest plec. 

 
1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 

financera i professional o tècnica i altres requeriments  
 
El licitador haurà de complir les condicions següents: 

 
 Disposar de la solvència següent:  
 

a) Solvència econòmica i financera: 

 
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es 
refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en 
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de 
presentació de les ofertes per un import igual o superior a 150.000,00 euros.  

 
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà mitjançant els seus comptes 
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués 
inscrit en aquest registre i, en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial 
en el qual hagués estat inscrit. Els empresaris individuals acreditaran llur volum 
anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil. 

 

b) Solvència professional o tècnica: 

 

S’apreciarà amb els mitjans següents, acreditats acumulativament: 

a) Una relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, 

avalada per certificats de bona execució; aquests certificats han d’indicar 

l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es 

van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es 

van portar normalment a bon terme per un import mínim acumulat de 
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100.000 euros 

b) Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa 

i, en particular, del responsable o responsables de les obres, així com dels 

tècnics que se n’encarreguen directament. 

 
Com a mínim s’haurà de garantir la disponibilitat del personal següent: 

 

- Un Arquitecte Tècnic encarregat de la direcció facultativa.  

 
La titulació s’acreditarà mitjançant original o copia compulsada de la titulació 
exigida. 
 
Les empreses de nova creació acreditaran la solvència tècnica o 

professional pels mitjans indicats en la lletra b) 

 
 

c) Classificació empresarial: 

 
Alternativament, la solvència econòmica i tècnica mínima requerida als 
apartats anteriors es podrà acreditar amb la classificació empresarial en el/s 
grup/s, subgrup/s i categoria/es que tot seguit es detallen: 
 

Grup: C  Subgrup: 4 Categoria 1 
 

 
 Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 LCSP, els mitjans personals i materials que 

indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre els requerits 

com a criteris de solvència tècnica o professional. 

Aquets compromisos s’integraran en el contracte i tindran la consideració 
d’obligacions contractuals essencials. El seu incompliment constituirà causa tant de 
resolució del contracte com d’imposició de penalitats proporcionals a la gravetat de 
d’incompliment i fins un màxim del 10 per 100 del pressupost del contracte. 
 
1.11) Criteris d'adjudicació  
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició 
relació qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, 
d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
 
 Criteris avaluables de forma automàtica  100 punts  

 
- Oferta econòmica..........................................................................fins a 100 

punts 
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Els licitadors hauran d’indicar en les seves proposicions econòmiques el preu al 
què es comprometen per a la prestació dels serveis que constitueixen el seu 
objecte durant la seva vigència, és a dir, hauran d’igualar o minorar l’import de 
109.070,99  euros, IVA exclòs, establert com a tipus licitatori d’aquest contracte, 
expressant l’import ofert en euros i amb un màxim de dos decimals. 
 
Els empresaris hauran d’indicar l’IVA en qualsevol dels casos, com a partida 
independent. 
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA exclòs. 

 
La resta d’ ofertes es valoraran amb aplicació de la següent formula: 

 
 

Puntuació = 100 x (IO – MO/ IL) 
 
IO= import ofertat  
MO= millor oferta  
IL = import licitació 
 
Els paràmetres objectius que determinaran quant les ofertes poden incórrer en 
presumpta anormalitat o des proporcionalitat seran els previstos a l’article 85 del 
RGLCAP  
 
1.12) Criteris de desempat  
 

 
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els 
establerts a l’article 147 de la LCSP. 

 
1.13) Termini per a l’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data 
d’obertura de les ofertes rebudes.  
 
Aquest termini s’ampliarà en 15 dies hàbils quant sigui necessari seguir els tràmits 
que preveu l’article 149.4 de la LCSP en cas de proposicions en presumpte baixa 
anormal o desproporcionada. 
 
1.14) Variants  
 
 

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
1.15) Ofertes anormalment baixes 
 
En l’adjudicació amb un únic criteri de valoració basat en el preu, es consideraran 
ofertes anormalment baixes d’acord amb els paràmetres objectius de l’article 85 
RGLCAP. 
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Les ofertes amb valors anormals i/o desproporcionats - llindars inicial i corregit - 
s’hauran de justificar de forma adequada i suficient, a partir del requeriment exprés 
al licitador, per tal que siguin valorades i es pugui determinar sobre la seva 
admissió o exclusió, en aplicació del previst a l’article 149 de la LCSP. 

Per justificar suficientment els valors desproporcionats s’han d’aportar els 
documents en que es fonamenten, sense cap dubte, l’estalvi en el procediment 
d’execució, les solucions tècniques adoptades i els preus oferts amb les 
circumstàncies tècnic-econòmiques i/o excepcionalment favorables per a 
l’execució, que permetin al licitador obtenir millors preus de compra o producció de 
les unitat d’obra del projecte. 

Es fa constar, a efectes de l’admissió/exclusió de les justificacions referides que en 
cap cas podran anar en contra de les normes específiques reglamentaries i/o 
administratives que les siguin d’aplicació i per tant, els preus aplicats hauran de 
respectar els mínims normatius (especialment a la mà d’obra, per tal de garantir la 
protecció de l’ocupació i les condicions de treball vigents en salaris i categories 
professionals, segons el conveni laboral aplicable). Així mateix, per admetre l’oferta 
s’hauran de justificar tots i cadascun dels apartats i per tant, la no admissió d’una 
justificació s’estén a tota l’oferta. 

Si, un cop tramitat el procediment a que fan referència els apartats anteriors, 
l’òrgan de contractació considera, en base a la justificació presentada i als informes 
emesos, que  l’oferta no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de 
valors anormals i/o desproporcionats, aquesta serà exclosa. 

 
1.16) Garantia provisional 
 
No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d’un procediment 
obert simplificat. 
 
1.17) Garantia definitiva 
 

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta 
serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 

 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes 
previstes a l’article 108.1 LCSP.  

 
1.18) Requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació  
 
1. En ser obligatòria la inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses 

Classificades del Sector Públic o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat 

Autònoma, el licitador proposat com a adjudicatari restarà eximit de presentar la 

documentació relativa als requisits previs per a contractar amb l’Administració si 

aquesta documentació consta en algun dels dits Registres.   

La Mesa de contractació comprovarà en el registre d’empreses licitadores 
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corresponent que l’empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament 

constituïda, té la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, si 

s’escau, la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició de 

contractar. Aquesta comprovació, si escau, també es farà respecte de les 

empreses a les capacitats de les quals aquella empresa recorri.  

Per tant, l’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar únicament la 
documentació següent, si no consta vigent o actualitzada. 
 
1.1) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari a través dels 

mitjans següents: 

Empresaris persona física: han de presentar el document nacional d’identitat o 

document que el substitueixi. 

Empresaris espanyols persona jurídica: han d’aportar l’escriptura o el document 

de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en els quals constin les normes 

per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, en el seu cas, en 

el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què 

es tracti. L’objecte social que consti a l’escriptura de constitució haurà d’abastar 

completament l’objecte d’aquest contracte. 

Quant el licitador no actuï en nom propi o es tracte de persona jurídica, poder 

notarial de representació. 

Empresaris estrangers: els licitadors d’estats membres de la Unió Europea han 

d’acreditar la seva capacitat d’obrar d’acord amb l’exposat en l’article 84 LCSP i 

els altres empresaris estrangers en la forma establerta en els articles 68 i 84.3 

de la LCSP. Les empreses estrangeres han de presentar declaració de 

sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre 

per a totes les incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del 

contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui 

correspondre al licitador. 

Les empreses que participin agrupades amb caràcter temporal (UTE), 

cadascuna d’elles haurà d’acreditar la seva capacitat per contractar indicant els 

noms i circumstàncies dels empresaris que subscriuen la proposició, la 

participació de cadascun dels empresaris en l’empresa, i la designació de la 

persona i entitat que, durant la vigència del contracte, ostentarà la seva 

representació davant l’Administració. Tot això d’acord amb allò que preveuen 

l’article 69 LCSP i 24 del Reglamento General de la LCAP, aprovat per RD 

1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP). 

1.2) La documentació que acrediti la solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional. 

1.3) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la 

declaració responsable aportada i la resta que sigui exigible. 
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2. El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini 
de 7  dies hàbils comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic 
que preveu l’article 159.4 de la LCSP haurà de: 
 
2.1)  Constituir la garantia definitiva 
 
2.2) Aportar el compromís a que es refereix l’article 75.2 per al cas que 
l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats. 
 
2.3) La documentació justificativa que disposa efectivament dels mitjans que 
s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte. 
 
En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat 
membre de la Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, es pot 
acreditat la seva capacitat, solvència i absència de prohibicions mitjançant una 
consulta a la llista oficial corresponent d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat 
membre o bé mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa dels aspectes 
esmentats, que s’ha de presentar, en aquest últim cas, en el termini de set dies 
hàbils.  
 

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les 
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació 
justificativa del compliment del requisits previs, quan sigui necessari per al bon 
desenvolupament del procediment. 

 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el 
licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes 
assenyalats a l’article 159.4.f).4º de la LCSP. 

L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta la licitació quan concorri alguna 
oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris de valoració 
esmentats. 

Abans de l’adjudicació del contracte l’òrgan de contractació pot renunciar a la seva 
subscripció o desistir d’aquest procediment d’adjudicació, en ambdós casos 
notificant-ho als candidats o licitadors. 

Només es podrà renunciar al contracte per raons d’interès públic degudament 
justificades a l’expedient. En aquest cas, no es podrà promoure una nova licitació 
de l’objecte d’aquest contracte mentre subsisteixin les raons al·legades per a la 
seva renúncia. 

El desistiment del procediment d’adjudicació escaurà davant una infracció no 
esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 
procediment, havent-ne de quedar acreditada a l’expedient la causa. El desistiment 
no impedirà l’inici d’un nou procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte. 
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1.19) Formalització del contracte  
 

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.  
 
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari 
s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies 
hàbils a comptar des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació. 

 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà 
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.  
 

2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 
 
2.1) Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de 
les dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació 
contractual i la normativa aplicable i, en particular, els següents: 
 
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 

contractual amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, als principis ètics i a les 

regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, 

d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga 

a: 

 
 Facilitar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la informació establerta per la 

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

pública i bon govern i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la 

normativa vigent. 

 Comunicar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú les possibles situacions de 

conflicte d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que 

afectin, directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc 

l’interès públic.  

Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al 
servei de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament 
del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o 
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que 
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit 
procediment de licitació. 

 

 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la 

present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de 

concurrència competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

 

 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 

pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes 
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previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 

 

- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en 

relació amb els seus subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’s la 

subcontractació) en els termes de l’article 217 LCSP. 

- El contractista serà responsable, durant l’execució del contracte, de tots els 

danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol 

persona, propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, 

omissions o negligències del personal a càrrec seu o dels seus subcontractistes 

o d’una organització deficient dels treballs objecte d’ aquest contracte. 

- El contractista haurà d’indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats a persones 

o reparar les propietats i els serveis afectats per les referides causes, restablint-

los en les seves condicions anteriors o compensant-los adequadament, d’acord 

amb la legislació vigent. 

-   El contractista no serà responsable dels danys i perjudicis que tinguin la seva 

causa immediata i directa en una ordre especifica de l’Ajuntament comunicada 

per escrit. 

 
2.2) Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials d’execució del contracte que s’ estableixen per aquesta 
licitació, esdevenint obligacions contractuals essencials, seran les que tot seguit 
s’indiquen: 

 
- Compromís per minimitzar el consum de recursos naturals (matèries primeres, 

combustibles, aigua...) així com la minimització en la generació de residus, la 

reutilització i el reciclatge. 

- Durant tot el període d’execució del contracte, l’empresa contractista està 

obligada a no minorar les condicions de treball, en matèria de jornada i salari, 

en termes actualitzats, així com a incorporar qualsevol millora sobre la 

legislació laboral bàsica aplicable que corresponguin en cada moment als 

treballadors adscrits al contracte, en funció del conveni col·lectiu que resulti 

d’aplicació. L’adjudicatari haurà de lliurar la documentació justificativa del seu 

compliment a requeriment de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Aquestes obligacions tenen el caràcter d’obligacions contractuals essencials de 
conformitat amb allò que preveu l’article 211.1f) de la LCSP, de manera que el seu 
incompliment serà causa de resolució del contracte. 
 
2.3) Modificació del contracte 

 

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i 
en la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de 
normativa aplicable. 
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No es preveu la modificació del contracte, essent d’aplicació el previst en els 
articles 203 i següents de la LCSP i normes que siguin d’aplicació en funció de 
modificacions normatives. 

En tot cas, NO s’entendran com a modificacions contractuals les substitucions 
d’unitats i/o partides d’obra que resultin necessàries en l’execució per causes 
tècniques i/o necessitats sobrevingudes, sempre que estiguin prèviament 
justificades per la direcció facultativa i el responsable municipal del contracte, no 
suposin una variació del projecte que defineix l’objecte del contracte i els preus que 
s’apliquin estiguin fixats contradictòriament i aprovats per l’òrgan de contractació - 
en els terme que estableix l’article 158 del RGLCAP - a partir dels preus de partides 
similars del projecte i/o de referència ITEC. 

 
2.4) Règim de pagament  
 
El pagament es realitzarà, contra presentació de factura, per l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú, en els terminis establerts a l’article 198.4 de la LCSP, sens 

perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del 

personal destinat a l’execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba 

al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 

Les factures s’han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú, i han d’incloure la identificació del destinatari de la contractació 

i el codi DIR següent: 

 
Òrgan gestor: L01083073 

Unitat tramitadora: L01083073 

Oficina comptable: L01083073 

 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats 

compreses en l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la 

factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic 

han de presentar les factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot 

complint les requeriments tècnics detallats en la seu electrònica de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú 

https://seuelectronica.vilanova.cat/factura_electronica  

 
2.5) Revisió de preus  
 
No s’admet la revisió de preus. 
 
2.6) Penalitats  
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Cas que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú opti per la no resolució del contracte, 
s’imposaran al contractista les penalitats següents: 
 

A) per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà: 

 

 una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del 

contracte, IVA exclòs.  

 

B) per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada 

penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs. 

Els incompliments parcials o compliments defectuosos del contractista es 
qualificaran en: 
 

1) Lleus  
2) Greus  
3) Molt greus 

 
1) Es qualifiquen com a lleus els incompliments o compliments defectuosos en 
l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin qualificades com 
a greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions contractuals, 
comportant una deficient execució de les prestacions del contracte. En tot cas 
tenen la consideració de lleus:  

 
a) Compliment defectuós o parcial de les funcions especificades al Plec de 
prescripcions tècniques  
b) Tractament incorrecte al personal de la corporació municipal.  
c) Manca de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les 
tasques de coordinació i d’execució de la prestació. 
 

2) Es qualifiquen com a greus els incompliments o compliments defectuosos en 
l’execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una infracció de 
les condicions contractuals generant un perjudici tant als interessos municipals com 
als destinataris del servei sense que es posi en perill la prestació del servei. En tot 
cas tenen la consideració de greus:  

 
a) Compliment defectuós o incompliment reiterats (més de dues vegades) de les 
funcions especificades al plec de prescripcions tècniques.  
b) Incompliment dels compromisos assumits a l’oferta presentada.  
c) Incompliment dels criteris d’adjudicació proposats per l’adjudicatari  
d) L’incompliment de les condicions especials d’execució  
e) La comissió de dos faltes lleus comportarà una falta greu. 
f)  Negativa a cooperar amb la corporació municipal. 
 

3) Es qualifiquen com a molt greus l’incompliment de les prestacions establertes en 
el Plec de Clàusules Administratives Particulars, de Prescripcions Tècniques o en 
l’oferta presentada per l’adjudicatari que posi en perill la prestació del servei 
generant una lesió dels interessos municipals. En tot cas tenen la consideració de 
molt greus:  
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a) Incompliment de les funcions especificades al plec de prescripcions 

tècniques. 
b) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social, així com de la 

normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, i de la resta de 
normativa aplicable al contracte. 

c) Incompliment de la clàusula de confidencialitat. 
d) Incompliment de la clàusula ètica.  
e) Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte 
f) La comissió de dos faltes greus comportarà una falta molt greu. 
g) Negativa de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme 

les tasques de coordinació i d’execució de la prestació. 
 
C) El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta 
que pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores 
en el compliment de les prestacions amb les següents quanties:  

 
a) Lleus, es podran imposar penalitzacions fins un 2% de l’import d’adjudicació 

del contracte. 
b) Greus, es podran imposar penalitzacions fins un 5% de l’import d’adjudicació 

del contracte. 
c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions de 10% de l’import 

d’adjudicació del contracte. 
 
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui 
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels 
informes pertinents. 
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció 
de les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa 
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es 
puguin deduir els pagaments esmentats. 
 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en 
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys 
causats a l’Ajuntament, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i 
perjudicis. 
 
2.7) Causes de resolució  
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 
concordants de la LCSP, les següents: 
 

- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 

contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.  

 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució  

2.8) Recepció i liquidació 
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La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els 
articles 210 i 243 de la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP. 
 
2.9) Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 
 
Es fixa un termini de garantia és d’un any i començarà a computar a partir de la  
recepció de les obres. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els 
treballs efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni. 
 
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del 
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia 
definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà a dictar l’acord de 
devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix 
l’article 111 de la LCSP. 
 
 

2.10) Cessió 
 
No s’admet la cessió atesa la naturalesa i durada del contracte  
 
2.11) Subcontractació  
 
El contractista solament podrà subcontractar de conformitat amb els requisits 
assenyalats a l’article 215 LCSP.  

 
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici 
de la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació 
d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva identitat, les 
dades de contacte i els representats legals del subcontractista així com justificant 
l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb l’establert per la normativa i el 
present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar. 
 
2.12) Confidencialitat de la informació 
 
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional 
a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i 
justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No 
s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial 
mitjançant l’eina Sobre Digital. No obstant això, l’òrgan de contractació farà la seva 
valoració respecte de la declaració de confidencialitat i aquesta serà la que valdrà a 
tots els efectes. 
 
No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les 
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dades incloses en el DEUC o declaració anàloga. 
 
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té 
caràcter confidencial. 
 
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 
coneixement de la informació de referència. 
 

De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar 
la informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, 
per aquests com a confidencial.  
 
D’acord amb allò que preveu l’article 5 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, els 
responsables i encarregats del tractament de dades així com totes les persones 
que intervinguin en qualsevol fase d’aquest, estan subjectes al deure de 
confidencialitat a què es refereix l’article 5.1 f) del Reglament (UE) 2016/679. 
 
L’obligació general assenyalada en l’apartat anterior és complementària dels 
deures de secret professional de conformitat amb la seva normativa aplicable. 
 
Les obligacions que estableixen els apartats anteriors es mantenen encara que 
hagi finalitzat la relació de l’obligat amb el responsable o encarregat del tractament.  
 
2.13) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, les 
clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. A més, es regeix 
per la normativa en matèria de contractació pública continguda, principalment, en 
les disposicions següents: 
 
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública. 
 
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni 
derogat per les disposicions esmentades anteriorment. 
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e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament  i al que estableix el 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE. 
 
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del 
sector públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti 
d’aplicació. 
 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, 
en el seu defecte, les normes de dret privat, així com per la resta de normativa 
legal aplicable. 
 

2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 
1.Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a 
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
A aquets efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les 
notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic habilitades i als 
telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, 
d’acord amb el que s’indica en l’apartat 5 d’aquesta clàusula. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data 
d’enviament de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el 
mateix dia en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els 
terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a 
qui s’adreça. No obstant això, els terminis de els notificacions practicades amb 
motiu del procediment de recurs especial  pel Tribunal Català de Contractes 
computen en tot cas, des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 
 
Un cop rebut el correu electrònic indicant que la notificació corresponent s’ha posat 
a disposició en l’e-NOTUM, haurà d’accedir-hi la persona designada a l’espai 
virtual on hi ha dipositada la notificació. Per accedir-hi a aquesta notificació es 
necessari disposar de certificat digital. La notificació s’entendrà rebutjada quan 
hagin transcorregut deus dies naturals des de la posada a disposició de la 
notificació sense que s’accedeixi al seu contingut. 
 
L’òrgan de contractació entén que el licitador ha obtingut el consentiment exprés de 
les persones qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments 
derivades d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 
conseqüència del procediment de licitació i adjudicació del present contracte es 
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació de la 
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Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis 
electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora 
de publicació de la informació publicada, també es publicarà al informació relativa 
tant a la licitació, com al contracte. 
 
2. Procediment de presentació de les ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital. 
 
2.1 Un cop accedeixin a l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores 
hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un 
missatge, al correu electrònic indicat en aquest formulari d’alta, d’activació de 
l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina Sobre Digital, han de ser les mateixes que 
les que designin en el seu DEUC per rebre els avisos de notificacions i 
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 
 
L’activació de l’oferta és necessària per tal de poder continuar amb el procés de 
presentació de l’oferta. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de 
l’oferta, atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu 
de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre 
Digital. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç, les 
empreses licitadores hauran de presentar tota la documentació requerida i 
adjuntar-la en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses 
licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, 
abans de fer la presentació de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació 
xifrada ( pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no 
està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de 
les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes 
es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les 
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament 
aquesta clau, ja que només les empreses licitadores la tenen (l’eina de Sobre 
Digital no guarda ni recorda la contrasenya introduïda) i és imprescindibles per al 
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 
 
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat 
en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a 
l’eina web de Sobre Digital  per introduir les seves paraules clau en el moment que 
correspongui. 
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Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual 
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, 
de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora 
establertes. 
 
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de 
l’obertura del primer sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 
accedir al contingut del sobre i, en conseqüència, no es podrà efectuar la valoració 
de la seva oferta. 
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els 
documents que la conformen, es farà la presentació de l’oferta mitjançant signatura 
electrònica i enviament del document “resum” de l’eina Sobre Digital, la qual no es 
considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada 
corresponent, a través de l’eina. Amb la signatura del “resum” de les ofertes, 
s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les 
empremtes electròniques de tots els documents que la componen. 
 
 A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, l’empresa rebrà un justificant 
de presentació  satisfactòria de l’oferta i, ja no es podrà modificar la documentació 
tramesa.  
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses 
licitadores i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de 
constituir-se en UTE, s’han de signar pel representant de les empreses que la 
composen.  
 
És important que les empreses licitadores verifiquin amb antelació suficient que 
tenen el coneixement requerit de l’eina i que coneixen els requeriments necessaris 
per presentar oferta. 
 
