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Identificació de l’expedient 
Núm. Exp.: 35/2020/eJGL 
 
NÚM.: 35 
ÒRGAN: Junta de Govern Local 
SESSIÓ: Ordinària 
DATA: 27 d'octubre de 2020 
HORA: 09:30 
DOCUMENT: Acta 
 
A Vilanova i la Geltrú, a la VIDEOCONFERÈNCIA MITJANÇANT SISTEMA TEAMS 
en: 1ª convocatòria. Comença la sessió a les 09:30 
 
ASSISTENTS 
 
Olga Arnau Sanabra 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 
 

Cesar Rodriguez Sola 
Interventor municipal 
 
 
Excusa la seva absència la regidora: 
 
Adelaida Moya Taules ERC 
 
 
Assisteix a la mateixa reunió, JAUME CARNICER I MAS (Regidor JxC), ADRIA 
GUEVARA FIGUERAS (Regidor ERC) i MARTA GUINDA CAMPS (Regidora 
CUP),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 34/2020/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 34 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 20 D’OCTUBRE DE 2020. 
 
1. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 37/2019/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIO PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA A LA RONDA IBÈRICA 226, EL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2019. 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 41/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA AL CARRER ALEXANDRE DE CABANYES 8, EL DIA 25 DE 
FEBRER DE 2020 
 
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 112/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER FRANCESC MACIÀ, 131, EL DIA 29 DE MAIG DE 
2019 
 
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 79/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000079/2020-EUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 27/11/2019. 
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5. Policial Local. 
Número: 634/2020/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE 
TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT VIÀRIA I ELS SEUS ANNEXES 
 
6. Cultura. 
Número: 513/2020/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA 
PRODUCCIÓ D’ESPECTACLES I D’EXPOSICIONS RELACIONATS AMB LA CULTURA 
POPULAR I TRADICIONAL DE L'OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL. 
 
7. Esports. 
Número: 944/2020/eSUB. 
 
ATORGAR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA FEDERACIÓ CATALANA DE 
VOLEIBOL 
 
8. Llicències i Disciplina. 
Número: 54/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER MARCO 
ANTONIO HERRERO GREGORIO, PER A FER UNA REFORMA AMB AFECTACIÓ 
ESTRUCTURAL DE LES BIGUES DE LA COBERTA, FER CANVI DE DISTRIBUCIÓ 
INTERIOR DE L’HABITATGE AMB AFECTACIÓ ESTRUCTURAL I ENDERROCAR DOS 
VOLUMS DE LA TERRASSA A LA RBLA. PRINCIPAL, 12 03) 
 
9. Llicències i Disciplina. 
Número: 614/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER CARITAS 
DIOCESANA SANT FELIU DE LLOBREGAT, PER A REFORMAR HABITATGE AMB 
AFECTACIÓ ESTRUCTURAL I DINS DEL PLA ESPECIAL I PATRIMONI HISTÒRIC-
ARTISTIC MUNICIPAL AL C. RECTORIA, 1 
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10. Llicències i Disciplina. 
Número: 668/2020/eOBR. 
 
APROVAR DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER A FER 
A OBRES DE REFORMA PER A FER EL CANVI D’ÚS DE LOCAL A HABITATGE AL 
PG. CARME, 41 BX 02. 
 
11. Llicències i Disciplina. 
Número: 834/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER A 
CONSTRUIR UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+1PP, A LA AV. 
TORRES DEL VALLÈS, 59 
 
 
Proposicions urgents 
 
12. Recursos Humans. 
Número: 478/2020/eRH. 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES 
REGULADORES DEL CONCURS OPOSICIÓ D’ONZE PLACES D’AGENT DE LA 
POLICIA LOCAL 
 
13. Recursos Humans. 
Número: 935/2020/eRH. 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES 
REGULADORES DEL CONCURS OPOSICIÓ DE QUATRE PLACES DE CONSERGE, 
DE PERSONAL LABORAL FIX. 
 
14. Recursos Humans. 
Número: 1799/2020/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I BASES PER MOBILITAT FUNCIONARIAL, 
MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS, DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DE SERVEI 
D’ESPAI PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
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15. Educació IMET. 
Número: 991/2020/eSUB. 
 

APROVAR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ADREÇADES ALS CENTRES DOCENTS 
SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON CICLE I 
PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
MODALITAT AJUTS A L’ESCOLARITAT, IGUALTAT D’OPORTUNITATS, ANY 2020 
 

16. Educació IMET. 
Número: 992/2020/eSUB. 
 

APROVAR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ADREÇADES ALS CENTRES DOCENTS 
SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON CICLE I 
PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
MODALITAT DESPLAÇAMENTS DINS DEL NUCLI URBÀ PER SORTIDES 
PROGRAMADES DINS DEL PAE (PROGRAMA D’ANIMACIÓ EDUCATIVA) I/O 
L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ ITREBALL, ANY 2020 
 

17. Promoció Ciutat. 
Número: 596/2020/eAJT. 
 

APROVAR L'APORTACIÓ A L'OFICINA TÈCNICA DE LA DIPUTACIÓ 
CORRESPONENT AL 50% (14.950,00€+IVA) COFINANÇAMENT RECURS TÈCNIC 
ATORGAT "ANÀLISII DE LA IMATGE DE VILANOVA I LA GELTRÚ, COM A 
DESTINACIÓ TURÍSTICA I GASTRONÒMICA POST COVID-19, CODI 20/Y/291672 
(EXP. 421/2020/eAJT) 
 

18. Treball IMET. 
Número: 000031/2020-EDT. 
 

ENCARREGAR A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A 
L’IMET, PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “FINANÇAMENT 
D’ACTIVITATS EDUCATIVES, ESPORTIVES I JUVENILS” ATORGAT PER LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
 
0.Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs.  
Número 34/2020/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 34 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 20 D’OCTUBRE DE 2020. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària 34 de la Junta de Govern Local del dia 20 d’octubre 
de 2020. 
 
