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Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 32/2020/eJGL 

NÚM.:  32 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  6 d'octubre de 2020 
HORA:  09:30 
DOCUMENT: Acta 
 
A Vilanova i la Geltrú, a la VIDEOCONFERÈNCIA MITJANÇANT SISTEMA 
ETEAMS en 1ª convocatòria. Comença la sessió a les 09:30 
 
ASSISTENTS: 
 
Olga Arnau Sanabra   ERC

Adelaida Moya Taules   ERC

Marta Jofra Sora   CUP

Enric Garriga Ubia   CUP

M Blanca Alba Pujol   JxC 
Antoni Palacios Asensio   JxC 
Francesc Xavier Serra Albet   ERC

Jordi Medina Alsina   ERC
 

Isidre Marti Sarda 
Secretari General 
 

Joan Manel Ferrera Izquierdo 
Vice-Secretari 
 

Cesar Rodriguez Sola 
Interventor Municipal 
 

 
Assisteix a la mateixa reunió, ADRIÀ GUEVARA FIGUERAS (Regidor ERC) i JAUME 
CARNICER I MAS (Regidor JxC) d’acord amb l’art. 113 de ROF. 
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ORDRE DEL DIA 
 
 

0. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número 31/2020/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 31 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 29 DE SETEMBRE DE 2020. 
 
1. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 24/2020/eSEC. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ EXPEDIENT CONTRADICTORI 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 8/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER ÀUSIAS MARCH, 6-8, 
2-4 
  
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 48/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER ÀUSIAS MARCH, 6-8, 
3-4 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 1/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER ÀUSIAS MARCH, 6-8, 
1-4 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 44/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER MASIA FEREDERIC, 
34, 1-3 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 140/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA AL CARRER JOSEP COROLEU /PÀRQUING), EL DIA 10 DE 
NOVEMBRE DE 2018 
  
7. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 186/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA CORRECCIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN EL 
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA DE LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA, 
DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP) I DE LA 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL EPI COM ELEMENTS DE PROTECCIÓ CONTRA 
LA COVID-19, PER AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
I ELS SEUS ORGANISMES  
AUTÒNOMS 
   
8. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 189/2020/eCONT. 
 

APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE 
LA PLATAFORMA PARTICIPA.VILANOVA.CAT DE  
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
9. Intervenció.  
Número: 89/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
10. Recursos Humans.  
Número: 469/2020/eAJT. 
 
RATIFICAR L'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ JOVES, CONVOCATÒRIA 2020 
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11. Recursos Humans.  
Número: 1357/2020/eRH. 
 
REORGANITZACIÓ I MODIFICACIÓ PARCIAL  DE  LLOCS DE TREBALL DE 
DIRECCIÓ I COMANDAMENT D’ESPAI PÚBLIC 
   
12. Infància i Joventut.  
Número: 559/2019/eSUB. 
 
APROVAR EL PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA L’ANY 2019 A L’ASSOCIACIO FOMENT DEL PUBILLATGE GARRAF- 
PENEDES 
  
13. Llicències i Disciplina. 
Número: 591/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRESENTADA PER ANDVID MARTORELL, 
SL., PER A FER LA DIVISIÓ HORITZONTAL DE L'EDIFICI I FER LES OBRES DE 
REFORMA, AL C. SANTA ANNA, 1 (exp.591/2020/EOBR) 
   
Proposicions urgents 
 
 
13. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 217/2020/eCONT. 
 

APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
D’ORDINADORS AMB LLICÈNCIA DE MICROSOFT OFFICE PER L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
   
15. Infància i Joventut.  
Número: 870/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA DESTINADES A INFANTS I ADOLESCENTS AMB  DIVERSITAT 
FUNCIONAL PER A LA SEVA INCLUSIÓ EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 
2020/2021 I LES NORMES REGULADORES DE LA RELACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LES AMPA/AFA I /O CENTRES 
ESCOLARS ORGANITZADORS D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2020 /2021 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La presidenta de la Junta de Govern Local dona inici seguint l’ordre dels punts de l’ordre 
del dia. 
 
0. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número 31/2020/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 31 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 29 DE SETEMBRE DE 2020. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària 31 de la Junta de Govern Local del dia 29 de 
setembre de 2020. 
 
1. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 24/2020/eSEC. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ EXPEDIENT CONTRADICTORI 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent   
 

ACORD 
   
PRIMER. ATORGAR el termini de 10 dies al despatx de procuradors RANERA CAHÍS, 
a fi i efecte de poder tenir vista de l’expedient administratiu, al·leguin el que considerin 
convenient en defensa dels seus drets i interessos, i concretament es puguin pronunciar 
en relació als següents extrems: 
 
a.- Acrediti llistat de les relacions de factures presentades davant aquest Ajuntament, 
concretant quines es van produir durant el període de vigència del contracte de serveis 
jurídics objecte del present procediment i quines es van produir abans de l’inici del 
contracte o després de la finalització del mateix (incloses les seves pròrrogues. Període 
de vigència 1 d’abril de 2014 a 31 de març de 2018). 
 
b.- De les factures que s’han de considerar “dins del contracte” d’acord amb l’anterior 
punt, quines es troben pendent de pagament i si li correspon abonar a l’Ajuntament o 
Milà Advocats. En cas de considerar-se per Ranera Cahís Procuradors que correspon 
el pagament de les factures esmentades exclusivament a Milà Advocats, procedeixi a 
emetre factura rectificativa de les mateixes. 
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SEGON. ADVERTIR expressament que si en el termini concedit de 10 dies a partir de 
la notificació de la present, per RANERA CAHIS no es contesta quelcom al respecte es 
considerarà que les factures presentades a l'ajuntament son correctes i que no ha 
percebut cap quantitat per aquest concepte per part de Milà Advocats SL i que les 
mateixes estan pendents d'abonar per part de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER. ACORDAR la suspensió provisional del procediment administratiu fins la 
resolució definitiva del recurs de reposició interposat per Milà Advocats SL. 
 
QUART. COMUNICAR el present acord als interessats. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs 
 
Contra l’acord de suspensió provisional adoptat en el punt tercer de l’acord, i 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: 8/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER ÀUSIAS MARCH, 6-8, 
2-4 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
  
 

ACORD 
   
 
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
SRA. B.F.M., en representació de SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA, DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, amb NIF A28119220, contra l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. Contra la 
resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos 
mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la 
seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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3. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 48/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER ÀUSIAS MARCH, 6-8, 
3-4 
 
la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
  

ACORD 
    
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
Sra. B. F.M., en representació de REALE SEGUROS GENERALES, SA, amb NIF 
A78520293, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. Contra la 
resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos 
mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la 
seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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4. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 1/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER ÀUSIAS MARCH, 6-8, 
1-4 
 
la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
  
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per  
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SA, DE SEGUROS Y REASEGUROS, amb NIF  
A28119220, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. Contra la 
resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos 
mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la 
seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
   
 
 
 
 
 
 
 



  
Document electrònic 

Número de validació: 13067154572350506611 

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 

  

 
 