2.2. D’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional 16.1 h) de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues 
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, 
dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà 
efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la 
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas 
de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es 
considerarà que l’oferta ha estat retirada. 
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa 
en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que 
s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap 
modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En 
aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per 
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exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-
ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la 
coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases. 
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap 
concepte. 
 
2.3 En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital durant 
el termini de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el 
termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, 
modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis 
de Contractació Pública l’esmena corresponent; i addicionalment, comunicant el 
canvi de la data a totes les empreses que haguessin activat oferta. 
 
2.4 Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta 
mitjançant l’eina de Sobre Digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 
 
2.5. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol 
tipus de programa o codi nociu. Així, és obligació de les empreses contractistes 
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves 
ofertes amb virus, serà responsabilitat de l’empresa licitadora que l’Administració 
no pugui accedir al contingut d’aquestes. 
 
2.6 En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui 
malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la 
mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, 
les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut 
d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de 
l’empresa. 
 
2.7 L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 
Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir 
o fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense 
utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar 
cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en 
l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 

 
2.15) Obligacions generals del contractista 
 
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment 

de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que 

estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o 

les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a 

l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP. 
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 També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració 

social de persones amb discapacitat i fiscals.  

L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 

esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament 

dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels 

convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats 

A aquest efecte, l’empresa contractista haurà de remetre la justificació de la 
realització efectiva d’aquests pagaments a l’òrgan de contractació quan aquest li ho 
sol·liciti. 
 
b) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures 

destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

 
c) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la 

interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de 

l’obra. 

d) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de 

l’obra i a l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, 

que li requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 

e) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 

f) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb 

l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest 

contracte.  

g) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses 

següents:  

- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 

específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense 

perjudici d’aquells previstos en el plec de prescripcions tècniques.  

- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 

d’organismes oficials o particulars. 

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del 

contracte. 

- El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística 

d’obres i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i 

qualsevol altre impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser 

aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que assenyalin. 

- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques 

publicitàries que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153430203777576 
 
 
 
 
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 

 

mesures d’informació que s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superarà el 

dos per mil del preu del contracte.  

- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la 

forma i condicions que aquestes assenyalin. 

 
h) L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui 
accés amb ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals,  la normativa de desenvolupament  i el que estableix el 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE.  
 
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb 
ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon 
a l’Administració contractant responsable del tractament de dades personals, té 
caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap 
mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni 
transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 
 
 
2.16) Assegurances 
 
Per prendre part en aquest procediment s’ exigeix el compromís de subscripció d’ 
una pòlissa d’ assegurances de responsabilitat civil – cas de no tindre-la ja 
contractada i per al cas de resultar-ne proposat a l’adjudicació d’ aquest contracte - 
per a cobrir les possibles responsabilitats que se’n puguin derivar de la realització 
dels serveis que constitueixen l’objecte d’ aquest contracte, per un import mínim de 
600.000,00  euros. 

La cobertura de la pòlissa d’ assegurances haurà de ser efectiva en el moment 
d’inici del contracte i la seva vigència haurà de comprendre la durada establerta per 
aquest contracte així com els períodes corresponents a les possibles pròrrogues, 
cas d’ acordar-se aquestes. 
 

 
2.17) Lloc de realització de l’ objecte del contracte 
 

El lloc fixat per a la realització de les obres objecte del contracte és carrer Marcel·lí 
Gener, núm. 32 del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
2.18) Responsable del contracte 
 
 

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 

LCSP, el Sr. Alejandro Galofré Rodríguez (Arquitecte Tècnic Municipal) 
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El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, 
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador. 
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en 
quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que 
tinguin representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin 
administradors. 

 
 

3) DADES ESPECÍFIQUES DELS CONTRACTES D’OBRES 
 
3.1) Control en l’execució del contracte 

Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el 
plec de clàusules administratives particulars i al projecte que serveis de base al 
contracte i d’acord amb les instruccions que en interpretació d’aquest doni al 
contractista la direcció facultativa de les obres. 
 
Delegació i personal d’obra del contractista 
 
El Delegat d’obra designat pel contractista, en compliment d’allò que preveu el Plec 
General, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, que es concreta en 
Arquitecte tècnic. 
 
Si escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes 
característiques. 
 
3.2) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra 
 
El director de les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a 
l’acceptació dels materials i unitats d’obra executades. Aquests assaigs de control de 
qualitat seran executats per un laboratori degudament homologat, contractat a tal 
efectes per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Les despeses que s’originin seran a 
càrrec del contractista fins el límit de l’ú per cent (1%) de l’import del tipus de licitació, 
mitjançant el corresponent descompte de la certificació mensual d’obres o de la 
certificació final.  
 
3.3) Pla de seguretat i salut 

 
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en 
aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els 
termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant 
l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis 
generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en 
l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants. 
 
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a 
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf 
anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent 
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que consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu 
del contracte a què es refereix el present Plec. 
 
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en 
els articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 
d’octubre, així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en 
aquesta matèria de la direcció facultativa i de a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
El contractista haurà de presentar 5 exemplars, en el moment de la signatura del 
contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball  haurà de ser informat pel tècnic 
competent en matèria de seguretat i salut i pel tècnic del Servei/Oficina promotor de 
les obres, i elevat pel Cap de servei/oficina a l’Òrgan de Contractació competent  per 
a la seva aprovació.  
 
Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del 
servei promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 dies 
hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin.  
 
3.4) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres 
 
Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalització del contracte es 
procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i 
s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció 
facultativa de l’obra. 
 
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció 
facultativa autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre 
que s’hagi notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en 
el Treball. 
 
En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de 
comprovació del replanteig, i el contractista i l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
signaran una acta d’inici de les obres en un termini màxim de 10 dies naturals 
comptats a partir de l’endemà d’aquesta notificació. 
 
3.5) Legalització de les instal·lacions 
 
Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per 
formalitzar l’acta de recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de 
les instal·lacions davant dels serveis territorials d’indústria de la Generalitat, la qual 
cosa implica la redacció dels projectes corresponents de legalització de les 
instal·lacions contingudes en el projecte i dirigir-ne l’execució. Les despeses 
ocasionades per les esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització 
(taxes, visats...) són a càrrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el 
pressupost d’adjudicació. 
 
3.6) Permisos i llicències 
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Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts 
per l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de 
servituds respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs 
locals. 
 
3.7) Gestió dels residus 
 

Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les 
determinacions que es fixin a la llicència municipal sobre la gestió dels residus que 
generi durant l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor 
autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestió.  
 
3.8) Senyalització de les obres 
 

 

L’empresa contractista està obligada a instalꞏlar pel seu compte els senyals 
necessaris per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els 
treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada 
com en els límits i rodalies. 
 
A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels 
cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les 
despeses que s’originin aniran al seu càrrec. Procediment obert SIMPLIFICAT  

 
ANNEX 1 AL PCAP 

<indicar objecte del contracte i núm. d’expedient> 
 

Model de declaració responsable  
 
 

A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC –per a procediment obert simplificat 
únicament amb criteris automàtics - 

 
 

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / 
en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura 
pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o 
document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, 
núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic 
................,  telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la 
contractació relativa a (consignar objecte del contracte i lots, si escau) i 
DECLARA RESPONSABLEMENT: 

 

- Que el perfil de l’empresa és el següent marcar amb una creu: 

 
 Gran empresa. 
 
 Mitjana, petita o microempresa. 
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- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si 

s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions 

establertes legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar 

amb l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la LCSP. 

 
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social. 

 
- Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o 

de l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han 

experimentat cap variació.   

 
- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la 

solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els 

termes de la clàusula 1.10) del PCAP i que es compromet a adscriure a 

l’execució del contracte els mitjans personals / materials descrits a la dita 

clàusula.  

 

- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per 

escrit de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i 

capacitats per a utilitzar-los en l’execució del contracte. 

 
- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual 

amb menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i 

vigents per acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització 

de dites activitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun 

delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals. 

 
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa 

dels recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que 

puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es 

desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació 

d’activitats empresarials. 

 
- L’ empresa contractista declara que té la capacitat per aplicar, en cas que el 

contracte comporti el tractament de dades de caràcter personal, les mesures 

tècniques i organitzatives apropiades per garantir i acreditar que el tractament 

s’efectua de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, amb la normativa 

de desenvolupament i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del 
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Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció 

de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 

lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE) 

 
- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a 

falsejar la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap 

conflicte d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de 

contractació. 

 
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció 

dels Jutjats i Tribunals espanyols. 

 
- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones 

treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de 

les mesures alternatives previstes en la legislació vigent. 

 
 SÍ   NO   NO obligat per normativa 

 
- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 

 
 SÍ   NO               NO obligat per normativa  

 
 

- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos al 

PCAP.  

 SÍ   NO   
 
 
 

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  

 
 Està subjecta a l’IVA. 

 Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que 

donaren lloc a la  no-subjecció o l’exempció. 

 

- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

 Està subjecta a l’IAE. 

 Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que 

donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció. 
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- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal 

d’empreses, declara: 

  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 

(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, 
així com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió 
temporal en cas de resultar adjudicataris) 

 
 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses 

- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les 

notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:   

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    

    

 

*Camps obligatoris. 
 

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de 
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar 
la dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per tal de fer la 
modificació corresponent. 
 

El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les 
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments 
derivades d’aquesta contractació, per tal que a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 

 

- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què 

pertanyen és (indicar les empreses que el composen).  

 

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 

documentació assenyalada en la clàusula 1.18) del PCAP. 

(Data i signatura)." 
 
 
 

ANNEX 2 AL PCAP 

<indicar objecte del contracte i núm. d’expedient> 
 

Model d’oferta econòmica  
 
 

A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC –per a procediment obert simplificat únicament 
amb criteris automàtics - 
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"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document 
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., 
(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon 
núm. ............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides 
per optar a la  contractació relativa a (consignar objecte del contracte i lots, si 
escau), es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules 

Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars / al 

Projecte d’obres, que accepta íntegrament, per la quantitat de 
……….……………….. euros, IVA exclòs.  
 
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €. 
 
(Data i signatura)." 

 
  
   
19. Acció Social.  
Número: 441/2020/eAJT. 
 
AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA A NOM D’ASSISTÈNCIA INTEGRAL 
SOCIAL I SANITÀRIA (AISSA) PER A L’EXECUCIÓ DELS SERVEIS 
ENCARREGATS (SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD), ÀPATS A DOMICILI, 
DUTXES SOCIALS I MENJADOR SOCIAL) 
 
 

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

ACORD: 

PRIMER. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa a nom d’Assistència Integral Social 
i Sanitària (AISSA), amb CIF Q0802238F, de la quantitat de 700.930,00 € (SET-
CENTS MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS) per a l’execució dels serveis 
encarregats per aquest Ajuntament, que són el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), 
que inclou atenció personal i neteja, àpats a domicili, dutxes socials i menjador 
social. 
 
Aquesta quantitat anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 35.2312.2500300 
Serveis dependència i gent gran del pressupost de despeses vigent. 
 
SEGON. RECONEIXER L’OBLIGACIÓ a nom d’Assistència Integral Social i 
Sanitària (AISSA), amb CIF Q0802238F, aquest import d’acord amb els terminis 
exposats en el quadre següent: 
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15/07: 200.930,00 € corresponents al mes de juny 
30/07: 100.000,00 € corresponents al mes de juliol 
30/08: 100.000,00 € corresponents al mes d’agost 
30/09: 100.000,00 € corresponents al mes de setembre 
30/10: 100.000,00 € corresponents al mes d’octubre 
30/11: 100.000,00 € corresponents al mes de novembre 
 
Tots aquests imports seran degudament facturats i regularitzats al mes de 
NOVEMBRE de 2020.  
 
TERCER. NOTIFICAR el present acord a AISSA.  

QUART. PEU DE RECURS. 

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

 

20. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 56/2019/eGES. 
 
DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA EL DECRET 
DE DATA 21-02-20 PEL QUAL ES DESESTIMAVA LA NO SUBJECCIÓ A L'IMPOST 
SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 
   
PRIMER. Desestimar el Recurs de reposició interposat J. O. S. M., amb NIF 
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XXXXXX, en nom i representació de CAIXABANK SA, amb CIF A08663619, contra 
el decret de data 21-02-2020 pel qual es desestimava la sol·licitud de no subjecció a 
l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana la 
transmissió de la finca de l’Av. Cubelles 54 BX 01, amb referència  cadastral 
2842701-CF9624S-0074-KQ. 
 
SEGON: Comunicar l’acord als interessats. 
 
TERCER: Peu de Recursos 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats Contenciós Administratiu de 
Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 

 
 
   
21. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 642/2020/eGES. 
 
DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA LA 
DESESTIMACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DEL 50% DE L'IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES URBANA PER FAMÍLIA MONOPARENTAL 
  
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
   
“PRIMER. Desestimar el Recurs de Reposició interposat contra la desestimació de 

bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles, Urbana, per familia monoparental, per 

la finca del C. CRISTOFOL RAVENTOS, 2A Esc 3 02 B. 

SEGON: Comunicar l’acord als interessats. 
 
TERCER: Peu de Recursos 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats Contenciós Administratiu de 
Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 

 
  
   
22. Recursos Humans.  
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Número: 933/2020/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL D’UN/A PROFESSOR/A 
DE MUSICA, MODALITAT INSTRUMENTS DE LA MÚSICA TRADICIONAL 
CATALANA (GRALLA) DE L’ESCOLA I CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA 
MESTRE MONTSERRAT. 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria i l’Oferta de Treball temporal d’un/a Professor/a 
d’instruments de la música tradicionals catalana (GRALLA), per l’Escola Municipal i 
Conservatori Mestre Montserrat. 
 
SEGON.- Publicar la convocatòria i l’Oferta de Treball d’un/a Professor/a 
d’instruments de la música tradicionals catalana (GRALLA) al web municipal i a les 
xarxes socials. 
  
TERCER.- La viabilitat econòmica de l’oferta de treball d’un/a d’instruments de la 
música tradicionals catalana (GRALLA) quedarà coberta per la jubilació del 
Professor/a Simó Busquets a partir d’octubre de 2020.  
 
QUART.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta 
fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al 
què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 

 
    

OFERTA DE TREBALL 
 
Per proveir un lloc de treball laboral de Professor/a de música, modalitat 
INSTRUMENTS DE LA MÚSICA TRADICIONAL CATALANA (GRALLA) de l’Escola 
Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat. 
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Missió del lloc de treball: 

Professor/a de música, modalitat instruments de la música tradicional catalana 
(gralla). 
 
Funcions del lloc de treball: 
 
- Elaborar la programació docent del curs. 
- Preparar les classes docents. 
- Exercir la pràctica docent a l’alumnat. 
- Controlar, avaluar i fer el seguiment de l’alumnat. 
- Organitzar activitats pròpies de l’escola amb l’alumnat. 
- Informar a la direcció de l’escola sobre el funcionament del curs. 
- Desenvolupar tasques que contribueixin a consolidar el projecte educatiu i aportin 

qualitat al treball del centre. 
- Participació en les activitats acadèmiques, de promoció i de col·laboració que el 

centre realitza al llarg del curs. 
- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes en l’àmbit 

del desenvolupament docent i la naturalesa del servei. 
 
Condicions del lloc: 
 
- Contracte laboral com a Professor/a Escola de Música A1-24, amb 309 punts, des 

del setembre de 2020 i fins a la reincorporació del titular o convocatòria definitiva 
de la plaça. 

- Jornada laboral d’entre el 10 i el 30%, depenent de les matrícules del curs 
escolar. 

- Sou brut anual de 34.717,41 € jornada complerta, segons Conveni Col·lectiu 
Vigent.  

 
Requisits de l’aspirant: 
 
a) Estar en possessió del Títol Superior de Música, especialitat interpretació de la 
música tradicional, modalitat instruments de la música tradicional catalana (gralla), o 
títol equivalent, acreditat per l’organisme oficial competent. 
 
b) Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent 
al nivell de suficiència de català (nivell C), amb independència de la seva 
nacionalitat. En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent..  
 
c) Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran 
d’acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell superior, mitjançant els 
certificats següents:  
 

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

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

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

 
En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 
 
d) No haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte dels que 
estableix l’article 13.5 de la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de modificació del sistema 
de protecció a la infància i adolescència, per l’accés i exercici a les professions, 
oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors. 
 
e) Totes les condicions que s’estableixen en les bases generals aprovades per la 
Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2008, i publicades al web municipal: 
http://www.vilanova.cat 

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

- Director de l’Escola Conservatori de Música o persona en qui delegui. 
Vocals:  
- Cap de Servei d’Escoles Municipal o persona en qui delegui. 
- 2 professors/es de l’ECMM relacionats amb les funcions del lloc de treball. 
- 1 Tècnic/a de Recursos Humans.   

 
Secretari:  Recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir 
del personal administratiu que correspongui. 
  
El tribunal podrà requerir assessorament d’especialistes a totes o algunes de les 
proves, 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. 
 

Proves de selecció: 

 
1. Coneixement de la llengua catalana 
 
Constarà d’un exercici corresponent al nivell C1 de català. Quedaran exempts 
d’aquest exercici les persones que acreditin el nivell o equivalent segons la Direcció 
General de Política Lingüística. 

Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte. 
 
2. Coneixement de la llengua castellana. 
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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, que consistirà en una redacció de 200 paraules en el termini 
màxim de 45 minuts, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal durant el 
temps màxim de 15 minuts i, 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. 
 
3. Prova  pràctica: 
 
Les persones aspirants hauran de demostrar els seus coneixements i la seva 
capacitat pedagògica fent dues classes pràctiques de gralla, una a l’alumnat de 
l’escola de música i l’altra al de conservatori. La durada màxima de cadascuna serà 
de 15 minuts. La qualificació de l’exercici serà de 0 a 10 punts per cada classe; per 
aprovar serà necessari obtenir una qualificació mínima de 5 punts en cada classe. 
 
4. Interpretació:  
 
Consistirà en la interpretació d’una peça de gralla, a lliure elecció per l’aspirant, amb 
una duració màxima de 5 minuts. La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts en 
total i per aprovar serà necessari una qualificació mínima de 5 punts. 
 
 
Valoració de mèrits:  
 
Es valorarà la trajectòria professional fins a un màxim de 3 punts, segons el barem 
següent:  
 
1. Experiència professional: 
 

- Per experiència professional com a docent en escoles de música i/o 
conservatoris de l’Administració Pública, desenvolupant funcions igual o 
superiors a la plaça objecte de la convocatòria: 0,25 punt per sis mesos 
complerts a jornada completa. 

- Per experiència professional en empreses d’ensenyament privat de música 
sostingudes parcialment o no sostingudes amb fons públics, desenvolupant 
funcions iguals o superiors a la plaça objecte de la convocatòria: 0,10 punts per 
sis mesos treballats complets a jornada completa. 

 
Els períodes que no arribin a sis mesos seran considerats de forma proporcional. 
 
2. Formació específica amb un màxim de 2 punts.  
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Altres cursos, titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball que no 
siguin exigides a la convocatòria i que tinguin relació amb les especialitats que 
es demanen: 
 

- Altres titulacions acadèmiques: certificat d’aptitud pedagògica, màsters o 
postgraus relacionats amb els requeriments específics de la convocatòria: 0,50 
punts per a cadascuna. 

 
- Cursos de formació i perfeccionament relacionats amb els requeriments 

específics de la convocatòria realitzats en els últims 10 anys, d’acord amb els 
paràmetres següents: 

 Per curs fins a 20 hores: 0,10 punts 

 Per curs fins a 40 hores: 0,20 punts 

 Per curs fins a 60 hores: 0,30 punts 

 Per curs superior a 60 hores: 0,40 punts 
 
 
3. Entrevista personal:  
 
L’entrevista tindrà per objecte comprovar els mèrits i els requisits presentats pels 
aspirants. El tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi 
oportuns referent a la trajectòria professional i acadèmica dels aspirants,  a les 
funcions de lloc de treball o qualsevol altre aspecte rellevant pel perfil del lloc de 
treball. Aquest exercici es valorarà de 0 a 2 punts. Els candidats hauran de portar  
copia dels mèrits al·legats. 
 
Els mèrits s’hauran d’al·legar i calcular pels candidats i candidates en el document 
detallat en l’apartat Presentació i admissió de sol·licituds, Declaració al·legació de 
mèrits per les proves selectives (genèrica). 
 
S’estableix per la persona contractada un període de prova de 6  mesos. 
 
La persona que tingui la millor puntuació serà l’escollida per ocupar el lloc de treball 
convocat, no obstant això, les persones que superin tots els exercicis del procés 
selectiu i d’acord amb l’ordre de puntuació obtinguda, quedaran en  una borsa 
d’espera per cobrir necessitats temporals de llocs de treball igual o similar i mentre 
no es faci una altra convocatòria pública del mateix lloc de treball. 
 
Presentació i admissió de sol·licituds: 
 
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a les 
proves de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents 
a partir del moment de la publicació de l’oferta de treball al web www.vilanova.cat i 
fins la data que estableixi la mateixa oferta de treball. 
 
Així mateix, es poden presentar: 
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- Al Registre General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana. 

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

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

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

 Declaració d’al·legació i càlcul de mèrits Declaració al·legació de mèrits per les 
proves selectives (genèrica)  Les persones que resultin seleccionades 
hauran de presentar els originals que acreditin els mèrits al·legat el dia de 
l’entrevista davant del tribunal de selecció, i posteriorment s’entraran per 
registre en el termini de 3 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 32,25€ o acreditació de l’exempció. 
Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat 
igual o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que 
acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El 
pagament es pot realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822. 

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

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

 Declaració d’al·legació i càlcul de de mèrits Declaració al·legació de mèrits per 
les proves selectives (genèrica). Les persones que resultin seleccionades 
hauran de presentar els originals que acreditin els mèrits al·legats el dia de 
l’entrevista davant del tribunal de selecció, i posteriorment s’entraran per registre 
en el termini de 3 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 
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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 32,25€ 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 3 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, així com la no presentació en el 
termini establert de l’activitat d’ensenyament.  
 
El termini per la presentació de la sol·licitud i la documentació és el XXXX de 
xxxxx de 2020. El calendari de les proves i la llista d’aspirants admesos a la 
convocatòria es farà públic al web municipal www.vilanova.cat. 
 
Les persones que no presentin la documentació demanada en el termini establert 
quedaran excloses del procés selectiu.”. 
 