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 44/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER MASIA FEREDERIC, 
34, 1-3 
  
la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
  

ACORD 
   
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per 
SEGUROS CASER, amb NIF A28013050, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RCURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. Contra la 
resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos 
mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la 
seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 140/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA AL CARRER JOSEP COROLEU /PÀRQUING), EL DIA 10 DE 
NOVEMBRE DE 2018 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
  
   
PRIMER. DESESTIMAR la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI 76772708-L, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
SEGON. COMUNICAR aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. Contra la 
resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos 
mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la 
seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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7. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  

Número: 186/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA CORRECCIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN EL 
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA DE LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA, 
DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP) I DE LA 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL EPI COM ELEMENTS DE PROTECCIÓ CONTRA 
LA COVID-19, PER AL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
I ELS SEUS ORGANISMES  
AUTÒNOMS 
  
la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER.- ESMENAR l’error artimètic detectat a la Memòria Justificativa, el Plec de 
clàusules administratives particulars i en la proposta d’aprovació de l’expedient de 
contractació del subministrament de material Epi com a elements de protecció contra la 
Covid-19, per al personal  de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els seus Organismes 
Autònoms, en el sentit següent: 
 

- Memòria Justificativa, en el punt 4, on diu “34.400 euros” ha  de dir 
“34.800 euros”. 

- Plec de clàusules administratives particulars, en el punt 1.3), on diu 
“34.400 euros” ha  de dir “34.800 euros”. 

- Proposta d’aprovació de l’expedient per la Junta de Govern Local 
de data 22 de setembre de 2020, punt SEGON de l’acord, on diu 
“34.400 euros” ha  de dir “34.800 euros”. 

 
SEGON.- PUBLICAR l’esmena de l’acord al Perfil del Contractant. 
 
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. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
8. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 189/2020/eCONT. 
 

APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE 
LA PLATAFORMA PARTICIPA.VILANOVA.CAT DE  
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 

ACORD 
   
 
PRIMER.- APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert simplificat abreujat, el plec de prescripcions 
tècniques particulars i el plec de clàusules administratives particulars (respectivament, 
documents electrònics  13067432250561344654 i 13067433071611424660), per a 
la contractació del servei de manteniment de la plataforma participa.vilanova.cat de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
SEGON.- CONVOCAR licitació per procediment obert simplificat abreujat d’acord amb 
el que estableixen els articles 145, 146, 159.6 i concordants de la LCSP,  per un període 
d’un (1) any, amb la possibilitat de prorrogar-lo dos (2) anys més per períodes anuals, 
amb un pressupost base de licitació de tres mil dos-cents euros (3.200,00€), més sis-
cents setanta-dos euros (672,00€) corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de tres 
mil vuit-cents setanta-dos euros (3.872,00€). 
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TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostària 06.9243.2269903 Despeses gestió Pressupostos 
participatius del pressupost vigent. 
La despesa prevista per l’any 2020 serà, en previsió que comenci el contracte l’1 de 
novembre de 2020, de 533,33€, més 112,00€ corresponent al  21% d’IVA, que fan un 
total de  645,33€. 
 
La despesa prevista per l’any 2021 serà, en previsió que finalitzi el contracte el 31 
d’octubre de 2021, de 2.666,67€, més 560,00€ corresponent al 21% d’IVA, que fan un 
total de  3.226,67€. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el perfil del contractant. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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9. Intervenció.  
Número: 89/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
  
la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER: APROVAR la relació de factures número F/2020/25.  
 
Factures inferiors a 10.000€ 
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Factures superiors a 50.001€ 
 
 

 
 
Resum total facturació 
 

 Import Recompte  

Factures < 10.000€ 186.592,36 €  347 

Factures entre 10.001€ i 
50.000€  

287.654,24 €  14 

Factures > 50.001€ 554.350,56 €  5 

TOTAL 1.028.597,16 €  366 
 
 
SEGON. COMPTABILITZAR la relació de factures número F/2020/25. 
 
TERCER. ORDENAR que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
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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. 
  
10. Recursos Humans.  
Número: 469/2020/eAJT. 
 
RATIFICAR L'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ JOVES, CONVOCATÒRIA 2020 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. RATIFICAR el decret núm 3326 de data 23 de setembre de 2020 d’Acceptació 
de la subvenció del SOC, Programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats 
 
SEGON. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 



  
Document electrònic 

Número de validació: 13067154572350506611 

Secretaria General 

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

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

  

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs. També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent 
  
14. Recursos Humans.  
Número: 1357/2020/eRH. 
 
REORGANITZACIÓ I MODIFICACIÓ PARCIAL  DE  LLOCS DE TREBALL DE 
DIRECCIÓ I COMANDAMENT D’ESPAI PÚBLIC 
  
Aquest punt es deixa sobre la taula 
 
   
15. Infància i Joventut.  
Número: 559/2019/eSUB. 
 
APROVAR EL PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA L’ANY 2019 A L’ASSOCIACIO FOMENT DEL PUBILLATGE GARRAF- 
PENEDES 
  
la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 

ACORD 
 

PRIMER. INCOAR procediment de reintegrament de la subvenció atorgada a l’Associació 
Foment del Pubillatge Garraf-Penedès amb CIF ES-G6707044-1, essent la quantitat a 
retornar a aquest Ajuntament de 100,36 €, més els interessos de demora que procedeixin. 
 
SEGON. REQUERIR a l’Associació Foment del Pubillatge Garraf-Penedès amb CIF 
ESG6707044- 1 perquè ingressi l’import del principal no justificat 100,36€ mitjançant ingrés 
al compte número : ES 37 0081 0050 17 0001267035. 
 
TERCER. REVOCAR la resta de subvenció inicialment concedida per import de 
217,29€,deixant sense efecte l’obligació reconeguda corresponent al 40% de la subvenció. 
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QUART. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats perquè en un termini de 15 dies, a 
comptar a partir del dia següent a la notificació de la present, pugui presentar al·legacions 
o els documents que consideri oportuns. 
 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació.   Alternativament, recurs contenciós administratiu 
davant els jutjats del Contenciós 

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

 
 
13. Llicències i Disciplina. 
Número: 591/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRESENTADA PER ANDVID MARTORELL, 
SL., PER A FER LA DIVISIÓ HORITZONTAL DE L'EDIFICI I FER LES OBRES DE 
REFORMA, AL C. SANTA ANNA, 1 (exp.591/2020/EOBR) 

 
ACORD 

   
PRIMER.  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  ANDVIC MARTORELL, SL, va 
sol·licitar llicència per a fer la divisió horitzontal de l’edifici i fer les obres de reforma, al 
C. Santa Anna, 1 (Exp.591/2020/eOBR), d'acord amb la documentació presentada i amb 
els informes tècnic i jurídic favorables amb les següents condicions particulars i 
generals:  
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1. Un cop feta la divisió horitzontal els elements resultants seran: 
 

I. Planta baixa, local, de superfície útil 70,07 m2, i superfície construïda 
105,47m2. 

II. Planta primera, habitatge, de superfície útil 73,00 m2 i superfície construïda 
97,37m2. 

III. Planta segona, habitatge, de superfície útil 70,83 m2 i superfície construïda 
de 92,65 m2. 

IV. Planta tercera, habitatge, de superfície útil 60,63 m2 i superfície construïda 
83,56 m2. 

 
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 locals. 

 
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. 

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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

2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari 
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que 
ocasionalment s’hagin pogut malmetre. 
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3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació 
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de 
la part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

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

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

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

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

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

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

 
 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
   
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. 
 
16. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni  
Número: 217/2020/eCONT. 
 

APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
D’ORDINADORS AMB LLICÈNCIA DE MICROSOFT OFFICE PER L’AJUNTAMENT  
DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER.- APROVAR l’expedient de contractació, l’obertura del procediment 
d’adjudicació mitjançant procediment obert, i els plecs de clàusules tècniques i 
administratives particulars,  respectivament documents electrònics amb número de 
validació 13067432321030505257 i 13067431755770624242, per a la contractació del 
subministrament d’ordinadors amb llicència de Microsoft Office per l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
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SEGON.- CONVOCAR licitació per procediment obert i declarat urgent, d’acord amb els 
articles 145, 146, 156 a 158 i concordants  de la LCSP,  per un període de 3 mesos, a 
comptar des de l’inici de la prestació del subministrament i en tot cas finalitzarà quan 
s’esgoti el pressupost base de licitació.  improrrogables, amb un pressupost base de 
licitació  de 104.502,48 € més 21.945,52 € corresponents al 21% d’IVA, que fan un total 
de 126.448,00 € (cent vint-i-sis mil quatre-cents quaranta-vuit euros). 
 
El pressupost base de licitació està calculat en base als següents preus unitaris, sense 
IVA: 
 

• Ordinador Intel Core i5 9500T: 566,75€ 

• Monitor 23” multimèdia: 217 € 

• Llicència Microsoft Office Standard Open Govern: 369 € 

• Auriculars: 30 € 

• Webcam: 40 € 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest d’aquest contracte 
per a l’exercici 2020  es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
següents: 
 

 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari. 
 
QUART. PUBLICAR l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 
 
 
 
 

Identificador                    Exercici     Codi                      Descripció                                        Import 

2020-50.9200.63203          2020        50.9200.63203         Compra equipaments informàtics   90.000 € 

2020-21.9204.22010          2020        21.9204.22010         Material informàtic                           10.000 € 

2020-40.1510.2269900      2020       40.1510.2269900      Oficina tècnica                                   3.753 € 

2020-09.3278.2279901      2020       09.3278.2279901      Infància                                              4.539 € 

2020-10.4312.2120201      2020       10.4312.2120201      Manteniment mercadals                    4.539 € 

2020-20.9310.22000          2020       20.9310.22000          Despeses oficina                               3.026 € 

2020-42.1722.2279900      2020       42.1722.2279900      Acció medi ambient                           4.539 € 

2020- 35.2310.2200000     2020       35.2310.2200000      Despeses d’oficina                            6.052 € 
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CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15 
dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant, 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es 
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  de la Llei 19/2017 
- lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la recepció de 
la seva notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
a la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat 
amb els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
15. Infància i Joventut.  
Número: 870/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA DESTINADES A INFANTS I ADOLESCENTS AMB  DIVERSITAT 
FUNCIONAL PER A LA SEVA INCLUSIÓ EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 
2020/2021 I LES NORMES REGULADORES DE LA RELACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LES AMPA/AFA I /O CENTRES 
ESCOLARS ORGANITZADORS D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2020 /2021 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
  

ACORD 
 

PRIMER: .- APROVAR la convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions en 
règim de concurrència competitiva destinades a infants i adolescents amb diversitat 
funcional per a la seva inclusió en activitats extraescolars durant el curs 2020 /2021, en 
el marc de les Bases reguladores aprovades pel Ple en data de 6 de maig de 2019 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 15 de maig  de 2019, amb el següent 
text: 
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CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
DESTINADES A INFANTS I ADOLESCENTS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL PER A 
LA SEVA INCLUSIÓ EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2020-2021 
 
1) INDICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I DIARI 
OFICIAL ON S’HAN PUBLICAT 
 
Per acord de Ple Municipal de data 6 de maig de 2019, van ser aprovades les “Bases 
reguladores de les subvencions destinades a infants i adolescents amb diversitat 
funcional per a la seva inclusió en activitats extraescolars”. 
 
Aquestes Bases reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí de la Província de 
Barcelona en data 15 de maig de 2019. 
 
2)OBJECTE 
 
L’objecte és regular les subvencions destinades a infants i adolescents amb diversitat 
funcional per a participar en activitats extraescolars durant el curs 2020-2021. Les 
subvencions van adreçades a persones entre els 3 anys i els 16 anys (ambdós inclosos) 
que presenten una diversitat funcional igual o superior al 33%. 
 
S’entén com a persones amb diversitat funcional aquelles que presenten deficiències 
físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials a llarg termini que, en interactuar amb 
diverses barreres, poden impedir la seva participació plena i efectiva en la societat, en 
igualtat de condicions amb els demés (OMS, 2006). 
 
Tipologia (Generalitat de Catalunya, 2011): 
Discapacitat física (motòrica i no motòrica) 
Discapacitat intel·lectual (lleu, moderada, greu, profunda) Discapacitat sensorial 
(auditiva i/o visual) 
 
Es tracta de subvencionar una part del cost del monitoratge de suport necessari per 
acompanyar aquests infants i adolescents durant l’activitat extraescolar. 
Segons les Bases, els centres docents o bé les seves AMPA/AFA són: Llebetx,  El 
Margalló, El Cim, Canigó, Sant Jordi, Ginesta, Santa Teresa de Jesús, L’ Aragai i  Ítaca, 
sempre que organitzin activitats extraescolars per al curs 2020 – 2021. 
 
3)REQUISITS DE LES PERSONES  SOL·LICITANTS 
 
.1.Requisits generals 
En base al que estableix l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions a l’article 3.1. ”Tindrà la consideració de beneficiari de subvencions la 
persona que hagi de realitzar o rebre una activitat o servei que fonamenta el seu 
atorgament o que es trobi en la situació legítima la seva concessió.” 
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Complir amb tots els requisits establerts per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions, pel seu reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, per l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, 
publicada en el BOPB núm. 68 de 20 de març de 2007 i modificat el seu article 5 aprovat 
al Ple el 13 de març de 2017 i, en el seu cas, pel que estableixi la corresponent 
convocatòria. 
 
3.2.Requisits específics i imprescindibles de les persones físiques per a la 
sol·licitud de subvencions 
 

Per presentar una sol·licitud de subvenció cal complir amb els següents requisits: 
 
Que el pare/mare o tutor/a legal disposi de NIF/NIE vigent (en el supòsit que siguin 
concedides, aquestes ho seran a nom del pare, mare o tutor legal que realitzi  la 
sol·licitud de la subvenció)  
 

1.  Que les persones beneficiàries de les subvencions tinguin de 3 a 16 
anys (ambdós inclosos) amb grau de diversitat funcional igual o superior 
al 33% 

2. Empadronades a Vilanova i la Geltrú, llevat dels casos emparats en la 
llei 5/2008,  de 24 d’abril 

3. Que s’inscriguin en una activitat extraescolars organitzada pels 
centres docents designats com a prioritaris d’aquestes subvencions o 
per les AMPA /AFA d’aquests centres (Llebetx, El Margalló, El Cim, 
Canigó, Sant Jordi, Ginesta, Santa Teresa, L’Aragai i Ítaca). 