 
 
23. Recursos Humans.  
Número: 934/2020/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA  I OFERTA DE TREBALL D’UN/A PROFESSOR/A 
DE MUSICA, MODALITAT INSTRUMENTS DE LA MÚSICA TRADICIONAL 
CATALANA (CORNAMUSA) DE L’ESCOLA I CONSERVATORI MUNICIPAL DE 
MÚSICA MESTRE MONTSERRAT. 
 
 La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 ACORD:  
 
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria i l’Oferta de Treball temporal d’un/a Professor/a 
d’instruments de la música tradicionals catalana (CORNAMUSA), per l’Escola 
Municipal i Conservatori Mestre Montserrat. 
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SEGON.- Publicar la convocatòria i l’Oferta de Treball d’un/a Professor/a 
d’instruments de la música tradicionals catalana (CORNAMUSA) al web municipal i a 
les xarxes socials. 
  
TERCER.- La viabilitat econòmica de l’oferta de treball d’un/a d’instruments de la 
música tradicionals catalana (CORNAMUSA quedarà coberta per la jubilació del 
Professor/a Simó Busquets a partir d’octubre de 2020.  
 
QUART.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta 
fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al 
què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 

OFERTA DE TREBALL 
 
Per proveir un lloc de treball laboral de Professor/a de música, modalitat 
INSTRUMENTS DE LA MÚSICA TRADICIONAL CATALANA (CORNAMUSA) de 
l’Escola Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat. 
 

Missió del lloc de treball: 

Professor/a de música, modalitat instruments de la música tradicional catalana 
(cornamusa). 
 
Funcions del lloc de treball: 
 
- Elaborar la programació docent del curs. 
- Preparar les classes docents. 
- Exercir la pràctica docent a l’alumnat. 
- Controlar, avaluar i fer el seguiment de l’alumnat. 
- Organitzar activitats pròpies de l’escola amb l’alumnat. 
- Informar a la direcció de l’escola sobre el funcionament del curs. 
- Desenvolupar tasques que contribueixin a consolidar el projecte educatiu i aportin 
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qualitat al treball del centre. 
- Participació en les activitats acadèmiques, de promoció i de col·laboració que el 

centre realitza al llarg del curs. 
- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes en l’àmbit 

del desenvolupament docent i la naturalesa del servei. 
 
Condicions del lloc: 
 
- Contracte laboral com a Professor/a Escola de Música A1-24, amb 309 punts, des 

del setembre de 2020 i fins a la convocatòria definitiva de la plaça. 
- Jornada laboral d’entre el 10 i el 30%, depenent de les matrícules del curs 

escolar. 
- Sou brut anual de 34.717,41 € jornada complerta, segons Conveni Col·lectiu 

Vigent.  
 
Requisits de l’aspirant: 
 
a) Estar en possessió del Títol Superior de Música, especialitat interpretació de la 
música tradicional, modalitat instruments de la música tradicional catalana 
(cornamusa), o títol equivalent, acreditat per l’organisme oficial competent. 
 
b) Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent 
al nivell de suficiència de català (nivell C), amb independència de la seva 
nacionalitat. En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent..  
 
c) Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran 
d’acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell superior, mitjançant els 
certificats següents:  
 

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

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

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

 
En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 
 
d) No haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte dels que 
estableix l’article 13.5 de la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de modificació del sistema 
de protecció a la infància i adolescència, per l’accés i exercici a les professions, 
oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors. 
 
e) Totes les condicions que s’estableixen en les bases generals aprovades per la 
Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2008, i publicades al web municipal: 
http://www.vilanova.cat 
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Composició del Tribunal qualificador: 
 
Estarà format per les persones següents: 
President/a: 
- Director de l’Escola Conservatori de Música o persona en qui delegui. 
Vocals:  
- Cap de Servei d’Escoles Municipal o persona en qui delegui. 
- 2 professors/es de l’ECMM relacionats amb les funcions del lloc de treball. 
- 1 Tècnic/a de Recursos Humans.   

 
Secretari:  Recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir 
del personal administratiu que correspongui. 
  
El tribunal podrà requerir assessorament d’especialistes a totes o algunes de les 
proves, 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. 
 

Proves de selecció: 

 
1. Coneixement de la llengua catalana 
 
Constarà d’un exercici corresponent al nivell C1 de català. Quedaran exempts 
d’aquest exercici les persones que acreditin el nivell o equivalent segons la Direcció 
General de Política Lingüística. 

Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte. 
 
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, que consistirà en una redacció de 200 paraules en el termini 
màxim de 45 minuts, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal durant el 
temps màxim de 15 minuts i, 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. 
 
3. Prova pràctica:    
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Les persones aspirants hauran de demostrar els seus coneixements i la seva 
capacitat pedagògica fent dues classes pràctiques de cornamusa, una a l’alumnat de 
l’escola de música i l’altra al de conservatori. La durada màxima de cadascuna serà 
de 15 minuts. La qualificació de l’exercici serà de 0 a 10 punts per cada classe; per 
aprovar serà necessari obtenir una qualificació mínima de 5 punts en cada classe. 
 
4. Interpretació:  
 
Consistirà en la interpretació d’una peça de cornamusa, a lliure elecció per l’aspirant, 
amb una duració màxima de 5 minuts. La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts 
en total i per aprovar serà necessari una qualificació mínima de 5 punts. 
 
 
Valoració de mèrits:  
 
Es valorarà la trajectòria professional fins a un màxim de 3 punts, segons el barem 
següent:  
 
 
1. Experiència professional: 
 

- Per experiència professional com a docent en escoles de música i/o 
conservatoris de l’Administració Pública, desenvolupant funcions igual o 
superiors a la plaça objecte de la convocatòria: 0,25 punt per sis mesos 
complerts a jornada completa. 

- Per experiència professional en empreses d’ensenyament privat de música 
sostingudes parcialment o no sostingudes amb fons públics, desenvolupant 
funcions iguals o superiors a la plaça objecte de la convocatòria: 0,10 punts per 
sis mesos treballats complets a jornada completa. 

 
Els períodes que no arribin a sis mesos seran considerats de forma proporcional. 
 
2. Formació específica amb un màxim de 2 punts.  
 
Altres cursos, titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball que no 
siguin exigides a la convocatòria i que tinguin relació amb les especialitats que 
es demanen: 
 

- Altres titulacions acadèmiques: certificat d’aptitud pedagògica, màsters o 
postgraus relacionats amb els requeriments específics de la convocatòria: 0,50 
punts per a cadascuna. 

 
- Cursos de formació i perfeccionament relacionats amb els requeriments 

específics de la convocatòria realitzats en els últims 10 anys, d’acord amb els 
paràmetres següents: 

 Per curs fins a 20 hores: 0,10 punts 

 Per curs fins a 40 hores: 0,20 punts 

 Per curs fins a 60 hores: 0,30 punts 
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 Per curs superior a 60 hores: 0,40 punts 
 
3. Entrevista personal:  
 
L’entrevista tindrà per objecte comprovar els mèrits i els requisits presentats pels 
aspirants. El tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi 
oportuns referent a la trajectòria professional i acadèmica dels aspirants,  a les 
funcions de lloc de treball o qualsevol altre aspecte rellevant pel perfil del lloc de 
treball. Aquest exercici es valorarà de 0 a 2 punts. Els candidats hauran de portar  
copia dels mèrits al·legats. 
 
Els mèrits s’hauran d’al·legar i calcular pels candidats i candidates en el document 
detallat en l’apartat Presentació i admissió de sol·licituds, Declaració al·legació de 
mèrits per les proves selectives (genèrica). 
 
S’estableix per la persona contractada un període de prova de 6  mesos. 
 
La persona que tingui la millor puntuació serà l’escollida per ocupar el lloc de treball 
convocat, no obstant això, les persones que superin tots els exercicis del procés 
selectiu i d’acord amb l’ordre de puntuació obtinguda, quedaran en  una borsa 
d’espera per cobrir necessitats temporals de llocs de treball igual o similar i mentre 
no es faci una altra convocatòria pública del mateix lloc de treball. 
 
Presentació i admissió de sol·licituds: 
 
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a les 
proves de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents 
a partir del moment de la publicació de l’oferta de treball al web www.vilanova.cat i 
fins la data que estableixi la mateixa oferta de treball. 
 
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 mèrits Declaració al·legació de mèrits per les 
proves selectives (genèrica)  Les persones que resultin seleccionades 
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hauran de presentar els originals que acreditin els mèrits al·legat el dia de 
l’entrevista davant del tribunal de selecció, i posteriorment s’entraran per 
registre en el termini de 3 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 32,25€ o acreditació de l’exempció. 
Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat 
igual o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que 
acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El 
pagament es pot realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822. 

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

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

 Declaració d’al·legació i càlcul de de mèrits Declaració al·legació de mèrits per 
les proves selectives (genèrica). Les persones que resultin seleccionades 
hauran de presentar els originals que acreditin els mèrits al·legats el dia de 
l’entrevista davant del tribunal de selecció, i posteriorment s’entraran per registre 
en el termini de 3 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 32,25€ 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 3 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 
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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, així com la no presentació en el 
termini establert de l’activitat d’ensenyament.  
 
El termini per la presentació de la sol·licitud i la documentació és el XXXX de 
xxxxx de 2020. El calendari de les proves i la llista d’aspirants admesos a la 
convocatòria es farà públic al web municipal www.vilanova.cat. 
 
Les persones que no presentin la documentació demanada en el termini establert 
quedaran excloses del procés selectiu. 

 
 
 
   
24. Recursos Humans.  
Número: 935/2020/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECIÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS  OPOSICIÓ  LLIURE DE QUATRE PLACES DE CONSERGE, DE 
PERSONAL LABORAL FIX.   
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 ACORD:  
   
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases reguladores especifiques del 
concurs oposició, de 4 places de de CONSERGE, pertanyents al grup agrupació 
professional, enquadrades a la plantilla del personal laboral fix de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.-  Publicar aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB i 
al web municipal. 
 
TERCER.- Viabilitat econòmica: Les despeses de sou i seguretat social de 4 places 
de Conserge,  estan consignades a les partides pressupostàries de sous i salaris 
(33.3400.12000) i seguretat social (33.3400.16000) d’Esports, actualment 
ocupades interinament, del Pressupost Municipal vigent. 
 
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. 
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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 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.” 

 
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE PROVES 
SELECTIVES MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE 
DE 4 PLACES DE CONSERGE, PERTANYENTS AL GRUP AGRUPACIÓ 
PROFESSIONAL, 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 4 places de CONSERGE, pertanyents al grup agrupació 
professional 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 de Conserge AP-14, amb 139 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 Conserge AP14, amb 139 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. 

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: 
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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. 

 
3. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a les 
proves de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes 
dependents a partir de l’endemà de la publicació de 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 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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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:  
 

 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 
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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. 
 
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 
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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 i amb el temari de l’annex II, amb 
el temps màxim de determini el tribunal. Els 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 en l’Administració Local, a raó de 0,2 punts per mes 
de servei.  

 Haver prestat serveis en altres Administracions Públiques, a raó de 0,05 
punts per mes de servei.  
 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153430203777576 
 
 
 
 
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 

 

b) 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 4,50 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. 

 Control d’accessos 

 Primers Auxilis 

 Manteniment d’instal·lacions i edificis. 
 
c) 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.  
 
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 
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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 d’Esports  (titular). 
- Tècnic/a municipal  d’Esports (suplent) 
- Cap de Servei d’Escoles Municipals (titular) 
- Tècnic/a municipal (suplent) 
- 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. 
 
 
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 
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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. Atenció i informació al públic. 
 
3. Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals: articles 4,14,15, 17, 18, 19, 20, 22, 

24, 29, 32 bis. 
 
4. RD 486/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball: 

annex II 
 
5. RD 487/1997 sobre manipulació manual de càrregues. Annex. 
 
6. Full monogràfic 27 del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 

Catalunya sobre  Equips de protecció individual.   
 

 Definicions 

 Obligacions de l’empresari 

 Obligacions dels treballadors 

 Condicions que han de complir els EPI’s 
 
7. Full monogràfic 30 del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 

Catalunya sobre el Risc elèctric. Apartats: 
 

 Definicions: risc elèctric i instal·lació elèctrica 

 Obligacions dels treballadors 

 Manteniment de les instal·lacions 

 Treball sense tensió.  
 
8. Full monogràfic 14 del Departament d’Empresa i Ocupació  de la Generalitat de 

Catalunya sobre Agents químics. Apartats: 
 

 Definicions: agent químic, agent químic perillós 

 Principis generals per a la prevenció dels riscos per agents químics 
 
9. Full monogràfic 24 del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 

Catalunya sobre Equips de treball. Apartats: 
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 Definicions 

 Obligacions de l’empresari 

 Obligacions dels treballadors 

 Disposicions  relatives a la utilització segura dels equips de treball 

 Comprovacions dels equips de treball 
 
   
25. Recursos Humans.  
Número: 937/2020/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES 
DEL CONCURS OPOSICIÓ  PER PROMOCIÓ INTERNA, D’UNA PLAÇA DE 
TÈCNIC/A AUXILIAR (COMUNICACIÓ), FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, DE 
L’ESCALA DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SOTSESCALA AUXILIAR.    
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 
 ACORD:  
 
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases reguladores especifiques del 
concurs oposició per promoció interna, d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar, funcionari 
de carrera, de l’escala de l’Administració Especial, subescala Tècnica Auxiliar, del 
Grup C1. 
 
SEGON.-  Publicar aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB i 
al web municipal. 
 
TERCER.-  Viabilitat econòmica: Les despeses de sou i seguretat social de la plaça 
de Tècnic/a Auxiliar de Comunicació  estan consignades a les partides 
pressupostàries de sous i seguretat social de Comunicació  (03.9201.12000 i 
03.9201.16000) del pressupost municipal vigent,  atès que actualment està 
ocupada interinament. 
 
QUART.- Peu de recurs  
 
“Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153430203777576 
 
 
 
 
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 

 

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.” 

 
 
 

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE 
PROVES SELECTIVES PER A LA SELECCIÓ MITJANÇANT EL 
SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA D’UNA 
PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR  (COMUNICACIÓ), ESCALA 
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUB-ESCALA TÈCNICA AUXILIAR. 
 
 
1. NORMES GENERALS. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs 

oposició per promoció interna, d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar, escala 
administració especial, sub-escala tècnica auxiliar, de personal funcionari de la 
plantilla del personal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

1.2 Aquesta plaça pertany al grup de classificació C1 a què es refereix l’article 76 
de la Llei 5/2015, de 30 d’octubre, per la qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

1.3 La convocatòria d’aquesta plaça està vinculada a la provisió del lloc de treball 
de Tècnic Auxiliar de comunicació C1-17.  

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 Tècnic Auxiliar de comunicació C1-17 
amb  178 punts, que són 27.576,67€. 

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. 

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 aspirants hauran 
de reunir els requisits següents: 
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a) Titulació: Tenir el batxillerat, BUP, FP2 o títol equivalent o superior homologat 
per l’Administració educativa competent, o estar en condició d’obtenir-lo abans que 
finalitzi el període de presentació d’instàncies. Les equivalències de les titulacions 
les han d’acreditar els aspirants amb la corresponent certificació expedida per 
l’organisme oficial competent, en el moment de la presentació d’instàncies. O bé, 
tenir una antiguitat de 10 anys en un cos o escala del grup C2 ó de 5 anys i la 
superació d’un curs específic de formació de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya, al qual s’accedirà per criteris objectius. 
 
b) Pertànyer a la plantilla de funcionaris de carrera d'aquest Ajuntament o 
personal laboral fix de plantilla d’aquest Ajuntament que es trobi en la situació 
descrita en la Disposició Transitòria 2a del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Pública, de plantilla 
d’aquest Ajuntament, amb una antiguitat de, al menys, dos anys en el grup 
immediatament inferior o del mateix grup C1, a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
I en situació administrativa de servei actiu, serveis especials, serveis en altres 
administracions o en qualsevol situació que comporti reserva de llocs o de 
destinació. 
 
c) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici 
de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del 
servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la 
rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document 
oficial. 
 
d) Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement 
corresponent al nivell C de català, amb independència de la seva nacionalitat. En 
cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 
 
e) Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola 
hauran d’acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell superior, 
mitjançant els certificats següents: 
 

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

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

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

 
En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 
 
 
3. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a les 
proves de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes 
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dependents 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 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 21,45€ o acreditació de l’exempció. 
Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat 
igual o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que 
acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El 
pagament es pot realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822. 

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

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

 Declaració d’al·legació i càlcul de de mèrits Declaració al·legació de mèrits per 
les proves selectives (genèrica). Les persones que 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 
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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 21,45€ 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 per promoció interna. 
 
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 
intranet municipal. 
 
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. 
 
5. EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ 
 
Primer exercici : Coneixements de la llengua  
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1.1 Coneixement de la llengua catalana 
 
Constarà d’un exercici corresponent al nivell bàsic de català. Quedaran exempts 
d’aquest exercici els aspirants que presentin el certificat de català corresponent al 
nivell C, 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. 
 
1.2 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, que consistirà en una redacció de 200 paraules en 
el termini màxim de 45 minuts, i a mantenir una conversa amb membres del 
tribunal durant el temps màxim de 15 minuts i, 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 1, 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. Els aspirants que 
hagin acreditat posseir el mateix grup professional C1, que el de la plaça que es 
convoca, queden exempts de realitzar aquest exercici, i se’ls atorgarà una 
puntuació de 5 punts.  En el cas que estiguin interessats en pujar aquesta 
puntuació hauran de fer l’exercici,  mantenint-se la puntuació de 5 punts en cas de 
no superar-la. 
 
Tercer exercici : Coneixements específics 
 
Consistirà en desenvolupar un tema dels 10 de la part especial, annex 2, extret a 
l’atzar, en un temps màxim d’una hora i mitja. Es valorarà els coneixements del 
tema, el nivell de formació general, la composició gramatical,  la claredat  i 
presentació de l’exposició.  Aquest exercici es puntuarà de 0 a 10 punts,  i seran 
eliminats del procés d’oposició, els aspirants que no obtinguin una puntuació 
mínima de 5 punts. 
 
Quart exercici: Cas  Pràctic.  
 
Consistirà en resoldre un supòsit pràctic proposat pel tribunal, relacionat amb les 
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tasques de la plaça objecte de la convocatòria, en un temps màxim d’una hora i 
mitja,  utilitzant un o més programes d’ofimàtica (word, excel, access, power point). 
Aquest exercici es valorarà de 0 a 10 punts, i seran eliminats del procés d’oposició, 
els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts. 
 
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 3 punts segons els criteris 
següents:  
 

 Haver prestat serveis en l’Administració Local, a raó de 0,2 punts per mes de 
servei. (No computarà el temps requerit com a requisit) 

 Haver prestat serveis en altres Administracions Públiques, a raó de 0,05 
punts per mes de servei.  

 
b)  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 2 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 

 
c)  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  7 punts. 
 
Els mèrits al·legats s’hauran d’acreditar en el moment de presentació de la 
instància per a prendre part en el concurs oposició per promoció interna, mitjançant 
els certificats oportuns, de conformitat amb les bases generals. 

 
7. PERÍODE DE PRÀCTIQUES  
 
El període de prova serà de 3 mesos en el lloc de treball d’adscripció. Aquest 
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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. DESIGNACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR 
 
El Tribunal qualificador es constituirà de la manera següent: 
 
President: 
 
- Tècnic/a de Recursos Humans (titular i suplent) 
Vocals: 
 
- Cap del Servei de Premsa (titular) 
- Tècnic Comunicació i Premsa (suplent) 
- 2 Tècnic/a municipal  (titulat i suplent) 
- Un 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 assessorament d’especialistes, 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. 
 
 
9. 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 com Tècnic/a Auxiliar de 
Comunicació. 
 
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. 
 
Aquesta borsa de treball tindrà vigència mentre no es realitzi una borsa que la 
derogui. 
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A N N E X  1   
 
1. L’organització territorial de l’Estat en la Constitució: organització institucional o 

política i   organització territorial. Les Corts Generals. El Poder Judicial. 
 
2. Els contractes administratius en l’esfera local. La selecció del contractista. Les 

garanties i responsabilitat en la contractació. Execució, modificació i 
suspensió. La revisió de preus, Invalidesa dels contractes. Extinció dels 
contractes. 

 
3. Les hisendes locals i els seus pressupostos. 
 
 
A N N E X  2 
 
1. La comunicació municipal: elements i mitjans. 
 
2. Els gabinets de premsa a l’administració local. Característiques i funcions. 
 
3. La conferència de premsa i la roda de premsa. Característiques. Objectius. 

Organització. 
 
4. Funcionament del Departament de Comunicació de l’Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú. 
 
5. Concepte de comunicació integral a les administracions públiques. 
 
6. El manual d’identitat corporativa i el manual d’estil de l’Ajuntament de Vilanova 

i la Geltrú. 
 
7. Els webs i les publicacions digitals per a les administracions públiques. 
 
8. Els ajuntaments i les xarxes socials. Ús i estratègia de les xarxes principals. 
 
9. Els mitjans de comunicació locals a Vilanova i la Geltrú. 
 
10. Bones pràctiques a la comunicació local pública. 
 
 
  
   
26. Mercats Municipals.  
Número: 6/2020/eMER. 
 
APROVAR L’AUTORITZACIÓ PER A LA CESSIÓ DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DE LA PARADA NÚM. 69 DEL MERCAT DEL CENTRE “11 DE 
SETEMBRE” 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 ACORD:  
   

“PRIMER. Renunciar a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de 
l’Ajuntament, establerts a l’article 35 del Reglament del mercats municipals, sobre 
la transmissió de la parada núm. 69 del Mercat del Centre “11 de setembre”. 
 
SEGON. Autoritzar la cessió de la concessió administrativa de la parada núm. 69 
del Mercat del Centre a favor de BIG-CM&E S.L., amb les mateixes condicions 
que l’anterior adjudicatari i l’activitat de rostisseria, per la durada establerta en 
l’article 15, ap.c) del Reglament de mercats municipals; en aquest cas, la data de 
finalització de la concessió, serà fins al 4 de maig de 2065. 
 
TERCER. Requerir a l’actual concessionari Mª Luz Pérez Torres, d’acord amb el 
que es disposa a l’Ordenança fiscal núm. 17 de la Taxa per prestació de serveis 
de mercats, art.7è, punt 2, apartat a), el percentatge major de les quantitats 
següents: el pagament del 10% de l’import del valor declarat 10.000€ (deu mil 
euros), o el de referència, calculat a raó de 5.624,00€ per metre lineal de la 
parada 69 (8,8 m/l). En aquest cas la quantitat a pagar serà de 4.949,12€ (quatre 
mil nou-cents quaranta-nou euros amb dotze cèntims). 