4. Signar la Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions 
fiscals i amb la Seguretat social 

5.  Signar l’autorització del tractament de les dades personals pel pare/mare 
o tutor legal de l’infant /adolescent. 

 
Amb la presentació de la sol·licitud es DECLARA: 
 
1. Que totes les dades que figuren en la sol·licitud són les sol·licitades, que són 

absolutament certes i que es poden demostrar amb documents. 
2. Que està al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. 
3. Que la persona és coneixedora de les condicions la convocatòria. i AUTORITZA 

que: 

 

1- L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pugui consultar les dades que siguin 
necessàries per tal de comprovar-ne la veracitat. 



  
Document electrònic 

Número de validació: 13067154572350506611 

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- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ingressi els diners, en cas de que es   
concedeixi la subvenció sol·licitada, directament a l'entitat organitzadora 
de l'activitat extraescolar. 

3- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en cas que convingui, faci cessió de 
dades a l’entitat organitzadora de l’activitat extraescolar, quan sigui 
estrictament necessari. 

 
 
4)PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, DOCUMENTACIÓ,TERMINI DE 
PRESENTACIÓ I JUSTIFICACIONS 
 

1.  Amb la presentació de la sol·licitud s’entendrà implícita l’acceptació d’aquesta 
convocatòria i de la resta de normativa que resulti d’aplicació. 

2. Per formalitzar la petició, atès que es tracta d’un procediment de concurrència 
competitiva, les persones sol·licitants hauran de presentar les seves sol·licituds 
seguint el procediment, la documentació i el termini establert. 

3.  El termini per formalitzar la petició de la convocatòria curs 2020-2021 és del 28 
d’octubre al 10 de novembre de 2020 ambos inclosos. Les sol·licituds es poden 
presentar: en línia mitjançant el Servei de tramitació Avançada, STA, o bé 
presencialment a l’ Oficina d’Atenció a la Ciutadana (OAC), sol·licitant cita prèvia. 

4.  El termini màxim per resoldre i notificar les sol·licituds presentades serà de sis 
mesos a comptar des de la data en que la sol·licitud hagi tingut entrada a 
l’Ajuntament. 

5.  Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini no serà admesa a tràmit. 

6.  En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, les persones 
sol·licitants tenen 10 dies hàbils per esmenarla. Es considerarà que renuncien a 
la sol·licitud totes aquelles persones que no hagin presentat la documentació 
sol·licitada. 

7.  La sol·licitud de subvenció no obliga l’Ajuntament a concedir-la, ni dóna dret al 
sol·licitant a rebre-la. Així mateix el fet d’haver rebut subvenció en un exercici 
anterior no genera cap tipus de dret a rebre subvencions en exercicis posteriors. 

 
5)IMPORT GLOBAL DE LES SUBVENCIONS 
 

L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions previstes en aquesta 
convocatòria és de vint mil euros (20.000€) amb càrrec a la partida núm. 09 3278 48204 
Ajuts Infància de l’exercici 2020. 
 
L’eficàcia d’aquest acord en relació a la disponibilitat pressupostària per l’exercici 2020 
restarà condicionada a l’existència de la corresponent dotació pressupostària. 
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6)CRITERIS PER A LA VALORACIÓ I CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 

 

6.1.  Segons estableixen les Bases, es subvencionarà un màxim d’una activitat per 
infant / adolescent amb diversitat funcional amb un màxim de 3 hores setmanals 
d’activitat extraescolar. 

6.2.  No es tindrà en compte el nivell de renda. 

6.3.  Puntuació dels criteris de selección 
 

CODI  DESCRIPCIÓ PUNTS 

  Família nombrosa 1 
FILLS Situacions  

socioeconòmiques  i  
familiars  

Família nombrosa 
categoria especial 

2 

Família 
monoparental 

1 

Família 
monoparental 
categoria especial 

2 

DIS 

Discapacitat física, 
psíquica i/o sensorial 
acreditada (mínim 33% 
grau discapacitat) 

33%- 35% 1 
36%-38% 2 

39%-41% 3 

42%- 44% 4 

45%-47% 5 

48%-50% 6 

51%-53% 7 

a partir de 54% 8 

SSB 

Seguiment de serveis 
socials  
municipals 

En situació de 
seguiment per part  
dels serveis socials 

1 

Situació valorada de 
risc sociofamiliar 
greu 

2 

Situació valorada de 
risc sociofamiliar 
excepcionalment 
greu 

4 
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6.4. La quantitat econòmica atorgada a cada sol·licitud estarà en funció del nombre de 
sol·licituds estimades i del total de recursos disponibles. Per tenir dret a la subvenció 
caldrà obtenir una puntuació en els criteris de selecció generals de com a mínim de 1 
punt. 
 
6.5. L’import de les subvencions s’establirà de la següent forma: 
 

Punts 
Mínims 

Punts  
Màxims 

rcentatge subvencionat 
sobre el preu hora de 
monitor/a 

1 3 25% 

4 6 50% 

7 + de 7 75% 

 
 
6.6. Es podrà valorar:  

a) Suport Total: La persona beneficiària requereix d’un monitor/a 
acompanyant en exclusiva durant l’activitat extraescolar. S’estableix el preu total 
subvencionable per hora de monitor/a de suport en 17 €/hora. Aquest import serà 
el 100% del preu hora a subvencionar. Es destinarà al finançament del cost del 
monitor/a amb dedicació exclusiva, mentre duri la participació de la persona 
beneficiària a l’activitat extraescolar amb un màxim d’un curs escolar. 

b) Suport Parcial: La persona beneficiària pot incloure’s en el grup amb una 
disminució de la ràtio monitor/a - participants. El monitor/a no acompanyarà 
exclusivament a l’infant/adolescent amb diversitat funcional. S’estableix el preu total 
subvencionable per hora de monitor/a de suport en 9 €/hora. Aquest import serà el 
100% del preu hora a subvencionar Es destinarà al finançament del cost del 
monitor/a mentre duri la participació de la persona beneficiària a l’activitat 
extraescolar amb un màxim d’un curs escolar. 

Assessorament i orientació: Quan es valori que les característiques de la persona 
beneficiària no requereixen de suport específic. La integració del participant és 
assolible a partir de l’assessorament a l’equip de monitors/es sense requerir un 
reforç en el nombre d’aquests. No comporta subvenció econòmica, però sí 
l’assessorament. 

 
 
6.7. La persona sol·licitant es compromet a mantenir una entrevista personal amb 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, si així es requereix. 
 
6.8. L’obtenció de la subvenció pel mateix concepte en anys anteriors no generarà 
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cap dret per l’obtenció de la subvenció de l’any de la convocatòria i no podrà  al·legar-
se com a precedent. 
 
 
7)CRITERIS D’EXCLUSIÓ  
 

7.1. L’incompliment de qualsevol disposició d’aquesta normativa donarà lloc a la 
revocació de la subvenció concedida. Les dades justificatives aportades podran ser 
sotmeses a constatació. En el cas que es comprovi que les esmentades dades no 
concorden amb la realitat, es perdrà el dret a la subvenció en aquesta convocatòria, i en 
el cas d’haver estat percebuda, comportarà l’obligatorietat de retornar l’import. 
 