 
QUART. Requerir al nou concessionari, BIG-CM&E S.L., d’acord amb el que es 
disposa a l’Ordenança fiscal núm. 17 de la Taxa per prestació de serveis de 
mercats, art.7è, punt 1, un únic pagament en concepte de permís de venda de 
100,00€ (cent euros) per metre lineal (8,8 m/l), ascendint l’import total a 880€ 
(vuit-cents vuitanta euros), així com acceptar complir amb les normes del 
Reglament dels Mercats Municipals i les disposicions de l’Ajuntament que siguin 
aplicables. 
 
CINQUÈ. Comunicar al cedent que disposa d’un mes, a comptar des de la 
notificació d’aquest acord, per justificar el pagament dels drets establerts en 
l’ordenança fiscal sobre la cessió i altres que corresponguin a la Hisenda Pública. 
De no produir-se la justificació en aquest termini, s’entendrà per no produïda la 
cessió. 
 
SISÈ. Requerir a la cessionària, perquè en el termini a 15 dies amb posterioritat a 
la notificació del present acord, acrediti el compliment dels requisits establerts a 
l’article 21 del Reglament de Mercats. L’acreditació del compliment d’aquests 
requisits donarà dret a l’exercici de l’activitat de venda. 

 
SETÈ.  Notificar aquest acord als interessats, així com al Departament de Gestió 
Tributària i Intervenció. 

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

   
27. Acció Social.  
Número: 360/2020/eAJT. 
 
APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS 
D’URGÈNCIA SOCIAL DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD: 
 
PRIMER: Aprovar la justificació del pagament a justificar de la regidoria d’ACCIÓ 
SOCIAL per un import de 24.922,91 € (import gastat) a nom de l’habilitada B. D. G.. 
 
SEGON: Aprovar el compte justificatiu 220200010535 del pagament a justificar de 
la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL. 
 
TERCER: Aprovar la devolució de l’import 77,09 € no justificat del pagament a 
justificar de la regidoria d’ACCIÓ SOCIAL mitjançant transferència bancària al 
compte corrent XXXXXX 
 
QUART: Peu de recurs. 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
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notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 

Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 

següent al de la 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.”. 
 
 
   
28. Acció Social.  
Número: 517/2020/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  I CORPORACION 
ALIMENTARIA GUISSONA S.A. PER AL SUBMINISTRAMENT DE TARGETES 
D’ALIMENTACIÓ 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD: 
 
“PRIMER: APROVAR el conveni de cooperació i col·laboració a formalitzar entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Corporación Alimentaria Guissona, S.A. per al 
subministrament de targetes d’alimentació, que es transcriu a continuació: 

“CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ,  I CORPORACION 
ALIMENTARIA GUISSONA S.A. PER AL SUBMINISTRAMENT DE 
TARGETES D’ALIMENTACIÓ   

 

I.- ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, amb NIF P-0830800-I, 
representat per l’Alcaldessa, la Sra. Olga Arnau Sanabra, assistida pel 
Secretari General de la Corporació, Sr. Isidre Martí Sardà. 
 
CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A., amb NIF A25445131 i 
domicili al C. Traspalau, 8, 25210 Guissona, representada per M. T. A. C., amb 
DNI XXXXXX. 
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II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Estem vivint una època de canvis convulsos fruit de la crisis mundial de l’anomenat 
Covid-19. Aquesta crisis ha afectat a totes les esferes de la vida de les persones, 
fonamentalment la sanitària, l’econòmica i la social. 

En un període de temps molt curt ens hem vist obligats a fer canvis dràstics en les 
nostres vides i en les nostres organitzacions. 

Les organitzacions socials hem hagut d’afrontar un augment de la demanda 
d’aquelles necessitats més bàsiques com l’alimentació i atendre i contenir 
situacions de molta complexitat. 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú des de l’àrea d’Acció social i dependència ha 
reorganitzat el seu equip de treball i els seus recursos per atendre de manera àgil i 
eficaç aquesta situació, reforçant aquells serveis més bàsics dirigits a cobrir 
situacions de primera necessitat. 

Davant l’augment en la demanda de suport per l’alimentació de moltes persones i 
famílies, i la impossibilitat de poder donar aquesta cobertura des de l’Economat 
mitjançant una resposta ràpida i àgil a tothom que ho necessita, ens hem vist 
obligats a valorar altres possibilitats. Vam estar consultant a altres ajuntaments i 
vam informar-nos sobre aquesta modalitat de targetes d’alimentació que és un 
recurs que s’adapta a les nostres necessitats i que altres administracions ja estan 
utilitzant. 

Una vegada identificat aquest recurs, vam informar-nos sobre quins establiments 
del nostre municipi podien oferir aquest recurs i únicament la cadena d’alimentació 
Bonàrea donaven aquestes targetes. Per aquest motiu i tenint en compte que hi ha 
dues botigues a Vilanova i la Geltrú, i que treballen a preus raonables així com amb 
una amplia gamma d’aliments bàsics, vam decidir incloure aquest recurs. 

 
 
PACTES 

 
PRIMER.- OBJECTE I ÀMBIT DEL CONVENI 
 
L’objecte del present conveni és establir les bases de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Corporación alimentaria Guissona S.A., 
en relació a la compra de targetes d’alimentació 

 

SEGON.- COMPROMISOS I ACTUACIONS. 
 

2.1.-Per  part de l’Ajuntament. 
L’ajuntament, a través de la Regidoria d’Acció social i dependència realitzarà 
un ingrés bancari amb l’import de les targetes que necessiti sol·licitar. 
 
Que aquest diners restaran en dipòsit, fins que s’utilitzin mitjançant les 
despeses de les targetes generades pels usuaris i usuàries d’Acció social i 
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dependència. 
 
2.2.- Per part de Corporación alimentaria Guissona S.A. 
La Corporación alimentaria Guissona S.A. es compromet a entregar targetes 
de diferents imports amb el saldo dels diners que es depositin al seu compte 
corrent. 
 
Cada final de mes emetrà factura amb el detall de totes les compres 
realitzades. 
 
Una vegada finalitzat el període estipulat d’ús de les targetes, es comprometrà 
a retornar els diners no disposats. 

 

TERCER.-IMPORT I FINANÇAMENT DEL CONVENI. 
 
L’import màxim anual serà de 20.000€, condicionat a la disponibilitat 
pressupostària de cada exercici. 
 
Aquest import anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 35.2313.48003 Ajuts 
d’urgència social del pressupost de despeses vigent.  
 
 

QUART.- INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS I COMPROMISOS.  

 
4.1.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les dues parts pot 
donar lloc a la seva resolució. 
En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part de 
l’administració, haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’Ajuntament 
haurà de resoldre en el termini d’un mes. 
La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs administratiu de reposició de forma potestativa o directament de 
recurs contenciós administratiu. 
 
4.2.- En el cas que l’entitat incompleixi algun dels pactes previstos en aquest 
conveni, l’Ajuntament podrà, prèvia audiència de 
l’entitat/administració/particular resoldre’l el conveni, notificant-ho a l’entitat. 
 
4.3.- Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de 
les mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 

 
CINQUÈ.- RESPONSABILITAT EN FRONT DE TERCERS. 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions. 

 
SISÈ.- VIGÈNCIA DEL CONVENI. 
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Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i serà vigent 
fins el dia 1 de juliol de 2023. 

 
SETÈ.- MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
7.1.- Es podrà modificar el present conveni en els casos següents: si hi ha 
normativa de rang superior que fa referència a alguna part d’aquest, si 
l’ajuntament aprova alguna normativa que modifiqui alguna part del mateix o si 
ambdós parts estan d’acord en modificar algun punt del present conveni. 
 
 
VUITÈ.- CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI. 
 
Són causes d’extinció del present conveni: 
 
a) La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
b) La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en el conveni. 
c) L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per 
qualsevol de les parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels 
danys i perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es. 
d) L’acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit. 
e) La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 
f) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
g) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
regulen les relacions interadministratives i de cooperació. 
h) Qualsevol altra causa admissible en dret. 
 

 

NOVÈ. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 
 
Pel que fa a les dades de caràcter personal recollides en el decurs del present 
conveni caldrà tenir present què les Entitats signatàries, com a responsables 
dels seus respectius fitxers, hauran de complir els requeriments previstos a 
la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en particular, a 
les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016. 
 
Les dades personals esmentades seran guardades i custodiades amb la més 
estricta confidencialitat i en cap cas seran tractades per a una finalitat diferent 
de la pròpia del contingut d’aquest conveni. Tampoc es comunicaran a tercers, 
llevat dels supòsits legalment previstos. 

 
DESÈ.- MARC NORMATIU DEL PRESENT CONVENI. 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò 
establert en el capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els articles 47 al 53 
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de la Llei 40/2015,  de i d’octubre, de 26 de novembre, de règim jurídic del  
sector  púb l ic  així com els articles 108 al 112, i la disposició addicional 
cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 

 

ONZÈ.- JURISDICCIÓ COMPETENT. 
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre 
les parts signants d'aquest conveni serà  la jurisdicció contenciós-administrativa 
competent a Vilanova i la Geltrú. 
 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen d ig i ta lment  
el present conveni.” 

 
SEGON: AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l’import d’aquest conveni 
equivalent a 20.000,00 € anuals, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 35.2313.48003 
Ajuts d’urgència social del vigent pressupost de despeses municipal. 

TERCER: DISPOSAR la seva publicació al DOCG i la inscripció al Registre de 
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat. 

QUART: FACULTAR l’alcaldessa per a la signatura de tota la documentació que 
sigui necessària per a la formalització del present acord.  

CINQUÈ: NOTIFICAR aquest acord a la Corporación Alimentaria Guissona, S.A. 

SISÈ: PEU DE RECURS 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala del 
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”.. 
 
   
29. Acció Social.  
Número: 516/2020/eAJT. 
 
APROVAR LES NORMES DELS AJUTS ECONÒMICS D’URGÈNCIA SOCIAL DE 
L’AJUNTAMENT VILANOVA I LA GELTRÚ PER L’ANY 2020 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  

“PRIMER. APROVAR les normes dels ajuts econòmics d’urgència social a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a l’exercici pressupostari 2020, que es 
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transcriuen a continuació:   

NORMES DELS AJUTS ECONÒMICS D’URGÈNCIA SOCIAL A 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER L’ANY 2020 

1. Indicació de l’aprovació de la Normativa Reguladora i diari oficial on 
s’han publicat 

Per acord del Ple Municipal de data 4 de juliol de 2016, van ser aprovades les 
Bases per a la regulació dels ajuts econòmics d’urgència social a l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú.  

Aquestes bases han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 20 de juliol de 2016. 

 

2. Quantia total màxima dels ajuts a atorgar i consignació pressupostària 

L’import màxim que es destinarà en el pressupost de 2020 per a la concessió 
dels ajuts econòmics d’urgència social objecte de les presents normes serà de 
417.000,00 € amb càrrec a les partides 35.2313.48003 i 35.2313.48004 del 
pressupost de despeses vigent, subjecte a les modificacions pressupostàries. 

 

3. Objecte 

L’objecte de les normes és concretar les condicions i terminis de sol·licitud de 
les prestacions econòmiques d’urgència social de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 

 

4. Persones beneficiàries 

Podran ser beneficiàries dels ajuts les persones o famílies usuàries dels Serveis 
Socials Bàsics que es trobin en una situació de dificultat socioeconòmica 
demostrable, la situació de les quals requereixi l’accés als ajuts econòmics per 
evitar l’empitjorament d’aquesta situació. Poden ser usuàries dels serveis 
socials les persones empadronades al municipi i que compleixin els requisits. 
Excepcionalment les persones que efectivament resideixin al municipi però que 
tinguin dificultats per ser inscrites al padró podran ser usuàries del Serveis 
Socials Bàsics. 

 

5. Tipologia dels ajuts i imports màxims anuals  

Prestacions econòmiques d’urgència social  

 

Despeses menors i 
altres 

Ajuts destinats a donar cobertura de situacions 
urgents i sobrevingudes no catalogades en cap 
de les categories d’ajuts restants i per la qual 
l’informe social motiva la necessitat d’atenció. 
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Import màxim: 150 € mensuals de manera 
puntual. 

 

Formació Despesa de matrícula i mensualitats de cursos 
de formació reglada i no reglada, 
especialització i formació complementària que 
condueixin a l’obtenció d’un títol acadèmic o de 
capacitació professional fins a un import màxim 
de 300 € per any natural. 

Despesa d’equipament tecnològic per realitzar 
ensenyament obligatori i post-obligatori en 
modalitat no presencial, fins a un màxim de 450 
€ per l’adquisició d’ordinadors, 250 € per 
tabletes i 150 € en impressora làser. 

Despesa de llibres de text escolars, material 
didàctic de llicències digitals, suport i/o lectura 
així com altres necessitats amb el suport a 
l’educació per part d’infants i joves: 300 € per 
curs escolar i infant. 

Material fungible i papereria 150 € per curs 
escolar  i infant. 

 

a. Ajut per a manutenció (alimentació i vestit)  

 

Alimentació Ajuts econòmics per la compra d’aliments 
frescos per a aquelles unitats familiars sense 
ingressos o amb ingressos insuficients que es 
troben a l’espera de resolució d’una sol·licitud o 
recurs d’ERTO, RGC, PNC o IMV. 

S’ofereix en modalitat targeta prepagament o 
pagament en efectiu. 

Import màxim: suport 1 trimestre segons 
renovable fins a un total màxim de 3 trimestres 
o fins resolució sol·licitud altres ajuts públics. 

 

Modalitat amb targeta prepagament (sense suport Economat): 

 

Número de 
persones 

Ingressos 
nets 

Ingressos 
nets 

Complement 
per  menor de 
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De 0€ a 350€ 
mensuals 
l’import 
atorgat 
serà: 

 De 351€ a 
600€/mes, 
l’import 

atorgat serà: 

18 mesos 

1 150 € 125 €   

2 175 € 150 €   
  

+ 50 € 
3 200 € 175 € 

4 225 € 200 € 

5 250 € 225 € 

6 275 € 250 € 

7 300 € 275 €   

8 325 € 300 €   

 

Modalitat pagament efectiu (amb suport Economat): 

Número de persones Import mensual 

1 75 € 

2 100 € 

3 125 € 

4 150 € 

5 175 € 

6 200 € 

7 225 € 

8 250 € 

 

Alimentació infantil 1 pot de llet infantil de fórmula setmanal amb 
prescripció via informe de pediatria que 
justifiqui impossibilitat d’alletament matern per 
malaltia o tractament mèdic incompatible. 

1 pot de llet infantil de fórmula quinzenal amb 
prescripció via informe de pediatria que indiqui 
que l’alletament matern no és suficient per la 
correcta alimentació del nadó. 

Durada: fins al primer any de vida del nadó. 

Ajuts incompatibles amb targetes nadó del 
programa ProInfància. 

 

Suport al menjador 
escolar 

Ajuts complementaris a les beques de 
menjador escolar atorgades pel Consell 
Comarcal fins a completar el 100% del cost per 
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curs acadèmic i infant.  

Suport fins a un màxim del 100% del cost de 
menjador de llar d’infants públiques per curs 
acadèmic i infant. 

 

b. Ajut per a despeses sanitàries 

 

Suport a comunitat 
terapèutica 

Suport econòmic en les despeses d’estada i 
manutenció de persones ingressades en 
comunitat terapèutica amb un màxim de 1200 € 
anuals.  

 

Odontologia infantil Import màxim 750 € anuals per infant i família 
pels tractaments següents: higienes, 
curetatges, obturacions i endodòncies.  

 

Odontologia adults Conveni amb centre odontològic. 

En situacions excepcionals amb informe mèdic 
de la xarxa pública de salut que acrediti 
afectació greu per a la salut com infeccions 
recurrents o problemes digestius. Import màxim 
750 €. Ajuts únics no renovables.  

 

Ulleres Conveni diferents centres òptics prèvia fitxa de 
refracció i pressupost. 

Import màxim 600 € per ulleres. 

Màxim 1 ulleres per persona i any natural.  

 

Ortopèdia i 
pròtesis 

Audífons, plantilles, pròtesis, bateries de cadira 
de rodes i material ortopèdic amb prescripció 
d’informe mèdic.  

Ajuts complementaris a convocatòries PUA. 

Import màxim 750 € en únic pagament no 
renovable. 
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Farmàcia Cobertura segons la pauta de prescripció 
mèdica: 1r. any 12 mesos, 2n. any 8 mesos, 3r. 
any 4 mesos. 

Sempre amb informe mèdic de la xarxa pública 
de salut. Caldrà sempre presentar recepta amb 
la pauta de medicació prescrita. 

 

c. Ajuts per a despeses vinculades a l’habitatge 

 

Condicionament 
de l’habitatge 

Ajuts destinats a millorar l’habitabilitat de 
l’habitatge sufragant les despeses de 
tractaments de neteges de xoc, desinfeccions, 
desratitzacions, fumigacions amb informe de 
sanitat i pressupost d’empresa especialitzada.  

Queden excloses situacions de manca de títol 
acreditatiu d’ús legal de l’habitatge. 

Import màxim 1200 € anuals. 

 

Equipament Ajuts destinats a l’adquisició de mobiliari de 
primera necessitat (matalàs, llit, somier, armari, 
taula i cadires) i electrodomèstics (nevera, 
rentadora, termo / escalfador, cuina i forn) en 
situacions d’incendi, catàstrofe, ruïna o 
situacions sobrevingudes o ingressos 
insuficients. 

Caldrà presentar almenys 3 pressupostos que 
indiquin marca / model i forma de pagament. 

Queden excloses situacions de manca de títol 
acreditatiu d’ús legal de l’habitatge. 

Imports màxims anuals: 

Llit complet: 500 € (amb copagament segons 
situació). 

Armaris: 150 €, taules i cadires: 150 €. 

Neveres i rentadores: 350 € (amb copagament). 

Termo / escalfador: 100 € (amb copagament). 
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Cuines i forns: 250 € (amb copagament). 

Transport no inclòs. 

 

Reparació i 
adequació 

Ajuts destinats a petites reparacions de 
l’habitatge: pintura, manyà, fontaneria. 
Eliminació de barreres arquitectòniques 
(rampes, agafadors, baranes...) i pujaescales.  

Ajuts destinats a adequacions d’instal·lacions 
elèctriques, gas o aigua (butlletins). Import 
màxim 500 € anuals. 

Caldrà presentar almenys 1 pressupost que 
indiqui concepte / model i forma de pagament. 

 

Substitucions de banyera per plat de dutxa i 
adequació de bany. Import màxim 1400 € 
anuals. 

Incompatible amb ajuts d’arrenjaments 
Diputació de Barcelona. 

Caldrà presentar 1 pressupost d’una empresa. 
La persona sol·licitant haurà d’abonar les taxes 
de llicència d’obres. En el cas de llogaters 
caldrà una autorització expressa de la 
propietat. 

 

d. Ajuts per a desplaçaments i transports 

 

Atenció 
sanitària i 
social 

Ajuts econòmics per sufragar despeses de 
transport públic per rebre atenció sanitària en 
centres hospitalaris d’altres ciutats, així com 
assistència a centres SEAIA, SATAF, 
desplaçament per a cuidadors quan la persona 
depenent es troba ingressada en centre 
hospitalari o sociosanitari. Urgències consulars. 

Import màxim preu equivalent de 10 targetes T-
Casual de 4 zones per any. 

 

Transport escolar Ajuts complementaris de fins el 50% del cost 
del transport escolar amb un import màxim 120 
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€ per curs acadèmic i infant. 

 

Transport per inserció 
laboral 

Ajuts destinats a donar suport en els 
desplaçaments en transport públic durant el 
primer mes de feina a aquelles persones en 
situació d’atur que s’incorporen a un lloc 
laboral. 

Caldrà presentar contracte legal de treball. 

Import màxim preu equivalent a 1 targeta T-
Usual de 6 zones. 

 

Ajuts destinats a donar suport en els 
desplaçaments en transport públic per fer 
recerca de feina durant o després de la 
participació al programa prelaboral.  

Ajut incompatible amb la targeta T-aturat. 

Import màxim preu equivalent 2 targetes T-
Casual de 4 zones per trimestre. 

 

Transport per 
formació 

Ajuts destinats a donar suport en els 
desplaçaments en transport públic durant el 
curs escolar, períodes de pràctiques de cursos 
de formació ocupacional o d’altres cursos 
complementaris. 

Import màxim 1 abonament trimestral integrat 
de 4 zones durant el curs escolar. 

 

e. Ajuts per a pagament de l’habitatge 

 

Lloguers i 
hipoteques 

Ajuts econòmics destinats a mantenir 
l’habitatge de lloguer o propietat amb deute 
hipotecari. 

Suport al lloguer: ajuts mensuals de 200 € 
condicionats a la presentació de convocatòria 
MITMA i fins a la seva resolució i pagament. 
Màxim 2400 € anuals. 

Deutes de lloguer: ajuts per sufragar les 
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mensualitats que han originat un deute i hagi 
garanties de continuïtat en el seu pagament 
però no reuneixin els requisits d’accés a PEEU 
per deutes de lloguer. Quedarà exempta de 
l’ajut la quantia rebuda per MITMA en cas de 
ser persona beneficiària. Import màxim 1800 € 
anuals. 

S’exclouen dels ajuts en concepte de lloguer 
els titulars d’un contracte de lloguer social, de 
l’Agència Catalana de l’Habitatge, lloguer 
bonificat, o provinent de sol·licitud de mesa 
d’emergències social.  

Ajuts incompatibles amb ajut implícit de la 
Generalitat de Catalunya. 

 

Deutes d’hipoteca: ajuts per sufragar les 
mensualitats de les quotes hipotecàries 
vençudes i hagi garanties de continuïtat en el 
seu pagament però no reuneixin els requisits 
d’accés a PEEU per deutes hipotecaris. Import 
màxim 1800 € anuals.  

 

Entrada a habitatge Ajuts econòmics destinats a l’accés a un nou 
habitatge de lloguer per ruïna o catàstrofe, 
finalització de contracte, desnonament, accés 
legal a habitatge o dació en pagament. 

Ajut màxim del 50% del pressupost d’entrada 
amb excepció de mínim import mes sencer a 
càrrec del sol·licitant amb un import màxim de 
2000 € anuals. 

Ajuts compatibles amb PEEU entrada amb 
import reintegrable. 

 

Allotjament 
temporal 

Ajuts econòmics per sufragar despeses 
d’allotjament temporal en relloguer 
d’habitacions per conflictes de convivència o 
manca temporal d’ingressos. Import màxim 900 
€ anuals. 

Ajuts d’estades temporals en residència en 
situacions de risc de persones grans. Import 
màxim 1800 € anuals. 
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Ajuts d’estades temporals en pisos i cases 
d’urgència en cas de víctimes de violència de 
gènere i els seus fills. Import màxim: totalitat de 
la despesa de manutenció i estada (amb 
copagament valorable) fins confirmació de 
plaça pública de la Generalitat de Catalunya. 

 

Estades RespirVNG Estada de fins a 30 dies prorrogable 
excepcionalment a 60 dies per situacions de 
malaltia greu, hospitalització de cuidador/a 
principal o risc de claudicació de cuidador/a en 
qualsevol residència ubicada a Catalunya, 
prioritàriament a ciutats on resideixin altres 
familiars. 

Import màxim mensual: 1800 € (amb 
copagament). 

 

 

 

f. Ajuts per a subministraments d’habitatge 

 

Alta de 
subministraments 
llar 

Ajuts econòmics destinats al pagament de les 
altes dels subministraments bàsics de la llar: 
electricitat, aigua o gas. 

Ajuts econòmics destinats al pagament de 
rebuts impagats dels subministraments bàsics 
de la llar: electricitat, aigua o gas. 

Import màxim 600 € semestrals.  

Rebuts de 
subministraments 

 

Auditories 
energètiques 

Ajuts econòmics destinats a sufragar la despesa 
de l’estudi energètic per adequar l’habitatge a un 
consum i potència adequat i eficient. Import 
màxim 300 € per any i llar.  

 

1.8 Ajuts per a tractament psicopedagògic 
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Lleure infantil Ajuts econòmics destinats al pagament 
d’activitats extraescolars i a programes de 
circulació social derivats de la xarxa de 
Centres Oberts. 

Import màxim 270 € anuals per infant.  

 

Casal i activitats 
d’estiu 

Màxim quantia equivalent beques ordinàries 
dels Casals i Activitats d’estiu.  

 

Accés a llar 
d’infants 

Ajuts econòmics destinats al pagament de la 
matrícula,  acolliment, menjador i estada del 
primer mes per a famílies on el cuidador 
principal ha estat en situació d’atur i s’incorpora 
a un lloc de feina.  

Caldrà presentar contracte legal de treball. 

Es prioritzarà llar d’infants pública. Import 
màxim 600 €.  

 

Suport llar d’infants Estada i menjador durant el curs escolar en 
situacions d’infància en situació de risc social 
lleu, moderat o greu, valorades per Serveis 
Socials: fins al 100% del cost. 
La quantia i durada serà variable en funció de 
la capacitat econòmica de la família. 
Per situacions sobrevingudes, suport durant 3 
mesos prorrogables en quantia i durada. 

Es prioritzarà llar d’infants pública. 

 

Logopèdia, 
fisioteràpia i 
psicologia 

Suport en tractaments per a menors 
discapacitats amb una patologia o disminució 
diagnosticada des dels serveis públics (EAP, 
pediatria, logopèdia, fisioteràpia, psicologia). 
Suport econòmic màxim 600 € per infant i curs 
escolar, sens perjudici de copagament. 

 

Activitats d’inclusió Suport en el pagament d’activitats de caràcter 
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social i comunitària preventiu que afavoreixin la inclusió social i 
comunitària (cursos, tallers, esports) de 
persones que presenten risc d’aïllament o 
exclusió social amb valoració per prescripció 
social de professionals socials i/o de salut. 

Import màxim 200 € per curs. 

 

6. Criteris de concessió: barems econòmics, socials i puntuació 

L'atorgament de les prestacions restarà subjecte a la disponibilitat pressupostària 
d'aquest Ajuntament. 

L'informe tècnic dels equips bàsics d'atenció social es sustentarà en els requisits 
contemplats al punt 7, sense perjudici que, en les situacions que ho requereixin i 
depassant la casuística concreta, el/la professional de referència pugui establir 
alguna excepció de forma justificada en l'informe social corresponent. 

L'informe generador de la resolució favorable a l'atorgament de la prestació 
indicarà el fonament i causes que, en el cas de compliment dels requisits, basen 
l'esmentada aprovació i anirà acompanyat d'un model normalitzat de valoració 
social i econòmica. 

A efectes del càlcul final de la valoració de la situació de cada unitat familiar de 
convivència la valoració econòmica representarà un 70% de la ponderació final i la 
valoració social el 30% restant. 

a) Valoració econòmica 

a.1) Per establir la situació econòmica es consideraran els ingressos nets 
percebuts pel conjunt de membres de la unitat de convivència. Per establir el 
còmput d'ingressos es valoraran: 

1. Ingressos del treball per compte aliè. 

2. Beneficis i pèrdues del treball per compte propi. 

3. Prestacions i ajuts socials de qualsevol tipus. 

4. Rendes de capital mobiliari i immobiliari. 

5. Transferències rebudes d’altres llars (pensions d’aliments i /o compensatòries). 

6. Resultats de declaracions d'impostos. 

7. Altres ingressos: indemnitzacions de qualsevol tipus, ingressos en efectiu en 
compte corrent, o transferències de tercers.  

 

a.2) Per a calcular la Renda Disponible es descomptarà al total d'ingressos les 
despeses d'accés i manteniment de l'habitatge habitual. Per aquest concepte 
s'estableix un màxim de despesa mensual deduïble de 750 € (1,31 punts de l’IRSC 
vigent per a 1 persona). 

La renda disponible màxima establerta de la unitat familiar es calcularà d’acord a 
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l’aplicació de 1,31 punts de l’IRSC vigent (569,12 € x 1,31 = 750 €). 

 

Composició unitat 
familiar 

IRSC 2020 Renda disponible màxima 
(1,31 vegades IRSC) 

1 membre 569,12 € 750 € 

2 membres 739,86 € 975 € 

3 membres 910,59 € 1200 € 

4 membres 1081,33 € 1425 € 

5 membres 1252,06 € 1650 € 

6 membres o més 1422,80 € 1875 € 

 

a.3.) S'entén, de manera general, que la unitat de convivència presenta una situació 
de manca de recursos econòmics quan acompleix els requisits especificats 
d’aquestes normes. En funció dels requisits d'accés econòmic de cada tipus d'unitat 
familiar de convivència s'establirà la puntuació de la situació econòmica de la unitat 
que serà de, com a màxim, 7 punts: 

Taula de puntuació per la valoració econòmica segons el tram de renda disponible  PUNTS 

Renda inferior al 33,3% del màxim mensual establert  

als requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència.    7 punts 

 

Taula de puntuació per la valoració econòmica segons el tram de renda disponible  PUNTS 

Renda entre el 33,4 i el 66,6% del màxim mensual establert  

als requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència.    5 punts 

Renda entre el 66,7 i el 100% del màxim mensual establert  

als requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència    3 punts 

 

b) Valoració Social. 

b.1) Per establir la situació social el/la professional de referència dels serveis 
socials bàsics municipals avaluarà les mancances, necessitats i factors 
discrecionals de cada unitat de convivència. 

b.2) Es consideraran de forma especial aquells casos en que s'identifiquin 
mancances lligades a les necessitats bàsiques que rebran la màxima puntuació en 
la valoració social (3 punts). 
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b.3) El personal tècnic avaluarà per a cada unitat de convivència la presència de 
les situacions de mancança i/o necessitat social (i determinarà la puntuació 
resultant fins a un valor màxim de 3 punts. 

b.4) Complementàriament, el professional podrà valorar l'existència d'altres factors 
discrecionals que afavoreixin o dificultin l'eficàcia en l'assoliment dels objectius 
socials de la prestació econòmica. Aquests factors seran puntuats a discreció per 
la/el professional fins completar la valoració social. 

b.5) La puntuació de la valoració social de la unitat familiar de convivència serà de 
com a màxim de 3 punts. 

b.6) La valoració social podrà ser completada per l'informe o informes tècnics dels 
serveis socials bàsics on es realitzin les consideracions especials de cada cas i es 
raoni la no aplicabilitat del barem econòmic o social. 

Les prestacions concedides no donaran dret a l'obtenció de noves prestacions. 

És un criteri rellevant per a l'atorgament que la prestació econòmica contribueixi a 
la resolució definitiva de la situació carencial. 

Les prestacions regulades en el present reglament són intransferibles i, per tant, 
no podran oferir-se en garantia d'obligacions, ser objecte de cessió total o parcial, 
compensació o descompte, excepte per al reintegrament de les prestacions 
indegudament percebudes, i/o la retenció o embargament (excepte en els supòsits 
i amb els límits previstos en la legislació general de l'Estat que resulti aplicable). 

En el supòsit que concorrin vàries persones sol·licitants d'una mateixa unitat 
familiar de convivència per fer front a la mateixa despesa, només podrà concedir-
se a una d'elles, promovent l'acord entre les parts interessades. 

 

7. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 

Les persona sol·licitant de les prestacions haurà de complir els següents requisits: 

a) Ser major de 18 anys, estar legalment emancipada o, en el seu defecte, haver 
iniciat el tràmit legal d'emancipació. 

b) Estar empadronades en el terme municipal de Vilanova i la Geltrú. Aquest 
requisit es podrà eximir en situacions degudament justificades, com per exemple, 
persones acollides en recursos d'allotjament institucional, quan es detecti risc per 
a menors, casos de violència domèstica, persones immigrades o emigrades en 
situació d'especial necessitat i persones sense llar. 

c) Que la unitat familiar de convivència de la persona sol·licitant tingui una renda 
disponible igual o inferior al 131% de l'Indicador de Renda de Suficiència de 
Catalunya (en endavant IRSC) mensual de l'exercici en curs per al seu primer 
membre. Per a cada nou membre que formi part de la unitat s'afegirà el valor 
resultant de multiplicar aquesta quantitat per un factor d'ajust equivalent a 0,3 
[(1,31 IRSC)x0.3]. 

d) No disposar de béns immobles –diferents a l'habitatge habitual—, en qualitat de 
propietari, posseïdor o usufructuari, o de rendes de l'activitat econòmica o rendes 
del capital que proporcionin recursos alternatius suficients per atendre la 
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necessitat per a la qual se sol·licita l'ajut econòmic. 

e) No disposar de dipòsits bancaris o estalvis amb un import superior a 1 vegades 
l’IRSC anual (7.519,19 €).  

f) No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions i 
amb l'objecte de cobrir la mateixa necessitat. 

 

S’acreditarà l’empadronament amb comprovació d’ofici de la inscripció al padró 
municipal d’habitants de Vilanova i la Geltrú, llevat d’aquelles persones o unitats 
familiars que no figurin al padró però resideixin efectivament a Vilanova i la Geltrú 
amb l’emissió d’un informe tècnic. 

S’acreditarà la situació legal d’atur amb la inscripció al Servei d’Ocupació de 
Catalunya. 

 

8. Documents que han d’acompanyar la sol·licitud 

La documentació es troba dividida en general i específica segons el tipus d’ajuda. 

Documentació general per a qualsevol tipus de prestació: 

- Sol·licitud de prestacions socials de caràcter econòmic, segons model 
normalitzat, degudament complimentat. 

- Certificat d’empadronament i de convivència on consti l’antiguitat i les persones 
que formen la unitat familiar. 

- Acreditació de la composició de la unitat de convivència familiar i, si s’escau, 
certificat de discapacitat d’alguns dels seus membres: 

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i dels majors de 16 anys de 
la unitat convivència o documentació acreditativa de la identitat. 

- En el supòsit de persones que no tinguin la nacionalitat espanyola original i 
fotocòpia del NIE, passaport o document que legalment els substitueixi. 

- En el supòsit de persones que no tinguin la residència legal caldrà presentar 
original i fotocòpia del passaport. 

- Original i fotocòpia del Llibre de Família complert i, en el seu cas, sentència de 
separació o divorci, o conveni regulador on consti pensió alimentaria i custodia de 
fills. 

- Fotocòpia del títol de família nombrosa, en el cas que correspongui. 

- En el cas que el persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat 
convivència estigui afectat per algun tipus de minusvàlua o discapacitat física, 
psíquica o sensorial, dictamen de valoració del grau de minusvàlua certificat per 
l’ICASS  o òrgan o entitat que correspongui. 

-  En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat convivència, informes 
mèdics o altres documents que ho acreditin. 

-  Si en la unitat convivència hi ha algun cas d’acolliment el corresponent 
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document acreditatiu d’aquesta situació. 

-  Certificat i fotocòpia de la targeta d’atur o millora de l’ocupació dels majors de 
16 anys que es trobin en situació d’atur laboral. 

-  Certificat de l’OTG o de l’INEM que acrediti si perceben prestació per atur de 
tots els membres adults de la unitat convivència i de l’import de la prestació o, en 
el seu cas certificat negatiu. 

-  Certificat d’altes i baixes de la Seguretat Social dels membres adults de la unitat 
convivència (certificat de vida laboral) 

- Original i fotocòpia de la declaració de la renda o certificat negatiu d’hisenda del 
darrer any. 

- Declaració jurada d’ingressos de la unitat convivència, segons model que es 
facilita, únicament en el supòsit en que quedi suficientment justificada la 
impossibilitat d’aportar la documentació requerida. 

- En el cas de treballadors per compte aliena: original i fotocòpia del contracte de 
treball i de les tres darreres nòmines dels majors de 16 anys que realitzin 
activitats laborals remunerades. 

- En el cas de treballadors autònoms: última liquidació trimestral d’IRPF i/o butlletí 
de cotització a la Seguretat Social, i, en tot cas, declaració de responsabilitat dels 
ingressos que té. 

- En el supòsit de persones pensionistes: Document acreditatiu de la pensió que 
percep i quantia. 

- Justificant del capital mobiliari en el que constin els rendiments i els saldos de 
tots els comptes oberts a nom del persona sol·licitant. 

- Justificació de despeses fixes mensuals: contracte de lloguer de l’habitatge, 
últims rebuts de préstecs bancaris. 

- En cas de separació o divorci, document notarial, els justificants d’interposició de 
la demanda, la sentència judicial o altres documents que demostrin aquesta 
situació. 

- Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments (en cas de 
separació i quan no es compleix aquesta mesura). 

- Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud 
pugui ser requerida durant la seva tramitació, que podrà ser sol·licitada pel 
personal tècnic de referència dels equips bàsics d’atenció social o aportada per la 
persona interessada si ho considera convenient. 

Documentació Específica:  

Altres documents específics segons les circumstàncies o necessitat. Per a l’accés 
a determinades ajudes econòmiques serà necessari aportar, a més de la 
documentació general, la documentació específica que correspongui: 

- Per ajuda econòmica de pagament d’habitatge habitual, dependent del motiu de 
la prestació i a determinar pel personal tècnic de referència dels equips bàsics 
d’atenció social: 
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 Justificant acreditatiu del deute de l’habitatge. Contracte i factures de 
lloguer. 

 Justificant de reserva de pis de lloguer o pressupost emès per 
l’administració de finques o propietari. 

 Resolució judicial acordant el desnonament o l’embargament de 
l’habitatge.  

 Fotocòpia del darrer rebut de lloguer o hipoteca. 

 Sol·licitud d’habitatge de titularitat pública. 

- Pel pagament de menjador escolar: certificat d’escolarització del centre escolar i 
del cost del menjador escolar. Serà també precís demostrar la sol·licitud de beca 
de menjador escolar i consignar si gaudeix o no de la beca de la Comunitat 
Autònoma, en el seu cas. 

- Pel pagament de llum, aigua i gas, allotjament temporal, processos terapèutics  i 
activitats extraescolars pel concepte pel qual es sol·licita l’ajuda (per exemple avís 
de tall del subministrament elèctric o d’aigua per manca de pagament). Per les 
ajudes d’ortopèdies, compra de mobiliari, electrodomèstics bàsics, 
condicionament sanitari i reparacions de l’habitatge habitual: dos pressupostos. 

- Per l’adquisició de bens d’equipament d’habitatge: aportar tres pressupostos de 
mobiliari o electrodomèstics. 

- Per activitats formatives: un pressupost de l’equipament necessari per realitzar 
el curs, resguard d’inscripció, matrícula o reserva de plaça. 

- Ajuda destinada a millorar les condicions d’habitabilitat de l’habitatge habitual: 
aportar dos pressupostos d’obres i/o compres a realitzar. 

- Per les ajudes de tractaments mèdics, ajudes tècniques complementaries o 
qualsevol altre tipus de prestació que cobreixi la Seguretat Social o altre entitat 
competent: Informe mèdic o prescripció facultativa de la Sanitat Pública que 
justifiqui la necessitat en cada cas, justificants de cites mèdiques i assistència  al 
servei, dos pressupostos i sol·licitud de la prestació davant aquests organismes i 
resposta negativa a la mateixa. 

- Per l’ajuda individual per promoure i facilitar la integració socio-laboral: 
document dels centres on es realitzaran els processos formatius, indicant les 
despeses que implica l’assistència als cursos. 

9. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds 

El termini és anual, prorrogable d’acord amb el pressupost. 

El lloc de presentació seran les oficines d’Acció Social situades al carrer del 
Marquesat de Marianao, 2 de dilluns a divendres de 9.30 a 14h, i a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, a la Plaça de la Vila, 8. 

 

10. Termini de resolució i de publicació 

S’examinaran conjuntament en un sol procediment totes les sol·licituds 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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presentades a la mateixa sessió de la Comissió d’Ajuts Econòmics, que es 
resoldran per decret de regidor/a delegat/da, en un termini màxim de 30 dies. 

Totes les resolucions que tinguin incidència en la tramitació de l’expedient es 
publicaran a l’e-tauler (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=830730008) de 
l’Ajuntament en un termini màxim de 10 dies des de la resolució. La periodicitat de 
les publicacions serà setmanal amb excepció en cas de vacances o 
circumstàncies excepcionals. 

11. Règim de recursos 

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es 
pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent a la seva notificació. 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 

SEGON. DISPOSAR la publicació d’aquestes normes a l’e-tauler de l’Ajuntament 
durant un termini de 20 dies, i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

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 recepció de la 
seva notificació. 

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 recepció de la notificació corresponent. 

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.”.   

  
   
30. Infància, Adolescència i Joventut.  
Número: 197/2020/eSUB. 
 
APROVAR L’ATORGAMENT DEFINITIU DE LES SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES ALS INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN 
EL LLEURE A L’ESTIU 2020 
  

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=830730008
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD 
   
“PRIMER: Aprovar la modificació en la concessió de les subvencions esmentades a 
la relació de fets així com aprovar l’atorgament definitiu de les subvencions 
destinades als infants i adolescents de Vilanova i la Geltrú per a la participació en 
activitats d'educació en el lleure a l'estiu 2020, a les persones de la llista següent: 

Núm. ePac 
Total 
punts 

% 
Import 

activitat 
Concedit 

Import 
concedit 
Menjador 

Import 
concedit 
Suport 

Concessió 
Final 

Resolució 

206/2020/eSUB 7 75 
           

146,25 €  
       

112,50 €  
               -   

€  
              
258,75 €  Aprovació 

207/2020/eSUB 30 100 
           

130,00 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
130,00 €  Aprovació 

209/2020/eSUB 30 100 
           

195,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
345,00 €  Aprovació 

211/2020/eSUB 4 50 
             

95,40 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
95,40 €  Aprovació 

212/2020/eSUB 4 50 
             

67,58 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
67,58 €  Aprovació 

213/2020/eSUB 7 75 
             

78,30 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
78,30 €  Aprovació 

214/2020/eSUB 7 75 
             

73,95 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
73,95 €  Aprovació 

217/2020/eSUB 6 50 
             

95,40 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
95,40 €  Aprovació 

219/2020/eSUB 7 75 
           

172,50 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
172,50 €  Aprovació 

221/2020/eSUB 7 75 
           

155,25 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
155,25 €  Aprovació 

222/2020/eSUB 4 50 
             

95,40 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
95,40 €  Aprovació 

223/2020/eSUB 4 50 
             

53,30 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
53,30 €  Aprovació 

229/2020/eSUB 30 100 
           

235,00 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
235,00 €  Aprovació 

228/2020/eSUB 0 0 
                   

-   €  
               

-   €  
    1.395,00 

€  
           
1.395,00 €  

Subvenció Suport 
Total 

227/2020/eSUB 30 100 
           

195,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
345,00 €  Aprovació 

230/2020/eSUB 7 0 
                   

-   €  
               

-   €  
       837,00 

€  
              
837,00 €  

Subvenció Suport 
Total 

233/2020/eSUB 9 75 
           

156,60 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
156,60 €  Aprovació 

238/2020/eSUB 4 50 
             

92,50 €  
         

63,75 €  
               -   

€  
              
156,25 €  Aprovació 

236/2020/eSUB 4 50 
           

117,50 €  
         

75,00 €  
               -   

€  
              
192,50 €  Aprovació 

237/2020/eSUB 4 50 
             

83,25 €  
         

63,75 €  
               -   

€  
              
147,00 €  Aprovació 

239/2020/eSUB 3 25 
             

47,50 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
47,50 €  Aprovació 

241/2020/eSUB 30 100 
           

205,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
355,00 €  Aprovació 

242/2020/eSUB 6 50 
             

97,50 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
97,50 €  Aprovació 

243/2020/eSUB 6 50 
             

97,50 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
97,50 €  Aprovació 

245/2020/eSUB 7 75 
           

146,25 €  
       

112,50 €  
               -   

€  
              
258,75 €  Aprovació 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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244/2020/eSUB 5 50 
             