7.2. El no compliment d’algun dels requisits imprescindibles. 
7.3. La presentació de la sol·licitud fora del termini establert. 
7.4. La no presentació de tota la documentació requerida en el termini establert. 
 
8)ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ, AVALUACIÓ I ATORGAMENT 
DE LES SUBVENCIONS 
 
Totes les sol·licituds de subvenció seran informades per una comissió avaluadora 
constituïda per, com a mínim, el/la cap del servei, un membre del personal tècnic i un 
membre del personal administratiu. Aquesta comissió examinarà el compliment dels 
requisits de les persones beneficiaries, 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 Local l’òrgan que aprovarà la concessió i/o la     
denegació de les subvencions. 
 
 
9)OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIADES 
 

Les persones a les que s’hagi atorgat una subvenció tindran les següents obligacions: 
 

a) Complir les condicions establertes en les bases reguladores i en la 
convocatòria. 

b) Realitzar l’activitat per a la qual s’atorga l’ajut en els termes i terminis 
indicats en la convocatòria i en l’acord d’atorgament. 

c) Notificar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en el 
compliment de les obligacions establertes, mitjançant la presentació d’un 
informe per escrit amb justificació de les causes que l’originen. 
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10) EFECTES DE L’INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE LES PERSONES 
BENEFICIADES 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions de la persona beneficiada establerta en 
aquesta convocatòria i en la normativa d’aplicació donarà dret a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú a la revocació de la subvenció concedida, prèvia audiència de la 
persona beneficiada, sense dret a que aquesta rebi indemnització, i sens perjudici dels 
drets a incoar els procediments sancionadors i de  rescabalament dels danys i perjudicis 
que siguin oportuns. 
 
Això no obstant, en el cas que es produïssin modificacions no substancials del suport al 
monitoratge de l’activitat, de forma justificada, l’Ajuntament podrà modificar l’import de 
la subvenció concedida de forma motivada i mitjançant la corresponent resolució per 
part de l’òrgan que la va concedir. 
 
 
11) IMPORT I FORMA DE PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS 
El pagament es farà directament a les entitats organitzadores de les activitats 
extraescolars que hagin fet el tràmit i siguin considerades entitats col·laboradores per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú complint tots els requisits i obligacions establertes. 
Els imports concedits s’abonaran a les entitats col·laboradores de la manera següent: 

 

- El 60% del total de l’import concedit: un cop redactada la resolució de 
concessió       i aprovada per la Junta de Govern Local. 

- L’altre 40% de l’import: es farà efectiu un cop l’entitat col·laboradora hagi                     
justificat correctament la participació. 

 
12)OBLIGACIONS DE LES ENTITATS COL.LABORADORES 
 
Les entitats col·laboradores que presentin sol·licitud hauran de complir i respectar les  
Normes reguladores de la relació entre l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i les 
AMPAs/AFAs i/o centres escolars organitzadors d’activitats extraescolars curs 
2020/2021, aprovades per Junta de Govern Local. 
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13)REGIM JURÍDIC 
 

Aquesta convocatòria té naturalesa en l’Ordenança General reguladora de la concessió 
de subvencions d’aquest ajuntament, publicada en el BOPB núm. 68 de 20 de març de 
2007 i modificat l’article 5 del Ple de 13 de març de 2017. 
 
També estarà subjecte a: 

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència i accés a la informació 
pública i bon govern de Catalunya. 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions - Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol. 

- La resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa 
al procediment per a la concessió de subvencions públiques. 

- Llei 30/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic - Llei 
26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya 

- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials 

- Llei 39/2006, de 14 desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció 
a les persones en situació de dependència. 

- Decret 276/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les 
quals participen menors de 18 anys. 

- articles 57 i 58 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i oportunitats en 
la infància i adolescència que regulen, respectivament, els requeriments de 
les zones i equipaments recreatius, d’educació en el lleure, així com el joc i la 
pràctica de l’esport pels infants i adolescents, i estableixen el seu dret a 
practicar l’esport i a participar en activitats físiques i recreatives en un entorn 
segur. 

Actualment, les activitats extraescolars no compten amb una normativa específica 
que les reguli. Es mencionen a la Llei 12/2009, de 10 juliol, d’Educació que 
considera les activitats extraescolars part de les activitats de lleure i “reconeix el 
valor educatiu i socialitzador de les activitats de lleure i el dret de tots els alumnes 
a accedir-hi en condicions d’igualtat”. 
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14)DENEGACIÓ, MODIFICACIÓ, SUSPENSIÓ I EXTINCIÓ DELS AJUTS  
 

L’incompliment de qualsevol de les obligacions de la persona beneficiària o de l’entitat 
col·laboradora, establertes en les bases, en aquesta convocatòria i en la normativa 
d’aplicació donarà dret a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la revocació de la 
subvenció concedida i/o exigència de responsabilitat, prèvia audiència, sense dret a que 
aquest rebi indemnització, i sens perjudici dels drets a incoar els procediments 
sancionadors i de rescabalament dels danys i perjudicis que siguin oportuns. 
 
Això, no obstant, en el cas que es produïssin modificacions no substancials de l’activitat, 
de forma justificada, l’Ajuntament podrà modificar l’import de la subvenció concedida de 
forma motivada i mitjançant la corresponent resolució per part de l’òrgan que la va 
concedir. 
 
Denegació: Podran ser denegades les sol·licituds que, tot i complir amb els requisits 
establerts, puguin concórrer en alguna de les següents circumstancies: 
 

• dificultar la tasca tècnica de valoració de la sol·licitud rebuda. 
• el falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les 

persones sol·licitants 
• qualsevol altre motiu que, atenent a les circumstancies i prèvia valoració del 

personal tècnic de referència, estimin la seva denegació de forma motivada 
• si s’han exhaurit els recursos disponibles per a aquesta línia de subvenció 

Extinció: Es procedirà a l’extinció de les prestacions per alguna de les següents 
causes: 

• compliment del termini en les prestacions de durada determinada. 
• per renúncia o desistiment de la persona beneficiària a la prestació 

econòmica. 
• desaparició de totes o d'alguna de les circumstancies, general o 

específiques, que van donar lloc a la seva concessió. 
Revocació: Les subvencions podran ser revocades per alguna de les següents 

causes: 
• incompliment dels requisits per part de la persona beneficiària  

(compromisos i obligacions) o de l’entitat organitzadora 
• falsejar, ocultar o mostrar obstrucció a les actuacions de comprovació 

empreses per part dels tècnics referents. 
• quan la persona beneficiària ho sigui simultàniament d'una altra  

prestació amb la mateixa finalitat i ho hagi amagat en la sol·licitud de 
subvenció. 

• altres causes de caràcter greu imputables a les persones beneficiàries no 
contemplades en els apartats anteriors. 
 