97,50 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
97,50 €  Aprovació 

247/2020/eSUB 30 100 
           

195,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
345,00 €  Aprovació 

257/2020/eSUB 30 100 
           

195,00 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
195,00 €  Aprovació 

258/2020/eSUB 30 100 
           

195,00 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
195,00 €  Aprovació 

259/2020/eSUB 30 100 
           

195,00 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
195,00 €  Aprovació 

262/2020/eSUB 30 100 
           

224,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
374,00 €  Aprovació 

263/2020/eSUB 30 100 
           

252,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
402,00 €  Aprovació 

264/2020/eSUB 8 75 
           

195,00 €  
       

112,50 €  
               -   

€  
              
307,50 €  Aprovació 

261/2020/eSUB 30 100 
           

260,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
410,00 €  Aprovació 

265/2020/eSUB 30 100 
           

215,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
365,00 €  Aprovació 

266/2020/eSUB 30 100 
           

193,50 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
343,50 €  Aprovació 

268/2020/eSUB 30 100 
           

195,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
345,00 €  Aprovació 

272/2020/eSUB 30 100 
           

175,50 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
325,50 €  Aprovació 

274/2020/eSUB 30 100 
           

175,50 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
325,50 €  Aprovació 

271/2020/eSUB 9 75 
             

89,25 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
89,25 €  Aprovació 

269/2020/eSUB 30 100 
           

208,80 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
208,80 €  Aprovació 

273/2020/eSUB 30 100 
           

195,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
345,00 €  Aprovació 

270/2020/eSUB 10 75 
             

89,25 €  
               

-   €  
       558,00 

€  
              
647,25 €  Aprovació 

276/2020/eSUB 30 100 
           

195,00 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
195,00 €  Aprovació 

278/2020/eSUB 30 100 
           

195,00 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
195,00 €  Aprovació 

281/2020/eSUB 30 100 
           
195,00 €  

       
150,00 €  

    1.116,00 
€  

           
1.461,00 €  

 Subvenció Activitat 
+Menjador:Aprovació-

Subvenció Suport 
Total 

280/2020/eSUB 30 100 
           

195,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
345,00 €  Aprovació 

279/2020/eSUB 30 100 
           

195,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
345,00 €  Aprovació 

282/2020/eSUB 30 100 
           

175,50 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
175,50 €  Aprovació 

283/2020/eSUB 5 0 
                   

-   €  
               

-   €  
    1.116,00 

€  
           
1.116,00 €  

Subvenció Suport 
Total 

288/2020/eSUB 7 0 
                   

-   €  
               

-   €  
    1.395,00 

€  
           
1.395,00 €  

Subvenció Suport 
Total 

284/2020/eSUB 30 100 
           

235,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
385,00 €  Aprovació 

290/2020/eSUB 30 100 
           

175,50 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
175,50 €  Aprovació 

291/2020/eSUB 30 100 
           

235,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
385,00 €  Aprovació 

293/2020/eSUB 30 100 
           

235,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
385,00 €  Aprovació 
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292/2020/eSUB 30 100 
           

235,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
385,00 €  Aprovació 

295/2020/eSUB 10 75 
           

217,50 €  
       

120,00 €  
               -   

€  
              
337,50 €  Aprovació 

294/2020/eSUB 30 100 
           

195,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
345,00 €  Aprovació 

296/2020/eSUB 10 75 
           

195,75 €  
       

120,00 €  
               -   

€  
              
315,75 €  Aprovació 

297/2020/eSUB 30 100 
           

215,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
365,00 €  Aprovació 

299/2020/eSUB 6 50 
             

97,50 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
97,50 €  Aprovació 

305/2020/eSUB 6 50 
             

58,50 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
58,50 €  Aprovació 

308/2020/eSUB 13 75 
           
149,81 €  

       
112,50 €  

    1.116,00 
€  

           
1.378,31 €  

 Subvenció Activitat 
+Menjador:Aprovació-

Subvenció Suport 
Total 

307/2020/eSUB 12 75 
           

158,63 €  
       

112,50 €  
               -   

€  
              
271,13 €  Aprovació 

304/2020/eSUB 30 100 
           

184,50 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
334,50 €  Aprovació 

303/2020/eSUB 30 100 
           

205,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
355,00 €  Aprovació 

306/2020/eSUB 12 75 
           

176,25 €  
       

112,50 €  
               -   

€  
              
288,75 €  Aprovació 

314/2020/eSUB 7 75 
           

146,25 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
146,25 €  Aprovació 

313/2020/eSUB 7 75 
           

146,25 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
146,25 €  Aprovació 

312/2020/eSUB 3 25 
             

48,75 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
48,75 €  Aprovació 

317/2020/eSUB 0 0 
                   

-   €  
               

-   €  
    1.395,00 

€  
           
1.395,00 €  

Subvenció Suport 
Total 

318/2020/eSUB 4 50 
             

75,00 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
75,00 €  Aprovació 

319/2020/eSUB 4 50 
           

180,00 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
180,00 €  Aprovació 

323/2020/eSUB 3 25 
             

50,63 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
50,63 €  Aprovació 

322/2020/eSUB 8 75 
           

172,13 €  
               

-   €  
    1.395,00 

€  
           
1.567,13 €  Aprovació 

321/2020/eSUB 30 100 
           

325,00 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
325,00 €  Aprovació 

324/2020/eSUB 10 75 
           

176,25 €  
               

-   €  
    1.395,00 

€  
           
1.571,25 €  

 Subvenció 
Activitat:Aprovació-
Subvenció Suport 

Total 

325/2020/eSUB 9 75 
           

158,63 €  
       

112,50 €  
               -   

€  
              
271,13 €  Aprovació 

326/2020/eSUB 9 75 
           

176,25 €  
       

112,50 €  
               -   

€  
              
288,75 €  Aprovació 

329/2020/eSUB 30 100 
           

300,00 €  
               

-   €  
    1.395,00 

€  
           
1.695,00 €  Aprovació 

332/2020/eSUB 7 75 
           

131,63 €  
       

112,50 €  
               -   

€  
              
244,13 €  Aprovació 

331/2020/eSUB 30 100 
           

195,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
345,00 €  Aprovació 

333/2020/eSUB 30 100 
           

229,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
379,00 €  Aprovació 

334/2020/eSUB 7 75 
           

138,94 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
138,94 €  Aprovació 
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335/2020/eSUB 7 75 
           

138,94 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
138,94 €  Aprovació 

337/2020/eSUB 0 0 
                   

-   €  
               

-   €  
    1.116,00 

€  
           
1.116,00 €  

Subvenció Suport 
Total 

344/2020/eSUB 0 0 
                   

-   €  
               

-   €  
    1.395,00 

€  
           
1.395,00 €  

Subvenció Suport 
Total 

336/2020/eSUB 10 75 
           

176,25 €  
       

112,50 €  
               -   

€  
              
288,75 €  Aprovació 

350/2020/eSUB 30 100 
           

235,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
385,00 €  Aprovació 

351/2020/eSUB 30 100 
           

211,50 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
361,50 €  Aprovació 

352/2020/eSUB 10 0 
                   

-   €  
               

-   €  
    1.395,00 

€  
           
1.395,00 €  

Subvenció Suport 
Total 

354/2020/eSUB 0 0 
                   

-   €  
               

-   €  
    1.116,00 

€  
           
1.116,00 €  

Subvenció Suport 
Total 

355/2020/eSUB 8 75 
             

56,25 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
56,25 €  Aprovació 

357/2020/eSUB 8 75 
             

56,25 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
56,25 €  Aprovació 

360/2020/eSUB 6 50 
             

87,75 €  
         

75,00 €  
               -   

€  
              
162,75 €  Aprovació 

359/2020/eSUB 6 50 
             

97,50 €  
         

75,00 €  
               -   

€  
              
172,50 €  Aprovació 

361/2020/eSUB 30 100 
           

260,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
410,00 €  Aprovació 

364/2020/eSUB 30 100 
           

260,00 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
260,00 €  Aprovació 

363/2020/eSUB 6 50 
             

87,75 €  
         

75,00 €  
               -   

€  
              
162,75 €  Aprovació 

362/2020/eSUB 6 50 
             

97,50 €  
         

75,00 €  
               -   

€  
              
172,50 €  Aprovació 

365/2020/eSUB 30 100 
           

235,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
385,00 €  Aprovació 

366/2020/eSUB 0 0 
                   

-   €  
               

-   €  
    1.395,00 

€  
           
1.395,00 €  

 Subvenció 
Activitat:Supera 

Renda-Subvenció 
Suport Total 

367/2020/eSUB 10 75 
           

158,63 €  
       

112,50 €  
               -   

€  
              
271,13 €  Aprovació 

368/2020/eSUB 30 100 
           

195,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
345,00 €  Aprovació 

370/2020/eSUB 30 100 
           

165,75 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
315,75 €  Aprovació 

369/2020/eSUB 30 100 
           

175,50 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
325,50 €  Aprovació 

371/2020/eSUB 30 100 
           

165,75 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
315,75 €  Aprovació 

374/2020/eSUB 0 0 
                   

-   €  
               

-   €  
       837,00 

€  
              
837,00 €  

Subvenció Suport 
Total 

377/2020/eSUB 5 50 
             

97,50 €  
         

75,00 €  
               -   

€  
              
172,50 €  Aprovació 

376/2020/eSUB 5 50 
             

82,88 €  
         

75,00 €  
               -   

€  
              
157,88 €  Aprovació 

375/2020/eSUB 5 50 
             

87,75 €  
         

75,00 €  
               -   

€  
              
162,75 €  Aprovació 

379/2020/eSUB 30 100 
           

175,50 €  
       

150,00 €  
       720,00 

€  
           
1.045,50 €  

 Subvenció 
Activitat+Menjador 

Aprovació-Subvenció 
Suport Parcial 
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378/2020/eSUB 30 100 
           

195,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
345,00 €  Aprovació 

382/2020/eSUB 30 100 
           

130,00 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
130,00 €  Aprovació 

383/2020/eSUB 30 100 
           

104,00 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
104,00 €  Aprovació 

381/2020/eSUB 9 75 
           
219,94 €  

               
-   €  

    1.395,00 
€  

           
1.614,94 €  

 Subvenció Activitat 
Aprovació-Subvenció 

Suport Total 

384/2020/eSUB 5 50 
             

98,60 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
98,60 €  Aprovació 

380/2020/eSUB 2 25 
             

48,75 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
48,75 €  Aprovació 

387/2020/eSUB 8 75 
             

87,00 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
87,00 €  Aprovació 

386/2020/eSUB 8 75 
           

156,60 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
156,60 €  Aprovació 

388/2020/eSUB 7 75 
           

232,88 €  
               

-   €  
    1.395,00 

€  
           
1.627,88 €  

 Subvenció Activitat 
Aprovació-Subvenció 

Suport Total 

396/2020/eSUB 30 100 
           

258,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
408,00 €  Aprovació 

392/2020/eSUB 5 50 
             

52,20 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
52,20 €  Aprovació 

393/2020/eSUB 7 75 
             

43,50 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
43,50 €  Aprovació 

395/2020/eSUB 4 50 
             

62,10 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
62,10 €  Aprovació 

391/2020/eSUB 5 50 
             

58,00 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
58,00 €  Aprovació 

394/2020/eSUB 4 50 
             

69,00 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
69,00 €  Aprovació 

397/2020/eSUB 10 75 
           

127,50 €  
               

-   €  
       540,00 

€  
              
667,50 €  

 Subvenció Activitat 
Aprovació-Subvenció 

Suport Total 

398/2020/eSUB 30 100 
           

205,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
355,00 €  Aprovació 

399/2020/eSUB 30 100 
           

195,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
345,00 €  Aprovació 

402/2020/eSUB 30 100 
           

184,50 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
334,50 €  Aprovació 

403/2020/eSUB 7 75 
             

91,88 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
91,88 €  Aprovació 

404/2020/eSUB 8 75 
           

183,75 €  
               

-   €  
    1.116,00 

€  
           
1.299,75 €  

 Subvenció Activitat 
Aprovació-Subvenció 

Suport Total 

407/2020/eSUB 9 75 
             
94,50 €  

               
-   €  

       558,00 
€  

              
652,50 €  

 Subvenció Activitat 
Aprovació-Subvenció 

Suport Total 

405/2020/eSUB 5 50 
             

97,50 €  
         

75,00 €  
               -   

€  
              
172,50 €  Aprovació 

406/2020/eSUB 30 100 
           

215,00 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
215,00 €  Aprovació 

408/2020/eSUB 8 75 
             

99,75 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
99,75 €  Aprovació 

410/2020/eSUB 30 100 
           

205,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
355,00 €  Aprovació 

409/2020/eSUB 4 50 
             

85,00 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
85,00 €  Aprovació 

417/2020/eSUB 30 100 
           

240,00 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
240,00 €  Aprovació 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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415/2020/eSUB 30 100 
           

260,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
410,00 €  Aprovació 

412/2020/eSUB 4 50 
             

97,50 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
97,50 €  Aprovació 

416/2020/eSUB 30 100 
           

260,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
410,00 €  Aprovació 

411/2020/eSUB 4 50 
             

87,75 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
87,75 €  Aprovació 

418/2020/eSUB 6 50 
             

97,50 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
97,50 €  Aprovació 

419/2020/eSUB 8 0 
                   

-   €  
               

-   €  
    1.116,00 

€  
           
1.116,00 €  

Subvenció Suport 
Total 

420/2020/eSUB 4 50 
           

102,50 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
102,50 €  Aprovació 

421/2020/eSUB 8 75 
           

174,00 €  
         

45,00 €  
               -   

€  
              
219,00 €  Aprovació 

423/2020/eSUB 30 100 
           

235,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
385,00 €  Aprovació 

422/2020/eSUB 0 0 
                   

-   €  
               

-   €  
    1.395,00 

€  
           
1.395,00 €  

Subvenció Suport 
Total 

424/2020/eSUB 30 100 
           

195,00 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
195,00 €  Aprovació 

429/2020/eSUB 30 100 
           

210,00 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
210,00 €  Aprovació 

431/2020/eSUB 6 0 
                   

-   €  
               

-   €  
       558,00 

€  
              
558,00 €  

Subvenció Suport 
Total 

427/2020/eSUB 30 100 
           

260,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
410,00 €  Aprovació 

426/2020/eSUB 30 100 
           

205,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
355,00 €  Aprovació 

432/2020/eSUB 30 100 
           

184,50 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
334,50 €  Aprovació 

440/2020/eSUB 6 50 
             

51,25 €  
               

-   €  
               -   

€  
                
51,25 €  Aprovació 

435/2020/eSUB 30 100 
           

220,50 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
370,50 €  Aprovació 

441/2020/eSUB 5 50 
             

97,50 €  
         

75,00 €  
               -   

€  
              
172,50 €  Aprovació 

439/2020/eSUB 6 50 
             

87,75 €  
         

75,00 €  
               -   

€  
              
162,75 €  Aprovació 

434/2020/eSUB 8 75 
           

114,75 €  
         

84,38 €  
               -   

€  
              
199,13 €  Aprovació 

433/2020/eSUB 30 100 
           

170,00 €  
       

112,50 €  
               -   

€  
              
282,50 €  Aprovació 

442/2020/eSUB 30 100 
           

235,00 €  
               

-   €  
               -   

€  
              
235,00 €  Aprovació 

444/2020/eSUB 30 100 
           

208,25 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
358,25 €  Aprovació 

445/2020/eSUB 30 100 
           

245,00 €  
       

150,00 €  
               -   

€  
              
395,00 €  Aprovació 

438/2020/eSUB 6 50 
             

97,50 €  
         

75,00 €  
               -   

€  
              
172,50 €  Aprovació 

455/2020/eSUB 6 0 
                   

-   €  
               

-   €  
    1.395,00 

€  
           
1.395,00 €  

Subvenció Suport 
Total 

TOTAL     

      
23.986,53 
€  

  
10.246,88 
€  

  30.555,00 
€  

         
64.788,41 €    

 
 
SEGON: Acceptar les sol·licituds de renúncia presentades, de les subvencions 
atorgades provisionalment. 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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Núm. ePac Total punts % Resolució 

430/2020/eSUB 30 100 Renúncia 

246/2020/eSUB 10 75 Renúncia 

310/2020/eSUB 30 100 Renúncia 

267/2020/eSUB 9 75 Renúncia 

208/2020/eSUB 8 75 Renúncia 

 
TERCER: Denegar definitivament les subvencions destinades als infants i adolescents de 
Vilanova i la Geltrú per a la participació en activitats d'educació en el lleure a l'estiu 2020, a 
les persones de la llista següent: 
 

Núm. ePac Total punts % Resolució 

457/2020/eSUB 0 0 
Fora de termini 

(Denegat) 

459/2020/eSUB 0 0 
Fora de termini 

(Denegat) 

456/2020/eSUB 0 0 
Fora de termini 

(Denegat) 

458/2020/eSUB 0 0 
Fora de termini 

(Denegat) 

449/2020/eSUB 0 0 
Fora de termini 

(Denegat) 

460/2020/eSUB 0 0 
Fora de termini 

(Denegat) 

461/2020/eSUB 0 0 
Fora de termini 

(Denegat) 

224/2020/eSUB 0 0 
Manca documentació 

(Denegat) 

311/2020/eSUB 0 0 
Manca documentació 

(Denegat) 

339/2020/eSUB 0 0 
Manca documentació 

(Denegat) 

316/2020/eSUB 0 0 Manca documentació 
(Denegat) 

315/2020/eSUB 0 0 Manca documentació 
(Denegat) 

226/2020/eSUB 10 75 
Manca documentació 

(Denegat) 

225/2020/eSUB 10 75 
Manca documentació 

(Denegat) 

330/2020/eSUB 4 50 Manca documentació 
(Denegat) 

437/2020/eSUB 30 100 Manca documentació 
(Denegat) 

436/2020/eSUB 30 100 Manca documentació 
(Denegat) 

345/2020/eSUB 30 100 
Manca documentació 

(Denegat) 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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347/2020/eSUB 30 100 
Manca documentació 

(Denegat) 

346/2020/eSUB 30 100 
Manca documentació 

(Denegat) 

372/2020/eSUB 0 0 
Supera renda 

(Denegat) 

373/2020/eSUB 0 0 
Supera renda 

(Denegat) 

215/2020/eSUB 0 0 Supera renda 
(Denegat) 

235/2020/eSUB 0 0 Supera renda 
(Denegat) 

356/2020/eSUB 0 0 Supera renda 
(Denegat) 

358/2020/eSUB 0 0 Supera renda 
(Denegat) 

338/2020/eSUB 0 0 Supera renda 
(Denegat) 

389/2020/eSUB 0 0 Supera renda 
(Denegat) 

400/2020/eSUB 0 0 
Supera renda 

(Denegat) 

401/2020/eSUB 0 0 
Supera renda 

(Denegat) 

231/2020/eSUB 0 0 Supera renda 
(Denegat) 

234/2020/eSUB 0 0 
Supera renda 

(Denegat) 

232/2020/eSUB 0 0 Supera renda 
(Denegat) 

240/2020/eSUB 0 0 Supera renda 
(Denegat) 

428/2020/eSUB 0 0 Supera renda 
(Denegat) 

443/2020/eSUB 0 0 Supera renda 
(Denegat) 

256/2020/eSUB 0 0 Supera renda 
(Denegat) 

301/2020/eSUB 0 0 
Supera renda 

(Denegat) 

 
QUART: Autoritzar una despesa de  64.788,41 €  i autoritzar el pagament del 60% 
a l'inici de l'activitat i el 40% restant a la justificació de la subvenció no més tard del 
30 de desembre de 2020. Aquest pagament es realitza amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 09.3278.48203 Beques Activitats d’Estiu de Capítol IV a les entitats 
col·laboradores que es relacionen a continuació: 
 

CIF Entitat 
Concessió 

final 
60% 40% 

ES-G-5938821-5 AFA ESCOLA L'ARJAU 
       4.956,75 
€  

       2.974,05 
€  

       1.982,70 
€  

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153430203777576 
 
 
 
 
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 

 

CIF Entitat 
Concessió 

final 
60% 40% 

ES-G-5934481-2 AFA ESCOLA POMPEU FABRA 
       9.773,99 
€  

       5.864,39 
€  

       3.909,60 
€  

CIF Entitat 
Concessió 

final 
60% 40% 

ES-G-6625294-1 
AMICS DE COTA ZERO-CASAL 
ESCOLA PIA 

       6.554,00 
€  

       3.932,40 
€  

       2.621,60 
€  

CIF Entitat 
Concessió 

final 
60% 40% 

ES-G-6328427-7 AMPA ESCOLA SANT JORDI 
       4.687,88 
€  

       2.812,73 
€  

       1.875,15 
€  

CIF Entitat 
Concessió 

final 
60% 40% 

ES-G-6018740-8 APA CEIP GINESTA 
     10.962,45 
€  

       6.577,47 
€  

       4.384,98 
€  

CIF Entitat 
Concessió 

final 
60% 40% 

ES-G-5871244-9 APA ESCOLA LLEBETX 
          752,50 
€  

          451,50 
€  

          301,00 
€  

CIF Entitat 
Concessió 

final 
60% 40% 

ES-G-6730897-3 ASSOCIACIO TECNOTRACK 
       1.695,00 
€  

       1.017,00 
€  

          678,00 
€  

CIF Entitat 
Concessió 

final 
60% 40% 

ES-G-6583164-6 AUTISME AMB FUTUR 
       9.925,70 
€  

       5.955,42 
€  

       3.970,28 
€  

CIF Entitat 
Concessió 

final 
60% 40% 

ES-G-6184526-9 CLUB BASQUET SAMA 
       6.382,63 
€  

       3.829,58 
€  

       2.553,05 
€  

CIF Entitat 
Concessió 

final 
60% 40% 

ES-G-6654522-9 
CLUB NOU FUTBOL BASE 

VILANOVA 2015 
          523,51 

€  
          314,10 

€  
          209,41 

€  

CIF Entitat 
Concessió 

final 
60% 40% 

ES-G-6601475-4 CLUB HANDBOL VILANOVA 
          364,00 
€  

          218,40 
€  

          145,60 
€  

CIF Entitat 
Concessió 

final 
60% 40% 

ES-G-6621857-9 
CLUB NOU BASQUET 

VILANOVA 2013 
          605,50 
€  

          363,30 
€  

          242,20 
€  

CIF Entitat 
Concessió 

final 
60% 40% 

ES-G-5824242-1 CLUB PATI VILANOVA 
          195,00 
€  

          117,00 €  
            78,00 
€  

CIF Entitat 
Concessió 

final 
60% 40% 

ES-G-0870229-2 CLUB TENNIS VILANOVA 
          379,00 
€  

          227,40 
€  

          151,60 
€  

CIF Entitat 
Concessió 

final 
60% 40% 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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ES-G-6623175-4 CLUB  VOLEI VILANOVA 
          210,00 
€  

          126,00 
€  

            84,00 
€  

CIF Entitat 
Concessió 

final 
60% 40% 

ES-G-6107749-1 FUNDACIO EL CIM 

       1.305,50 
€  

          783,30 
€  

          522,20 
€  

CIF Entitat 
Concessió 

final 
60% 40% 

ESB-6646864-6 JALLUCA,S.L. (ROC ROI) 
       5.255,00 
€  

       3.153,00 
€  

       2.102,00 
€  

CIF Entitat 
Concessió 

final 
60% 40% 

ES-G711375-3 CLUB FUTBOL ALUMNES O. 
          260,00 
€  

          156,00 
€  

          104,00 
€  

    
Concessió 

final 
60% 40% 

  Partida 09.3278.48203 
     64.788,41 
€  

     38.873,05 
€  

     25.915,36 
€  

 

 
 