La revocació de la prestació donarà lloc a la tramitació, en el seu cas, del 
reintegrament de les quantitats indegudament percebudes per part de la 
persona beneficiària. En tot cas, i en funció de les circumstàncies 
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econòmiques i personals concurrents, es podran establir formes de 
devolució fraccionada. 

 
15)REGIM D’INCOMPATIBILITATS 
 

Amb caràcter general les subvencions previstes en les seves bases i en la present 
convocatòria no són compatibles amb qualsevol altra de les concedides per altres 
administracions pel mateix concepte. Alhora, sota cap concepte, les subvencions que 
es percebin pels serveis no poden superar la quantia i finalitat d'aquest. 
Pel seu caràcter extraordinari, finalista i no periòdic serà incompatible la concessió de 
subvencions amb el gaudi gratuït de serveis que cobreixin les mateixes necessitats, 
resultant compatibles únicament quan presentin diferent naturalesa i atenguin aquesta 
finalitat. Igualment seran incompatibles amb les subvencions concedides per altres 
entitats, que siguin de la mateixa naturalesa, abast, quantia i/o finalitat. 
 
 
16)TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT DE LES 
CONCEDIDES 
 

Dins el marc establert per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals i de les disposicions del Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 es garanteix la 
confidencialitat en relació a les peticions efectuades en l’àmbit de l’ens local on es faci 
la petició, així com de qualsevol de les seves dades personals i familiars facilitades, 
essent utilitzables les mateixes, estrictament, per a les finalitats per a les quals han estat 
facilitades. 
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’aquesta convocatòria. Tampoc es comunicaran a tercers, llevat de supòsits 
legalment previstos. 
 
17)PUBLICACIÓ 
 

És notificarà al Servei d’Intervenció 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. 
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RESUM DELS TERMINIS DE LA CONVOCATORIA  
 

Lloc presentació sol·licitud En línia i presencial a l’ Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC)  

Horari Atenció telefònica: 93 8140000 / 93 8143900 
(010), de dilluns a divendres de 8 a 14 h. 
Sol·licitud de cites concertades de dilluns a 
divendres de 9.30 a 14h. Correu electrònic: 
atencio@vilanova.cat 

Termini del 28 d’octubre al 10 de novembre de 2020 
Documentació 

1. sol·licitud específica de la subvenció  
2. certificat  de  grau  de  
discapacitat 
3. justificant de la inscripció a l’activitat 
extraescolar emès per l’entitat  
organitzadora de l’activitat 
4. Si és el cas, carnet corresponent de família 
nombrosa o família monoparental 

Publicació Llistat Provisional  25 de novembre de 2020. En cas que no es 
presenti cap  al·legació en el termini de 10 dies 
hàbils, aquest llistat provisional es considerarà 
definitiu. 

Període per aportar 
documentació o reclamacions 

  
Del  25 de novembre al  10 de desembre  de 
2020  

Publicació Llistat definitiu  23 de desembre de 2020 

 
 
SEGON: AUTORITZAR l’import màxim destinat a la concessió de les subvencions 
previstes en aquesta convocatòria: vint mil euros (20.000 €) amb càrrec a la partida 
núm. 09.3278.48204 Ajuts infància de l’exercici 2020.  
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L’eficàcia d’aquest acord en relació a la disponibilitat pressupostària per l’exercici 2020 
restarà condicionat a l’existència de la corresponent dotació pressupostària 
 
TERCER. ESTABLIR el termini per a la presentació de sol·licituds del 28 d’octubre al 
10 de novembre de 2020 ambdós inclosos. Les sol·licituds es poden presentar: en 
línia mitjançant el Servei de tramitació Avançada, STA, o bé presencialment a l’ Oficina 
d’Atenció a la Ciutadana (OAC), sol·licitant cita prèvia. 
 
QUART. APROVAR l’extracte de la present convocatòria per tal de publicar-la en la 
BDSN amb el text següent: 
De conformitat amb allò con 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: Les subvencions van destinades a persones entre 
els 3 anys i el 16 anys (ambdós inclosos) que presenten una diversitat funcional igual o 
superior al 33%. 
S’entén com a persones amb diversitat funcional aquelles que presenten deficiències 
físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials a llarg termini que, en interactuar amb 
diverses barreres, poden impedir la seva participació plena i efectiva en la societat, en 
igualtat de condicions amb els demés (OMS, 2006). 
Tipologia (Generalitat de Catalunya, 2011): 
• Discapacitat física (motòrica i no motòrica) 
• Discapacitat intel·lectual (lleu, moderada, greu, profunda) 
• Discapacitat sensorial  (auditiva i/o visual) 
 
Segon:  L’objectiu de la subvenció o ajut: Es tracta de subvencionar una part del cost del 
monitoratge de suport necessari per acompanyar aquests infants i adolescents durant 
l’activitat extraescolar. 
 
Tercer:  Bases reguladores:  Per acord de Ple Municipal de data 6 de maig, van ser 
aprovades les “Bases reguladores de les subvencions destinades a infants i adolescents 
amb diversitat funcional per a la seva inclusió en activitats extraescolars” la seva 
publicació al Butlletí de la Província de Barcelona va ser en data 15 de maig de 2019. 
 
Quart:  Import: 20.000€ del pressupost municipal 2020 amb càrrec a la partida 09 3278 
48204 Ajuts infància de l’exercici 2020. 
 
Cinquè: Termini de presentació de sol·licituds: El termini  de presentació de les 
sol·licituds és del 28 d’octubre al 10 de novembre de 2020 (ambdós inclosos). 

 
CINQUÈ. PUBLICAR aquesta convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament i en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
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SISÈ. TRASLLADAR a la Intervenció municipal l’acord d’aprovació de la convocatòria 
en text complert i també l’extracte de la convocatòria en dues versions: original en català 
i la versió traduïda al castellà, annexada a aquest acord, per a que procedeixi a la 
introducció de les dades a la Plataforma de la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
 
SETÈ. APROVAR les “Normes reguladores de la relació entre l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú i les AMPA/AFA i/o centres escolars organitzadors d’activitats extraescolars 
curs 2020 / 2021” amb el següent text:  
 
 

NORMES REGULADORES DE LA RELACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ I LES AMPA/AFA I/O CENTRES ESCOLARS ORGANITZADORS 
D’ACTIVITATS  EXTRAESCOLARS CURS 2020- 2021  
 
1.OBJECTE 
Regular les condicions a complir per part de les AMPA/AFA i/o CENTRES DOCENTS 
organitzadors d’activitats extraescolars del curs escolar 2020–2021 per a participar en el 
projecte d’inclusió d’infants i adolescents amb diversitat funcional en activitats 
extraescolars de Vilanova i la Geltrú, amb la finalitat de garantir una conceptualització 
comuna i uns criteris bàsics de qualitat.  
Les entitats organitzadores d’activitats extraescolars es contemplen com a centres 
docents, associacions i entitats sense ànim de lucre que organitzin activitats 
extraescolars. Poden realitzar l’activitat elles mateixes o encomanant la gestió de 
l’activitat a organitzacions especialitzades però que també hauran de complir amb els 
mateixos requisits establerts en aquestes normes reguladores.  
 