Entitat Núm. ePac 
Total 
punts 

% 
Import 

concedit 
Activitat 

Import 
concedit 
Menjador 

Import 
concedit 
Suport 

Concessió 
final 

60% 40% Resolució 

AFA 
ESCOLA 
L'ARJAU            

ES-G-
5938821-5 

227/2020/eSUB 30 100 
    

195,00 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     345,00 

€  
    

207,00 €  
    

138,00 €  Aprovació 

281/2020/eSUB 30 100 
    

195,00 €  
     150,00 

€  
 1.116,00 

€  
  1.461,00 

€  
    

876,60 €  
    

584,40 €  
Suport 
Total 

280/2020/eSUB 30 100 
    

195,00 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     345,00 

€  
    

207,00 €  
    

138,00 €  Aprovació 

279/2020/eSUB 30 100 
    

195,00 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     345,00 

€  
    

207,00 €  
    

138,00 €  Aprovació 

247/2020/eSUB 30 100 
    

195,00 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     345,00 

€  
    

207,00 €  
    

138,00 €  Aprovació 

398/2020/eSUB 30 100 
    

205,00 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     355,00 

€  
    

213,00 €  
    

142,00 €  Aprovació 

268/2020/eSUB 30 100 
    

195,00 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     345,00 

€  
    

207,00 €  
    

138,00 €  Aprovació 

238/2020/eSUB 4 50 
      

92,50 €  
       63,75 

€  
            -   

€  
     156,25 

€  
      

93,75 €  
      

62,50 €  Aprovació 

237/2020/eSUB 4 50 
      

83,25 €  
       63,75 

€  
            -   

€  
     147,00 

€  
      

88,20 €  
      

58,80 €  Aprovació 

241/2020/eSUB 30 100 
    

205,00 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     355,00 

€  
    

213,00 €  
    

142,00 €  Aprovació 

405/2020/eSUB 5 50 
      

97,50 €  
       75,00 

€  
            -   

€  
     172,50 

€  
    

103,50 €  
      

69,00 €  Aprovació 

257/2020/eSUB 30 100 
    

195,00 €  
            -   

€  
            -   

€  
     195,00 

€  
    

117,00 €  
      

78,00 €  Aprovació 

258/2020/eSUB 30 100 
    

195,00 €  
            -   

€  
            -   

€  
     195,00 

€  
    

117,00 €  
      

78,00 €  Aprovació 

259/2020/eSUB 30 100 
    

195,00 €  
            -   

€  
            -   

€  
     195,00 

€  
    

117,00 €  
      

78,00 €  Aprovació 

AFA 
ESCOLA 
L'ARJAU       

 
2.438,25 
€  

  1.402,50 
€  

 
1.116,00 
€  

  4.956,75 
€  

 
2.974,05 
€  

 
1.982,70 
€  TOTAL 

 

Entitat Núm. ePac 
Total 
punts 

% 
Import 

concedit 
Activitat 

Import 
concedit 
Menjador 

Import 
concedit 
Suport 

Concessió 
final 

60% 40% Resolució 
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AFA 
ESCOLA 
POMPEU 

FABRA ES-
G-5934481-

2 

395/2020/eSUB 4 50 
      

62,10 €  
            -   

€  
            -   

€  
       62,10 

€  
      

37,26 €  
      

24,84 €  Aprovació 

394/2020/eSUB 4 50 
      

69,00 €  
            -   

€  
            -   

€  
       69,00 

€  
      

41,40 €  
      

27,60 €  Aprovació 

439/2020/eSUB 6 50 
      

87,75 €  
       75,00 

€  
            -   

€  
     162,75 

€  
      

97,65 €  
      

65,10 €  Aprovació 

438/2020/eSUB 6 50 
      

97,50 €  
       75,00 

€  
            -   

€  
     172,50 

€  
    

103,50 €  
      

69,00 €  Aprovació 

304/2020/eSUB 30 100 
    

184,50 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     334,50 

€  
    

200,70 €  
    

133,80 €  Aprovació 

303/2020/eSUB 30 100 
    

205,00 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     355,00 

€  
    

213,00 €  
    

142,00 €  Aprovació 

377/2020/eSUB 5 50 
      

97,50 €  
       75,00 

€  
            -   

€  
     172,50 

€  
    

103,50 €  
      

69,00 €  Aprovació 

376/2020/eSUB 5 50 
      

82,88 €  
       75,00 

€  
            -   

€  
     157,88 

€  
      

94,73 €  
      

63,15 €  Aprovació 

375/2020/eSUB 5 50 
      

87,75 €  
       75,00 

€  
            -   

€  
     162,75 

€  
      

97,65 €  
      

65,10 €  Aprovació 

420/2020/eSUB 4 50 
    

102,50 €  
            -   

€  
            -   

€  
     102,50 

€  
      

61,50 €  
      

41,00 €  Aprovació 

403/2020/eSUB 7 75 
      

91,88 €  
            -   

€  
            -   

€  
       91,88 

€  
      

55,13 €  
      

36,75 €  Aprovació 

312/2020/eSUB 3 25 
      

48,75 €  
            -   

€  
            -   

€  
       48,75 

€  
      

29,25 €  
      

19,50 €  Aprovació 

209/2020/eSUB 30 100 
    

195,00 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     345,00 

€  
    

207,00 €  
    

138,00 €  Aprovació 

455/2020/eSUB 6 0 
           -   

€  
            -   

€  

 
1.395,00 

€  
  1.395,00 

€  
    

837,00 €  
    

558,00 €  
Suport 
Total 

440/2020/eSUB 6 50 
      

51,25 €  
            -   

€  
            -   

€  
       51,25 

€  
      

30,75 €  
      

20,50 €  Aprovació 

276/2020/eSUB 30 100 
    

195,00 €  
            -   

€  
            -   

€  
     195,00 

€  
    

117,00 €  
      

78,00 €  Aprovació 

282/2020/eSUB 30 100 
    

175,50 €  
            -   

€  
            -   

€  
     175,50 

€  
    

105,30 €  
      

70,20 €  Aprovació 

426/2020/eSUB 30 100 
    

205,00 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     355,00 

€  
    

213,00 €  
    

142,00 €  Aprovació 

432/2020/eSUB 30 100 
    

184,50 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     334,50 

€  
    

200,70 €  
    

133,80 €  Aprovació 

244/2020/eSUB 5 50 
      

97,50 €  
            -   

€  
            -   

€  
       97,50 

€  
      

58,50 €  
      

39,00 €  Aprovació 

314/2020/eSUB 7 75 
    

146,25 €  
            -   

€  
            -   

€  
     146,25 

€  
      

87,75 €  
      

58,50 €  Aprovació 

313/2020/eSUB 7 75 
    

146,25 €  
            -   

€  
            -   

€  
     146,25 

€  
      

87,75 €  
      

58,50 €  Aprovació 

412/2020/eSUB 4 50 
      

97,50 €  
            -   

€  
            -   

€  
       97,50 

€  
      

58,50 €  
      

39,00 €  Aprovació 

411/2020/eSUB 4 50 
      

87,75 €  
            -   

€  
            -   

€  
       87,75 

€  
      

52,65 €  
      

35,10 €  Aprovació 

278/2020/eSUB 30 100 
    

195,00 €  
            -   

€  
            -   

€  
     195,00 

€  
    

117,00 €  
      

78,00 €  Aprovació 

290/2020/eSUB 30 100 
    

175,50 €  
            -   

€  
            -   

€  
     175,50 

€  
    

105,30 €  
      

70,20 €  Aprovació 

368/2020/eSUB 30 100 
    

195,00 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     345,00 

€  
    

207,00 €  
    

138,00 €  Aprovació 

370/2020/eSUB 30 100 
    

165,75 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     315,75 

€  
    

189,45 €  
    

126,30 €  Aprovació 

369/2020/eSUB 30 100 
    

175,50 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     325,50 

€  
    

195,30 €  
    

130,20 €  Aprovació 

371/2020/eSUB 30 100 
    

165,75 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     315,75 

€  
    

189,45 €  
    

126,30 €  Aprovació 

294/2020/eSUB 30 100 
    

195,00 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     345,00 

€  
    

207,00 €  
    

138,00 €  Aprovació 

272/2020/eSUB 30 100 
    

175,50 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     325,50 

€  
    

195,30 €  
    

130,20 €  Aprovació 
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274/2020/eSUB 30 100 
    

175,50 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     325,50 

€  
    

195,30 €  
    

130,20 €  Aprovació 

273/2020/eSUB 30 100 
    

195,00 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     345,00 

€  
    

207,00 €  
    

138,00 €  Aprovació 

332/2020/eSUB 7 75 
    

131,63 €  
     112,50 

€  
            -   

€  
     244,13 

€  
    

146,48 €  
      

97,65 €  Aprovació 

331/2020/eSUB 30 100 
    

195,00 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     345,00 

€  
    

207,00 €  
    

138,00 €  Aprovació 

441/2020/eSUB 5 50 
      

97,50 €  
       75,00 

€  
            -   

€  
     172,50 

€  
    

103,50 €  
      

69,00 €  Aprovació 

399/2020/eSUB 30 100 
    

195,00 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     345,00 

€  
    

207,00 €  
    

138,00 €  Aprovació 

363/2020/eSUB 6 50 
      

87,75 €  
       75,00 

€  
            -   

€  
     162,75 

€  
      

97,65 €  
      

65,10 €  Aprovació 

362/2020/eSUB 6 50 
      

97,50 €  
       75,00 

€  
            -   

€  
     172,50 

€  
    

103,50 €  
      

69,00 €  Aprovació 

AFA 
ESCOLA 
POMPEU 
FABRA       

 
5.416,49 
€  

  2.962,50 
€  

 
1.395,00 
€  

  9.773,99 
€  

 
5.864,39 
€  

 
3.909,60 
€  TOTAL 

 

Entitat Núm. ePac 
Total 
punts 

% 
Import 

concedit 
Activitat 

Import 
concedit 
Menjador 

Import 
concedit 
Suport 

Concessió 
final 

60% 40% Resolució 

AMICS DE 
COTA 
ZERO-
CASAL 

ESCOLA 
PIA                               

ES-G-
6625294-1  

324/2020/eSUB 10 75 
    

176,25 €  
            -   

€  

 
1.395,00 

€  
  1.571,25 

€  
    

942,75 €  
    

628,50 €  
Suport 
Total 

344/2020/eSUB 0 0 
           -   

€  
            -   

€  

 
1.395,00 

€  
  1.395,00 

€  
    

837,00 €  
    

558,00 €  
Suport 
Total 

229/2020/eSUB 30 100 
    

235,00 €  
            -   

€  
            -   

€  
     235,00 

€  
    

141,00 €  
      

94,00 €  Aprovació 

422/2020/eSUB 0 0 
           -   

€  
            -   

€  

 
1.395,00 

€  
  1.395,00 

€  
    

837,00 €  
    

558,00 €  
Suport 
Total 

228/2020/eSUB 0 0 
           -   

€  
            -   

€  

 
1.395,00 

€  
  1.395,00 

€  
    

837,00 €  
    

558,00 €  
Suport 
Total 

219/2020/eSUB 7 75 
    

172,50 €  
            -   

€  
            -   

€  
     172,50 

€  
    

103,50 €  
      

69,00 €  Aprovació 

221/2020/eSUB 7 75 
    

155,25 €  
            -   

€  
            -   

€  
     155,25 

€  
      

93,15 €  
      

62,10 €  Aprovació 

442/2020/eSUB 30 100 
    

235,00 €  
            -   

€  
            -   

€  
     235,00 

€  
    

141,00 €  
      

94,00 €  Aprovació 

AMICS DE 
COTA 
ZERO-
CASAL 
ESCOLA 
PIA 

      
    
974,00 €  

            -   
€  

 
5.580,00 
€  

  6.554,00 
€  

 
3.932,40 
€  

 
2.621,60 
€  

TOTAL 

 

Entitat Núm. ePac 
Total 
punts 

% 
Import 

concedit 
Activitat 

Import 
concedit 
Menjador 

Import 
concedit 
Suport 

Concessió 
final 

60% 40% Resolució 

AMPA 
ESCOLA 

SANT 
JORDI              
ES-G-

6328427-7 

297/2020/eSUB 30 100 
    

215,00 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     365,00 

€  
    

219,00 €  
    

146,00 €  Aprovació 

245/2020/eSUB 7 75 
    

146,25 €  
     112,50 

€  
            -   

€  
     258,75 

€  
    

155,25 €  
    

103,50 €  Aprovació 

434/2020/eSUB 8 75 
    114,75 

€  
       84,38 

€  
            -   

€  
     199,13 

€  
    

119,48 €  
      

79,65 €  Aprovació 

433/2020/eSUB 30 100 
    

170,00 €  
     112,50 

€  
            -   

€  
     282,50 

€  
    

169,50 €  
    

113,00 €  Aprovació 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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265/2020/eSUB 30 100 
    

215,00 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     365,00 

€  
    

219,00 €  
    

146,00 €  Aprovació 

266/2020/eSUB 30 100 
    

193,50 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     343,50 

€  
    

206,10 €  
    

137,40 €  Aprovació 

380/2020/eSUB 2 25 
      

48,75 €  
            -   

€  
            -   

€  
       48,75 

€  
      

29,25 €  
      

19,50 €  Aprovació 

406/2020/eSUB 30 100 
    

215,00 €  
            -   

€  
            -   

€  
     215,00 

€  
    

129,00 €  
      

86,00 €  Aprovació 

379/2020/eSUB 30 100 
    

175,50 €  
     150,00 

€  
    

720,00 €  
  1.045,50 

€  
    

627,30 €  
    

418,20 €  
Suport 
parcial 

378/2020/eSUB 30 100 
    

195,00 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     345,00 

€  
    

207,00 €  
    

138,00 €  Aprovació 

402/2020/eSUB 30 100 
    

184,50 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     334,50 

€  
    

200,70 €  
    

133,80 €  Aprovació 

410/2020/eSUB 30 100 
    

205,00 €  
     150,00 

€  
            -   

€  
     355,00 

€  
    

213,00 €  
    

142,00 €  Aprovació 

418/2020/eSUB 6 50 
      

97,50 €  
            -   

€  
            -   

€  
       97,50 

€  
      

58,50 €  
      

39,00 €  Aprovació 

299/2020/eSUB 6 50 
      

97,50 €  
            -   

€  
            -   

€  
       97,50 

€  
      

58,50 €  
      

39,00 €  Aprovació 

360/2020/eSUB 6 50 
      

87,75 €  
       75,00 

€  
            -   

€  
     162,75 

€  
      

97,65 €  
      

65,10 €  Aprovació 

359/2020/eSUB 6 50 
      

97,50 €  
       75,00 

€  
            -   

€  
     172,50 

€  
    

103,50 €  
      

69,00 €  Aprovació 

AMPA 
ESCOLA 

SANT 
JORDI       

 
2.458,50 
€  

  1.509,38 
€  

    
720,00 €  

  4.687,88 
€  

 
2.812,73 
€  

 
1.875,15 
€  TOTAL 

 

Entitat Núm. ePac 
Total 
punts 

% 
Import 

concedit 
Activitat 

Import 
concedit 
Menjador 

Import 
concedit 
Suport 

Concessió 
final 

60% 40% Resolució 

APA 
CEIP 

GINESTA                   
ES-G-

6018740-
8 

336/2020/eSUB 10 75 
        

176,25 €  
       

112,50 €  
              -   

€  
       288,75 

€  
    

173,25 €  
    

115,50 €  Aprovació 

367/2020/eSUB 10 75 
        

158,63 €  
       

112,50 €  
              -   

€  
       271,13 

€  
    

162,68 €  
    

108,45 €  Aprovació 

354/2020/eSUB 0 0 
                

-   €  
              -   

€  

   
1.116,00 

€  
    1.116,00 

€  
    

669,60 €  
    

446,40 €  Suport Total 

236/2020/eSUB 4 50 
        

117,50 €  
         

75,00 €  
              -   

€  
       192,50 

€  
    

115,50 €  
      

77,00 €  Aprovació 

337/2020/eSUB 0 0 
                

-   €  
              -   

€  

   
1.116,00 

€  
    1.116,00 

€  
    

669,60 €  
    

446,40 €  Suport Total 

350/2020/eSUB 30 100 
        

235,00 €  
       

150,00 €  
              -   

€  
       385,00 

€  
    

231,00 €  
    

154,00 €  Aprovació 

351/2020/eSUB 30 100 
        

211,50 €  
       

150,00 €  
              -   

€  
       361,50 

€  
    

216,90 €  
    

144,60 €  Aprovació 

308/2020/eSUB 13 75 
        

149,81 €  
       

112,50 €  

   
1.116,00 

€  
    1.378,31 

€  
    

826,99 €  
    

551,32 €  Suport Total 

307/2020/eSUB 12 75 
        

158,63 €  
       

112,50 €  
              -   

€  
       271,13 

€  
    

162,68 €  
    

108,45 €  Aprovació 

306/2020/eSUB 12 75 
        

176,25 €  
       

112,50 €  
              -   

€  
       288,75 

€  
    

173,25 €  
    

115,50 €  Aprovació 

325/2020/eSUB 9 75 
        

158,63 €  
       

112,50 €  
              -   

€  
       271,13 

€  
    

162,68 €  
    

108,45 €  Aprovació 

326/2020/eSUB 9 75 
        

176,25 €  
       

112,50 €  
              -   

€  
       288,75 

€  
    

173,25 €  
    

115,50 €  Aprovació 

423/2020/eSUB 30 100 
        

235,00 €  
       

150,00 €  
              -   

€  
       385,00 

€  
    

231,00 €  
    

154,00 €  Aprovació 

284/2020/eSUB 30 100 
        

235,00 €  
       

150,00 €  
              -   

€  
       385,00 

€  
    

231,00 €  
    

154,00 €  Aprovació 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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291/2020/eSUB 30 100 
        

235,00 €  
       

150,00 €  
              -   

€  
       385,00 

€  
    

231,00 €  
    

154,00 €  Aprovació 

293/2020/eSUB 30 100 
        

235,00 €  
       

150,00 €  
              -   

€  
       385,00 

€  
    

231,00 €  
    

154,00 €  Aprovació 

292/2020/eSUB 30 100 
        

235,00 €  
       

150,00 €  
              -   

€  
       385,00 

€  
    

231,00 €  
    

154,00 €  Aprovació 

435/2020/eSUB 30 100 
        

220,50 €  
       

150,00 €  
              -   

€  
       370,50 

€  
    

222,30 €  
    

148,20 €  Aprovació 

444/2020/eSUB 30 100 
        

208,25 €  
       

150,00 €  
              -   

€  
       358,25 

€  
    

214,95 €  
    

143,30 €  Aprovació 

445/2020/eSUB 30 100 
        

245,00 €  
       

150,00 €  
              -   

€  
       395,00 

€  
    

237,00 €  
    

158,00 €  Aprovació 

365/2020/eSUB 30 100 
        

235,00 €  
       

150,00 €  
              -   

€  
       385,00 

€  
    

231,00 €  
    

154,00 €  Aprovació 

404/2020/eSUB 8 75 
        

183,75 €  
              -   

€  

   
1.116,00 

€  
    1.299,75 

€  
    

779,85 €  
    

519,90 €  Suport Total 

APA 
CEIP 

GINESTA       

   
75.773,14 
€  

  
30.491,26 
€  

 
74.043,00 
€  

  10.962,45 
€  

 
6.577,47 
€  

 
4.384,98 
€  TOTAL 

 

Entitat Núm. ePac 
Total 
punts 

% 
Import 

concedit 
Activitat 

Import 
concedit 
Menjador 

Import 
concedit 
Suport 

Concessió 
final 

60% 40% Resolució 

APA 
ESCOLA 
LLEBETX             

ES-G-
5871244-9 

409/2020/eSUB 4 50 
          

85,00 €  
              -   

€  
              

-   €  
         85,00 

€  
      

51,00 €  
      34,00 

€  Aprovació 

397/2020/eSUB 10 75 
        

127,50 €  
              -   

€  
      

540,00 €  
       667,50 

€  

    
400,50 

€  
    267,00 

€  
Suport 
Parcial 

APA 
ESCOLA 
LLEBETX       

        
212,50 €  

              -   
€  

      
540,00 €  

       752,50 
€  

    
451,50 
€  

    301,00 
€  TOTAL 

 

Entitat Núm. ePac 
Total 
punts 

% 
Import 

concedit 
Activitat 

Import 
concedit 
Menjador 

Import 
concedit 
Suport 

Concessió 
final 

60% 40% Resolució 

ASSOCIACIÓ 
TECNOTRACK     
ES-G-6730897-

3 329/2020/eSUB 30 100 
        

300,00 €  
              -   

€  

   
1.395,00 

€  
    1.695,00 

€  

    
1.017,00 

€  

    
678,00 

€  
Suport 
Total 

ASSOCIACIO 
TECNOTRACK       

        
300,00 €  

              -   
€  

   
1.395,00 
€  

    1.695,00 
€  

    
1.017,00 
€  

    
678,00 
€  TOTAL 

 

Entitat Núm. ePac 
Total 
punts 

% 
Import 

concedit 
Activitat 

Import 
concedit 
Menjador 

Import 
concedit 
Suport 

Concessió 
final 

60% 40% Resolució 

AUTISME 
AMB 

FUTUR               
ES-G-

6583164-6 

388/2020/eSUB 7 75 
        

232,88 €  
              -   

€  

   
1.395,00 

€  
    1.627,88 

€  
        

976,73 €  
        

651,15 €  
Suport 
Total 

230/2020/eSUB 7 0 
                

-   €  
              -   

€  
      

837,00 €  
       837,00 

€  
        

502,20 €  
        

334,80 €  
Suport 
Total 

352/2020/eSUB 10 0 
                

-   €  
              -   

€  

   
1.395,00 

€  
    1.395,00 

€  
        

837,00 €  
        

558,00 €  
Suport 
Total 

381/2020/eSUB 9 75 
        

219,94 €  
              -   

€  

   
1.395,00 

€  
    1.614,94 

€  
        

968,96 €  
        

645,98 €  
Suport 
Total 

322/2020/eSUB 8 75 
        

172,13 €  
              -   

€  

   
1.395,00 

€  
    1.567,13 

€  
        

940,28 €  
        

626,85 €  
Suport 
Total 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153430203777576 
 
 
 
 
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 

 

407/2020/eSUB 9 75 
          

94,50 €  
              -   

€  
      

558,00 €  
       652,50 

€  
        

391,50 €  
        

261,00 €  
Suport 
Total 

408/2020/eSUB 8 75 
          

99,75 €  
              -   

€  
              

-   €  
         99,75 

€  
          

59,85 €  
          

39,90 €  Aprovació 

271/2020/eSUB 9 75 
          

89,25 €  
              -   

€  
              

-   €  
         89,25 

€  
          

53,55 €  
          

35,70 €  Aprovació 

270/2020/eSUB 10 75 
          

89,25 €  
              -   

€  
      

558,00 €  
       647,25 

€  
        

388,35 €  
        

258,90 €  
Suport 
Total 

366/2020/eSUB 0 0 
                

-   €  
              -   

€  

   
1.395,00 

€  
    1.395,00 

€  
        

837,00 €  
        

558,00 €  
Suport 
Total 

AUTISME 
AMB 

FUTUR       
        
997,70 €  

              -   
€  

   
8.928,00 
€  

    9.925,70 
€  

     
5.955,42 
€  

     
3.970,28 
€  TOTAL 

 

Entitat Núm. ePac 
Total 
punts 

% 
Import 

concedit 
Activitat 

Import 
concedit 
Menjador 

Import 
concedit 
Suport 

Concessió 
final 

60% 40% Resolució 

CLUB 
BASQUET 

SAMA            
ES-G-

6184526-9 

222/2020/eSUB 4 50 
          

95,40 €  
              -   

€  
              

-   €  
         95,40 

€  
          

57,24 €  
          

38,16 €  Aprovació 

223/2020/eSUB 4 50 
          

53,30 €  
              -   

€  
              

-   €  
         53,30 

€  
          

31,98 €  
          

21,32 €  Aprovació 

384/2020/eSUB 5 50 
          

98,60 €  
              -   

€  
              

-   €  
         98,60 

€  
          

59,16 €  
          

39,44 €  Aprovació 

374/2020/eSUB 0 0 
                

-   €  
              -   

€  
      

837,00 €  
       837,00 

€  
        

502,20 €  
        

334,80 €  
Suport 
Total 

213/2020/eSUB 7 75 
          

78,30 €  
              -   

€  
              

-   €  
         78,30 

€  
          

46,98 €  
          

31,32 €  Aprovació 

214/2020/eSUB 7 75 
          

73,95 €  
              -   

€  
              

-   €  
         73,95 

€  
          

44,37 €  
          

29,58 €  Aprovació 

211/2020/eSUB 4 50 
          

95,40 €  
              -   

€  
              

-   €  
         95,40 

€  
          

57,24 €  
          

38,16 €  Aprovació 

212/2020/eSUB 4 50 
          

67,58 €  
              -   

€  
              

-   €  
         67,58 

€  
          

40,55 €  
          

27,03 €  Aprovació 

387/2020/eSUB 8 75 
          

87,00 €  
              -   

€  
              

-   €  
         87,00 

€  
          

52,20 €  
          

34,80 €  Aprovació 

386/2020/eSUB 8 75 
        

156,60 €  
              -   

€  
              

-   €  
       156,60 

€  
          

93,96 €  
          

62,64 €  Aprovació 

421/2020/eSUB 8 75 
        

174,00 €  
         

45,00 €  
              

-   €  
       219,00 

€  
        

131,40 €  
          

87,60 €  Aprovació 

288/2020/eSUB 7 0 
                

-   €  
              -   

€  

   
1.395,00 

€  
    1.395,00 

€  
        

837,00 €  
        

558,00 €  
Suport 
Total 

233/2020/eSUB 9 75 
        

156,60 €  
              -   

€  
              

-   €  
       156,60 

€  
          

93,96 €  
          

62,64 €  Aprovació 

217/2020/eSUB 6 50 
          

95,40 €  
              -   

€  
              

-   €  
         95,40 

€  
          

57,24 €  
          

38,16 €  Aprovació 

283/2020/eSUB 5 0 
                

-   €  
              -   

€  

   
1.116,00 

€  
    1.116,00 

€  
        

669,60 €  
        

446,40 €  
Suport 
Total 

317/2020/eSUB 0 0 
                

-   €  
              -   

€  

   
1.395,00 

€  
    1.395,00 

€  
        

837,00 €  
        

558,00 €  
Suport 
Total 

392/2020/eSUB 5 50 
          

52,20 €  
              -   

€  
              

-   €  
         52,20 

€  
          

31,32 €  
          

20,88 €  Aprovació 

393/2020/eSUB 7 75 
          

43,50 €  
              -   

€  
              

-   €  
         43,50 

€  
          

26,10 €  
          

17,40 €  Aprovació 

391/2020/eSUB 5 50 
          

58,00 €  
              -   

€  
              

-   €  
         58,00 

€  
          

34,80 €  
          

23,20 €  Aprovació 

269/2020/eSUB 30 100 
        

208,80 €  
              -   

€  
              

-   €  
       208,80 

€  
        

125,28 €  
          

83,52 €  Aprovació 

CLUB 
BASQUET 

SAMA       

     
1.594,63 
€  

         
45,00 €  

   
4.743,00 
€  

    6.382,63 
€  

     
3.829,58 
€  

     
2.553,05 
€  TOTAL 
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Entitat Núm. ePac 
Total 
punts 

% 
Import 

concedit 
Activitat 

Import 
concedit 
Menjador 

Import 
concedit 
Suport 

Concessió 
final 

60% 40% Resolució 

CLUB 
NOU 

FUTBOL 
BASE 

VILANOVA 
2015                         

ES-G-
6654522-9 

323/2020/eSUB 3 25 
          

50,63 €  
              -   

€  
              

-   €  
         50,63 

€  
          

30,38 €  
          

20,25 €  Aprovació 

          

424/2020/eSUB 30 100 
        

195,00 €  
              -   

€  
              

-   €  
       195,00 

€  
        

117,00 €  
          

78,00 €  Aprovació 

334/2020/eSUB 7 75 
        

138,94 €  
              -   

€  
              

-   €  
       138,94 

€  
          

83,36 €  
          

55,58 €  Aprovació 

335/2020/eSUB 7 75 
        

138,94 €  
              -   

€  
              

-   €  
       138,94 

€  
          

83,36 €  
          

55,58 €  Aprovació 

CLUB 
NOU 

FUTBOL 
BASE 

VILANOVA 
2015 

      
        

532,51 €  
              -   

€  
              

-   €  
      

523,51€  
      

314,10 €  

        
209,41 

€  
TOTAL 

 

Entitat Núm. ePac 
Total 
punts 

% 
Import 

concedit 
Activitat 

Import 
concedit 
Menjador 

Import 
concedit 
Suport 

Concessió 
final 

60% 40% Aprovació 

CLUB 
FUTBOL 

ALUMNES 
O. ES-

G711375-3 

364/2020/eSUB 30 100  260,00€  € €      260,00 €  
   

156,00 
€  

    
104,00 

€  
 Aprovació  

CLUB 
FUTBOL 

ALUMNES 
O. 

      
    
260,00 €  

- € - €     260,00 €  
   
156,00 
€  

    
104,00 
€  

TOTAL 

 
 

Entitat Núm. ePac 
Total 
punts 

% 
Import 

concedit 
Activitat 

Import 
concedit 
Menjador 

Import 
concedit 
Suport 

Concessió 
final 

60% 40% Resolució 

CLUB 
HANDBOL 
VILANOVA            

ES-G-
6601475-4 

207/2020/eSUB 30 100 
        

130,00 €  
              -   

€  
              

-   €  
       130,00 

€  
          

78,00 €  

          
52,00 

€  Aprovació 

382/2020/eSUB 30 100 
        

130,00 €  
              -   

€  
              

-   €  
       130,00 

€  
          

78,00 €  

          
52,00 

€  Aprovació 

383/2020/eSUB 30 100 
        

104,00 €  
              -   

€  
              

-   €  
       104,00 

€  
          

62,40 €  

          
41,60 

€  Aprovació 

CLUB 
HANDBOL 
VILANOVA       

        
364,00 €  

              -   
€  

              
-   €  

       364,00 
€  

        
218,40 €  

        
145,60 
€  TOTAL 

 
 

Entitat Núm. ePac 
Total 
punts 

% 
Import 

concedit 
Activitat 

Import 
concedit 
Menjador 

Import 
concedit 
Suport 

Concessió 
final 

60% 40% Resolució 

CLUB 
NOU 

BASQUET 431/2020/eSUB 6 0 
                

-   €  
              -   

€  
      

558,00 €  
       558,00 

€  

        
334,80 

€  

        
223,20 

€  
Suport 
Total 
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VILANOVA 
2013               

ES-G-
6621857-9 239/2020/eSUB 3 25 

          
47,50 €  

              -   
€  

              
-   €  

         47,50 
€  

          
28,50 €  

          
19,00 €  Aprovació 

CLUB 
NOU 

BASQUET 
VILANOVA 

2013 

      
          
47,50 €  

              -   
€  

      
558,00 €  

       605,50 
€  

        
363,30 
€  

        
242,20 
€  

TOTAL 

 
 

Entitat Núm. ePac 
Total 
punts 

% 
Import 

concedit 
Activitat 

Import 
concedit 
Menjador 

Import 
concedit 
Suport 

Concessió 
final 

60% 40% Resolució 

CLUB 
PATI 

VILANOVA              
ES-G-

5824242-1 

242/2020/eSUB 6 50 
          

97,50 €  
              -   

€  
              

-   €  
         97,50 

€  

          
58,50 

€  
          

39,00 €  Aprovació 

243/2020/eSUB 6 50 
          

97,50 €  
              -   

€  
              

-   €  
         97,50 

€  

          
58,50 

€  
          

39,00 €  Aprovació 

CLUB 
PATI 

VILANOVA       
        
195,00 €  

              -   
€  

              
-   €  

       195,00 
€  

        
117,00 
€  

          
78,00 €  TOTAL 

 
 

Entitat Núm. ePac 
Total 
punts 

% 
Import 

concedit 
Activitat 

Import 
concedit 
Menjador 

Import 
concedit 
Suport 

Concessió 
final 

60% 40% Resolució 

CLUB 
TENNIS 

VILANOVA 
ES-G-

0870229-2 333/2020/eSUB 30 100 
        

229,00 €  
       

150,00 €  
              

-   €  
       379,00 

€  

        
227,40 

€  

        
151,60 

€  Aprovació 

CLUB 
TENNIS 

VILANOVA       
        
229,00 €  

       
150,00 €  

              
-   €  

       379,00 
€  

        
227,40 
€  

        
151,60 
€  TOTAL 

 
 

Entitat Núm. ePac 
Total 
punts 

% 
Import 

concedit 
Activitat 

Import 
concedit 
Menjador 

Import 
concedit 
Suport 

Concessió 
final 

60% 40% Resolució 

CLUB  
VOLEI 

VILANOVA         
ES-G-

0870229-2 429/2020/eSUB 30 100 
        

210,00 €  
              -   

€  
              

-   €  
       210,00 

€  

        
126,00 

€  

          
84,00 

€  Aprovació 

CLUB  
VOLEI 

VILANOVA       
        
210,00 €  

              -   
€  

              
-   €  

       210,00 
€  

        
126,00 
€  

          
84,00 
€  TOTAL 

 
 

Entitat Núm. ePac 
Total 
punts 

% 
Import 

concedit 
Activitat 

Import 
concedit 
Menjador 

Import 
concedit 
Suport 

Concessió 
final 

60% 40% Resolució 

FUNDACIO 
EL CIM                     
ES-G-

6107749-1 

264/2020/eSUB 8 75 
        

195,00 €  
       

112,50 €  
              

-   €  
       307,50 

€  

        
184,50 

€  

        
123,00 

€  Aprovació 

319/2020/eSUB 4 50 
        

180,00 €  
              -   

€  
              

-   €  
       180,00 

€  

        
108,00 

€  

          
72,00 

€  Aprovació 
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361/2020/eSUB 30 100 
        

260,00 €  
       

150,00 €  
              

-   €  
       410,00 

€  

        
246,00 

€  

        
164,00 

€  Aprovació 

396/2020/eSUB 30 100 
        

258,00 €  
       

150,00 €  
              

-   €  
       408,00 

€  

        
244,80 

€  

        
163,20 

€  Aprovació 

FUNDACIO 
EL CIM       

        
893,00 €  

       
412,50 €  

              
-   €  

    1.305,50 
€  

        
783,30 
€  

        
522,20 
€  TOTAL 

 
 

Entitat Núm. ePac 
Total 
punts 

% 
Import 

concedit 
Activitat 

Import 
concedit 
Menjador 

Import 
concedit 
Suport 

Concessió 
final 

60% 40% Resolució 

JALLUCA,S.L. 
(ROC ROI ES-
B-6646864-6 

355/2020/eSUB 8 75 
          

56,25 €  
              -   

€  
                 

-   €  
         56,25 

€  
          

33,75 €  
          

22,50 €  Aprovació 

357/2020/eSUB 8 75 
          

56,25 €  
              -   

€  
                 

-   €  
         56,25 

€  
          

33,75 €  
          

22,50 €  Aprovació 

263/2020/eSUB 30 100 
        

252,00 €  
       

150,00 €  
                 

-   €  
       402,00 

€  
        

241,20 €  
        

160,80 €  Aprovació 

262/2020/eSUB 30 100 
        

224,00 €  
       

150,00 €  
                 

-   €  
       374,00 

€  
        

224,40 €  
        

149,60 €  Aprovació 

261/2020/eSUB 30 100 
        

260,00 €  
       

150,00 €  
                 

-   €  
       410,00 

€  
        

246,00 €  
        

164,00 €  Aprovació 

427/2020/eSUB 30 100 
        

260,00 €  
       

150,00 €  
                 

-   €  
       410,00 

€  
        

246,00 €  
        

164,00 €  Aprovació 

206/2020/eSUB 7 75 
        

146,25 €  
       

112,50 €  
                 

-   €  
       258,75 

€  
        

155,25 €  
        

103,50 €  Aprovació 

318/2020/eSUB 4 50 
          

75,00 €  
              -   

€  
                 

-   €  
         75,00 

€  
          

45,00 €  
          

30,00 €  Aprovació 

321/2020/eSUB 30 100 
        

325,00 €  
              -   

€  
                 

-   €  
       325,00 

€  
        

195,00 €  
        

130,00 €  Aprovació 

419/2020/eSUB 8 0 
                

-   €  
              -   

€  

       
1.116,00 

€  
    1.116,00 

€  
        

669,60 €  
        

446,40 €  
Suport 
Total 

305/2020/eSUB 6 50 
          

58,50 €  
              -   

€  
                 

-   €  
         58,50 

€  
          

35,10 €  
          

23,40 €  Aprovació 

417/2020/eSUB 30 100 
        

240,00 €  
              -   

€  
                 

-   €  
       240,00 

€  
        

144,00 €  
          

96,00 €  Aprovació 

415/2020/eSUB 30 100 
        

260,00 €  
       

150,00 €  
                 

-   €  
       410,00 

€  
        

246,00 €  
        

164,00 €  Aprovació 

416/2020/eSUB 30 100 
        

260,00 €  
       

150,00 €  
                 

-   €  
       410,00 

€  
        

246,00 €  
        

164,00 €  Aprovació 

295/2020/eSUB 10 75 
        

217,50 €  
       

120,00 €  
                 

-   €  
       337,50 

€  
        

202,50 €  
        

135,00 €  Aprovació 

296/2020/eSUB 10 75 
        

195,75 €  
       

120,00 €  
                 

-   €  
       315,75 

€  
        

189,45 €  
        

126,30 €  Aprovació 

JALLUCA,S.L. 
(ROC ROI)       

     
2.886,50 
€  

    
1.252,50 
€  

       
1.116,00 
€  

    5.255,00 
€  

     
3.153,00 
€  

     
2.102,00 
€  TOTAL 

 
CINQUÈ: Traslladar la present resolució als departaments d’Intervenció i Tresoreria 
Municipal 
 
SISÈ. Publicar aquesta resolució definitiva a la seu electrònica de l’ajuntament. 
 
SETÈ. Peu de recurs 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, 
el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
   
 
 
31. Medi ambient.  
Número: 73/2020/eAMB. 
 
APROVAR LES ACTUACIONS DEL PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D'INCENDIS 
FORESTALS (PPI) PER L'ANY 2020 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD: 
 
“PRIMER.- Aprovar la realització d’actuacions corresponents al Pla municipal de 
Prevenció d’Incendis forestals (PPI) per l’any 2020, segons consta a l’acta 
aprovada per la comissió de seguiment del PPI, amb un cost total de 10.175 €, de la 
qual s’annexa la relació d’actuacions aprovada en l’esmentada acta, signada en data 
6 de maig de 2020. 
 
SEGON.- Autoritzar la despesa de 2.035 € (IVA inclòs) a càrrec de la partida 
42.17222279900 Acció Medi Ambient, del pressupost de 2020, per al proveïdor que 
realitzi les actuacions descrites en l’acta de la comissió de seguiment del PPI, 
document incorporat a l’expedient. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis 
Forestals i Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA) de la Diputació de Barcelona i a 
l’ADF Garraf. 
 
QUART.- Peu de recursos 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la 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 
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. 
 
 
 
ANNEX: 
 

 

Proposta d’actuacions per a l’any 2020 

Ordre Concepte 
Codi 
mapa 

Amidament 
/ Unitats 

Cost de 
l’actuació (€) 

1 
Arranjament de l'hidrant davant la Masia 
d'en Cabanyes 

AH-5 1 ut 2.815,00 

2 

Repàs de manteniment de la plataforma i de 
la secció de servei del camí de la Masia 
Parellada 

13 1,03 km 2.045,00 

3 

Repàs de manteniment de la plataforma i de 
la secció de servei d’un tram del camí de Cal 
Baró (Des del G-10 al G-11) 

05IV 1,9 km 2.960,00 

4 

Repàs de manteniment de la secció de 
servei del camí de la Talaia (Serra de 
Bonaire). Té trams formigonats 

4 3,27 km 1.085,00 

5 

Repàs de manteniment de la plataforma i de 
la secció de servei del camí de Les 
Mesquites. Té trams formigonats 
 

6 1,27 km 1.270,00 

Suma amidament (km) / Total cost 2020 (IVA inclòs)  8,78 km 10.175,00 

 
Preus desglossats: 
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Hidrant 

Concepte 
Codi 
mapa 

Amidament 
/ Unitats 

Cost de 
l’actuació (€) 

Arranjament de l'hidrant davant la Masia 
d'en Cabanyes 

AH-5 1 ut 2.815 

 
 

Manteniment de la secció de servei 

Concepte 
Codi 
mapa 

Amidament 
/ Unitats 

Cost de 
l’actuació (€) 

Repàs de manteniment  de la secció de 
servei del camí de la Masia Parellada 

13 1,03 km 320 

Repàs de manteniment de la secció de 
servei d’un tram del camí de Cal Baró (Des 
del G-10 al G-11) 

05IV 1,9 km 590 

Repàs de manteniment de la secció de 
servei del camí de la Talaia (Serra de 
Bonaire). Té trams formigonats 

4 3,27 km 1.085 

Repàs de manteniment  de la secció de 
servei del camí de Les Mesquites.  

6 1,27 km 395 

   2.390 

 

Manteniment de la plataforma 

Concepte 
Codi 
mapa 

Amidament 
/ Unitats 

Cost de 
l’actuació (€) 

Repàs de manteniment de la plataforma i de 
la secció de servei del camí de la Masia 
Parellada 

13 1,03 km 1.725 

Repàs de manteniment de la plataforma i de 
la secció de servei d’un tram del camí de Cal 
Baró (Des del G-10 al G-11) 

05IV 1,9 km 2.370 

Repàs de manteniment de la plataforma i de 
la 
secció de servei del camí de Les Mesquites. 
Té 
trams formigonats 
 

6 1,27 km 875 

   4.970 
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32. Llicències i Disciplina.  
Número: 520/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRESENTADA PER HERMANAS 
FUSTÉ FERRER, CB, DE DIVISIÓ HORITZONTAL DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR 
DE PS+PB4PP+P.ÀTIC+P.TERRAT, SITUAT A LA PL. SOLER I CARBONELL, 18 
(EXP.520/2018-EOBR // 000244/2016-OBR 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
ACORD:   
 
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  HERMANAS FUSTE FERRER 
CB, per a DIVISIÓ HORITZONTAL DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 
PS+PB+4PP+P.ÀTIC+ P.TERRAT, a la PL SOLER I CARBONELL, 18, d'acord amb 
la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
1. Un cop feta la divisió horitzontal les entitats resultants són les següents: 

Planta soterrani superfície construïda 232.60 m2 total 
 Aparcament 98.98 m2 superfície construïda 
 Trasters 5.03 m2 superfície construïda 
 Local comercial 68.89 m2 superfície construïda 
 Asc i zona comú 42.37 m2 superfície construïda 
 Rampa 17.33 m2 superfície construïda 
 
Planta baixa superfície construïda 232.60 m2 total 

Local comercial 147.47 m2 superfície construïda 
Vestíbul, esc, asc (z.c) 49.60 m2 superfície construïda 
Rampa 35.53 m2 superfície construïda 

 
Planta primera superfície construïda 177.94 m2 total 

Habitatge 1r 1a 96.27 m2 superfície construïda 
Habitatge 1r 2a 66.82 m2 superfície construïda 
Escala, asc (z.c.) 14.85 m2 m2 superfície construïda 

 
Planta segona superfície construïda total 172.45 m2 

Habitatge 2n 1a 93.52 m2 superfície construïda 
Habitatge 2n 2a 64.08 m2 superfície construïda 
Escala asc (z.c.) 14.85 m2 superfície construïda 

 
Planta tercera superfície construïda total 172.45 m2 

Habitatge 3n 1a 93.52  m2 superfície construïda 
Habitatge 3n 2a 64.08 m2 superfície construïda 
Escala asc (z.c.) 14.85 m2 superfície construïda 

 
Planta quarta superfície construïda total 174.28 m2 

Habitatge 4n 1a 95.35 m2 superfície construïda 
Habitatge 4n 2a 64.08 m2 superfície construïda 
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Escala asc (z.c.) 14.85 m2 superfície construïda 
 

Planta àtic superfície construïda total 142.38 m2 
Habitatge àtic 127.53 m2 superfície construïda 
Escala asc (z.c.) 14.85 m2 superfície construïda 

 
Planta terrat superfície construïda total 65.13 m2 

Escala asc (z.c.) 13.48 m2 superfície construïda 
Traster comunitari 12.56 m2 superfície construïda 
Espai instal.lacions 39.09 m2 superfície construïda 
 

2. Les connexions a les xarxes de serveis que s’hagin de modificar a conseqüència 
de la variació de parcel·lació aniran a càrrec del propietari. 

3. La llicència queda condicionada al compliment dels requeriments generals per fer 
parcel·lacions i divisions horitzontals, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la 
llicència, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens local 

CONDICIONS GENERALS DE PARCEL·LACIONS I DIVISIONS HORITZONTALS 
 

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. No s’entendrà concedida la llicència fins el 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.  
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També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent”.. 
  
 

Precs i preguntes  

-. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:40 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
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