2.DEFINICIONS I CRITERIS DE QUALITAT  
S’entén com a persones amb diversitat funcional aquelles que presenten deficiències 
físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials a llarg termini que, en interactuar amb 
diverses barreres, poden impedir la seva participació plena i efectiva en la societat, en 
igualtat de condicions amb els demés (OMS, 2006). 
Tipologia (Generalitat de Catalunya, 2011): 
� Discapacitat física  (motòrica i no motòrica) 
� Discapacitat intel·lectual  (lleu, moderada, greu, profund) 
� Discapacitat sensorial  (auditiva i/o visual) 
La Llei d’educació de Catalunya reconeix el lleure com a àmbit educatiu i el dret de tot 
l’alumnat a accedir-hi en condicions d’igualtat. En aquesta mateixa llei es fomenta 
l’equitat en l’educació en el lleure. “Les administracions públiques han d’establir 
mesures de foment per garantir que tots els alumnes puguin participar en els plans i els 
programes socioeducatius i en les activitats d’educació en el lleure en condicions 
d’equitat, sense discriminació per raons econòmiques, territorials, socials, culturals o de 
capacitat.” 
El temps de lleure és un espai que ofereix grans possibilitats de diversió, oci i 
desenvolupament personal. Inclou un seguit d’experiències emocionals, formatives i de 
desenvolupament personal que el relacionen amb el món de l’emoció. Permet una 
participació social més amplia i més lliure, amb possibilitats d’integració en la vida de 
grups recreatius, culturals i socials. El temps de lleure possibilita l’adquisició de cultura i 
el desenvolupament d’habilitats i aptituds. 



  
Document electrònic 

Número de validació: 13067154572350506611 

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 

  

Les activitats extraescolars es porten a terme fora de l’horari lectiu amb l’objectiu de 
complementar-lo. Esdevenen, doncs, una proposta educativa durant el temps de lleure 
dels infants/adolescents. Aquestes activitats han de tenir un enfoc pedagògic que estigui 
dins els criteris educatius que contempla el centre docent. Les activitats extraescolars 
tenen un valor educatiu, amb un sentit i propòsit per l’aprenentatge, tenen un valor social, 
per tant, contribueixen a la cohesió social i tenen un valor comunitari, és a dir, no busquen 
generar capital econòmic però sí comunitari.  Segons  
l’estudi presentat el 2016 per la Fundació Bofill i l’institut català d’avaluació de polítiques 
públiques (Ivàlua) l’impacte que tenen les activitats extraescolars en l’alumnat queda 
reflectit en la millora dels resultats acadèmics, mostra més motivació i predisposició a 
l’aprenentatge sempre en comparació amb aquells que no participen a activitats 
extraescolars.  
Els infants amb diversitat funcional necessiten d’aquest temps de lleure igual que la resta.  
És absolutament important aconseguir una normalització, entesa a partir de la 
participació i l’acceptació d’un infant amb diversitat funcional en els àmbits de la família, 
l’escola i la societat.  
És essencial garantir la igualtat d’oportunitats mitjançant espais i situacions de joc que 
n’afavoreixin la integració i la normalització. El joc compartit entre infants amb diversitat 
funcional i no diversitat funcional i entre infants de diferents cultures implica un 
esdeveniment espontani d’interacció social que ofereix l’opció de la descoberta recíproca 
i de viure la diversitat, comprendre-la i respectar-la. La millor opció és, amb els recursos 
i els ajuts tècnics necessaris, que els infants/adolescent amb diversitat funcional 
participin de manera normalitzada en les activitats de lleure ordinàries del seu entorn 
habitual.   
Selecció i adaptació de materials i activitats: L’educador/a, monitor/a, entrenador/a 
que dirigeix l’activitat i la porta a terme ha de conèixer les limitacions per tal d’adequar-
ne la intervenció. Caldrà seleccionar i adaptar (joguines, jocs o el tipus de pràctica 
esportiva) a les característiques i necessitats de l’infant/adolescent amb diversitat 
funcional i d’aquesta forma contribuir a compensar les limitacions de partida. En la 
majoria de casos, una petita variació en el plantejament de les activitats permet que 
aquests infants també hi puguin participar. 
Per a les adaptacions de les activitats s’ha de tenir en compte:  
o Espai: terreny, distàncies. o Recursos utilitzats: materials o Normativa: reglamentació, 
normes. o Habilitats: formes de desplaçament o Suport addicional (augment d’adults a 
l’activitat) o Comunicació: manera de donar les explicacions i suport (visuals, 
auditius,...) 
La inclusió forma part d’una de les necessitats vitals dels propis infants i adolescents. 
Han de sentir-se part del grup, aprendre a relacionar-se, sentir-se acollits i acceptats 
cada dia, aprendre a conviure, aprendre a aprendre, aprendre a fer coses per si mateixos, 
aprendre a ser autònoms, aprendre a comunicar-se. 
 

2. COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I A GELTRÚ 
 Es farà el següent suport: 
� Obrir una línia de subvencions destinades a infants i adolescents amb diversitat 
funcional per a la seva inclusió en activitats extraescolars amb l’objectiu de facilitar-
ne l’accés. 
� Informar a les entitats organitzadores d’aquells participants a qui s’ha concedit 
subvenció, el percentatge i l’import corresponent.   
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� Abonar directament a les entitats organitzadores els imports concedits en concepte de 
subvenció, prèvia autorització de la mare/pare o tutor/a legal. L’import s’abonarà de la 
manera següent:  
� El 60% del total de l’import concedit: un cop redactada la resolució de 
concessió i aprovada per la Junta de Govern Local 
� El 40% restant del import: és farà efectiu un cop l’entitat col·laboradora hagi 
justificat correctament seguint el procediment establert en les bases reguladores i demés 
normativa d’aplicació, abans de la finalització del curs 2020-2021 
� Valorar el suport de reforç de monitoratge i l’adequació de l’activitat extraescolar a les 
característiques de l’infant/adolescent amb diversitat funcional durant el termini establert 
a les bases reguladores i a la seva convocatòria, que s’aprovarà anualment fixant 
requisits, condicions e imports.  
�  
3. REQUISITS  I OBLIGACIONS DE LES ENTITATS COL·LABORADORES : 
� Ser entitat sense afany de lucre, registrada al Registre Municipal d’Entitats i 
Associacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o ser centre d’ensenyament reglat i 
està inclosa en la convocatòria de subvencions en regim de concurrència competitiva 
destinada a infants i adolescents amb diversitat funcional per a la seva inclusió en 
activitats extraescolars del curs 2020-2021  
� Complir la normativa legal vigent. 
� Complir amb les condicions de contractació i sous recollits en el Conveni col·lectiu 
vigent del sector del lleure educatiu i sociocultural 
� Executar les activitats extraescolars de manera que siguin de qualitat, enriquidores, 
accessibles i segures pels infants/adolescents. Vetllar per la inclusió de tots els infants i 
adolescents.  
� Lliurar a les famílies amb infants/adolescents amb diversitat funcional en el moment de 
la inscripció el full de sol·licitud de subvenció que inclou l’autorització de dades, que 
permetrà a l’Ajuntament, un cop rebi la sol·licitud, coordinar la valoració amb el centre 
educatiu on assisteix l’infant/adolescent i amb l’equip psicopedagògic per determinar el 
suport de reforç de monitoratge i l’adequació de l’activitat a les característiques de 
l’infant/adolescent.  
� Per tal de facilitar la valoració, l’entitat podrà avançar via correu electrònic a la bústia 
infancia@vilanova.cat un llistat d’aquells infants/adolescents amb diversitat funcional que 
s’hagin inscrit a l’activitat extraescolar. El fet que l’entitat col·laboradora faci arribar 
aquesta informació a l’Ajuntament no eximirà a les famílies d’haver de cursar la 
sol·licitud de subvenció. 
� En cas d'anul·lar alguna de les activitats extraescolars organitzades en les que s’ha 
inscrit un/a participant amb subvenció s’haurà de comunicar a l’Ajuntament, com a 
mínim, 10 dies abans de l'inici de l'activitat  mitjançant Carpeta Ciutadana. Les entitats 
hauran d’informar a cada inscrit sobre aquesta circumstància. 
� No es farà efectiu el pagament si la família no ha cursat la sol·licitud de subvenció en 
el termini establert en la seva convocatòria anual. 
� L’entitat col·laboradora haurà de coordinar-se amb la persona tècnica responsable de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per tal de facilitar la inclusió de l’infant/adolescent. 
4. PROCEDIMENT PER SER ENTITAT COL·LABORADORA 
� Presentar mitjançant Carpeta Ciutadana i amb Certificat Digital, la següent 
documentació: 
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a) Sol·licitud per ser Entitat Col·laboradora i acceptar  les presents normes 
reguladors. 
b) Fitxa Descriptiva de l’activitat extraescolar amb totes les dades 
complimentades que es sol·licitin. 
c) Declaració responsable conforme l’entitat compleix tots els requisits exigits 
per poder gaudir de la condició d’Entitat Col·laboradora i està al corrent del compliment 
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i d’estar al corrent de les 
seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
La presentació de la sol·licitud pressuposa automàticament el coneixement i l’acceptació 
d’aquesta normativa. 
El no compliment d’algun dels punts recollits en aquesta normativa, comportarà no poder 
ser considerada entitat col·laboradora i, per tant, comportarà que no es subvencioni en 
cap cas als seus participants. 
5.2. Les entitats organitzadores que siguin declarades entitat col·laboradora, també han 
de presentar la següent documentació, mitjançant carpeta ciutadana: 
a) Còpia de la Assegurança d’accidents personals i Assegurança de 
Responsabilitat Civil de l’activitat.  
Article 5 del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en 
les quals participen menors de 18 anys: 
“Assegurances 
5.1 L'entitat organitzadora o l'entitat promotora de l'activitat ha de contractar, per a 
totes les persones participants, una assegurança d'accidents personals amb les 
cobertures següents: per despeses d'assistència sanitària, un mínim de 6.000 euros; per 
defunció, un mínim de 5.000 euros, i per invalidesa permanent, un mínim de 6.500 euros. 
En el supòsit de defunció d'una persona menor de 14 anys, l'assegurança s'ha de 
destinar a cobrir les despeses de sepeli. 
5.2 L'entitat organitzadora o l'entitat promotora ha de contractar una assegurança 
de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de l'activitat 
amb uns límits mínims d'indemnització de 300.000 euros per víctima i 1.200.000 euros 
per sinistre. 
5.3 En cas que l'entitat organitzadora o promotora de l'activitat estigués federada o 
formés part d'un moviment o associació, poden ser aquestes federacions, moviments o 
associacions els que formalitzin els contractes d'assegurances que preveuen els apartats 
5.1 i 5.2.” 
b) Còpia dels contractes laborals i de voluntariat, així com la RNT 1  dels 
monitors/es o entrenadors/es 
c) Model de Declaració responsable sobre compliment de les Lleis de protecció 
jurídica del Menor 2 
d)  
6. PROCEDIMENT DE PAGAMENT I INFORMACIÓ A LA BDNS  
Amb el consentiment de la persona beneficiària, l’Ajuntament abonarà directament a les 
entitats col·laboradores els imports concedits en concepte de subvenció.  
S’abonarà el 60% del total de l’import concedit un cop sigui aprovada per Junta de Govern 
Local la resolució de concessió.  
El 40% restant l’Ajuntament l’abonarà quan l’entitat organitzadora hagi justificat 
correctament, mitjançant carpeta ciutadana i certificat digital. 

                                                
1 RNT- Relació Nominal de Treballadors emès per la Tresoreria General de la 
Seguridad Social 2 http://www.vilanova.cat/jsp/normatives/impresos.jsp 
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Les dades de les entitats col·laboradores i receptores dels imports de les subvencions 
concedides es comunicaran a la BDNS dins dels procediments establerts per la mateixa. 
 
7. JUSTIFICACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT PER A LA QUAL ES 
CONCEDEIX LA SUBVENCIÓ  
Presentar, abans de la finalització de l’activitat extraescolar i màxim abans de la 
finalització del curs 2020-2021 (18 juny 2021) la sol·licitud de pagament de les 
subvencions mitjançant carpeta ciutadana i certificat digital, adjuntant, la següent 
documentació imprescindible: 
a) Certificat signat per la persona responsable de l’entitat amb la relació dels 
infants/adolescents que han rebut la subvenció i han assistit regularment a l’activitat.  
b) Autorització signada pel pare/mare o tutor legal conforme és coneixedor/a de 
l’import concedit per de la subvenció i autoritzant que aquest import es farà efectiu a 
l’entitat col·laboradora. 
c) Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de 
l’Ajuntament.2  
d)  
8. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
Pel que fa a les dades de caràcter personal recollides en el decurs del projecte caldrà 
tenir present què les Entitats, com a encarregades del tractament, hauran de complir els 
requeriments previstos a la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en 
particular, a les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril, publicat el 25 de maig de 
2016 i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals.  

 
VUITÈ.- Aprovar la prova pilot durant el curs escolar 2020-2021 amb les AMPA / AFA i 
centres docents amb un major volum d’alumnat amb diversitat funcional: escola Llebetx, 
escola El Margalló, escola El Cim, escola Canigó, escola Sant Jordi, escola Ginesta, 
col·legi Santa Teresa de Jesús, escola L’ Aragai i escola Ítaca, per poder avaluar-ne 
l’impacte i els resultats i, en futures edicions, poder donar resposta a qualsevol sol·licitud 
d’infants i adolescents amb diversitat funcional de la ciutat. 
 
NOVÈ.-  Obrir el termini de presentació de les sol·licituds per ser entitat col·laboradora 
del 8  al 23 d’octubre 2020, ambdós inclosos. Aquesta sol·licitud es presentarà de 
forma telemàtica mitjançant el Servei de Tramitació Avançada a través de la pàgina 
www.vilanova.cat adjuntant a la mateixa la informació sol·licitada en aquestes mateixes 
normes 
 
DESÈ.- Disposar la publicació de les Normes al Tauler d’Edictes de la corporació i a la 
pàgina web de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
(...) 
 
 
                                                
2  Document acreditatiu de la titularitat de compte bancari. Imprescindible per a que qualsevol 
persona, física o jurídica, pugui rebre transferències de part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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ONZÈ. PEU DE RECURS 
 

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



 

 

 