 
 
 
1. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 37/2019/eSJ. 
 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIO PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA A LA RONDA IBÈRICA 226, EL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2019 
  
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 per la 
senyora amb DNI l senyor amb DNI 47631071 A, 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: 
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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. 
  
   
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 41/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS 
PER CAIGUDA AL CARRER ALEXANDRE DE CABANYES 8, EL DIA 25 DE FEBRER 
DE 2020 
  
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 
senyora amb DNI 77090585 J, 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: 
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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. 
  
   
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 112/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS PER CAIGUDA AL CARRER FRANCESC MACIÀ, 131, EL DIA 29 DE MAIG 
DE 2019 
  
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 5045941 V, 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: 
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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. 
  
   
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 79/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000079/2020-EUES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT PER A 
PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 27/11/2019.  
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 39092636L la sanció de multa de quatre-
cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre 
d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
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SEGON. REQUERIR la persona titular del DNI 39092636L perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
 
QUART. PEU DE 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 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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5. Policial Local.  
Número: 634/2020/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ 
DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT VIÀRIA I ELS SEUS ANNEXES 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
  
PRIMER. APROVAR el Conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit 
i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en matèria de seguretat viaria, i els seus annexes: 

 
a) Annex 2 al Conveni marc referit a la Col·laboració entre el Servei Català 

de Trànsit i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a l’adhesió al sistema 
d’informació i atenció a les víctimes i afectats d’accidents de trànsit a 
Catalunya del Servei Català de Trànsit. 

b) Annex 4 al Conveni Marc referit a la Col·laboració en matèria de controls 
d’alcoholèmia amb aportació d’etilòmetre a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 

c) Annex 5 al Conveni Marc referit a la col·laboració en matèria de control 
d’estupefaents amb aportació de kits de detecció de substàncies 
estupefaents i material de suport amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

d) Annex 6 al Conveni marc referit a la col·laboració en matèria d’educació 
per a la mobilitat segura pràctica entre el servei català de trànsit i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
SEGON.  PUBLICAR el present conveni i els seus annexes en el BOPB. 
 
TERCER. INSCRIURE el conveni en el Registre de Convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat. 
 
QUART.  NOTIFICAR el present acord als interessats. 
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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 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. Cultura.  
Número: 513/2020/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA PROPOSTA PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA 
PRODUCCIÓ D’ESPECTACLES I D’EXPOSICIONS RELACIONATS AMB LA 
CULTURA POPULAR I TRADICIONAL DE L'OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA  
CULTURAL 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. ACCEPTAR la concessió de l’ajut econòmic de 4.015,00 euros (quatre mil 
quinze euros) de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de 
Catalunya, corresponent al recurs amb codi BDNS 513508, “Producció d’espectacles i 
d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional” CLT025 per a l’exercici 
2020. 
 
SEGON.  NOTIFICAR el present acord a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
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sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
   
7. Esports.  
Número: 944/2020/eSUB. 
 
ATORGAR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA FEDERACIÓ CATALANA DE  
VOLEIBOL 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
  
   
PRIMER. ATORGAR una subvenció nominativa a la FEDERACIÓ CATALANA DE 
VOLEIBOL amb NIF G08882797, per un import de tres mil euros (3.000 €), destinada 
a l’organització del Campionat de Catalunya de Vòlei Platja Vichy Catalan Vòlei Tour. 
 
SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de tres mil euros (3.000 €) amb 
càrrec a l’aplicació 33.3410.48104 CONVENI FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEI, del 
pressupost de l’exercici 2020 per fer front a la subvenció que s’atorga. 
 
TERCER.  APROVAR les condicions a què queda subjecte la present subvenció i que 
es concreten en els punts següents: 
 

3.1. FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL  es compromet a:  

3.1.1. Destinar la subvenció a l’organització del Campionat de Catalunya de 
Vòlei Platja Vichy Catalan Vòlei Tour, el qual es durà a terme durant els dies 
15 i 16 d’agost de  2020.  

3.1.2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que 
realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els 
sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la 
subvenció concedida. 
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3.1.3. Conservar els documents, de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació 
dels fons rebuts, per un període no inferior a 6 anys, comptats des de la 
finalització del termini de presentació de justificacions. 

3.1.4. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. Aquesta comunicació s’ha 
de fer tan aviat com es conegui. 

3.1.5. Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol 
incidència en el compliment de les obligacions establertes mitjançant la 
presentació d’un informe per escrit, tan bon punt es produeixi, amb justificació 
de les causes que l’originen.  

3.1.6. Comunicar per escrit les modificacions relatives al beneficiari, com un 
canvi en els mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació 
que tingui transcendència per al seguiment de la subvenció. 

3.1.7. Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la 
concessió de subvenció. 

3.1.8. Abans del pagament, el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-
se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 

3.1.9. Complir les obligacions previstes en la llei 19/2014 de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, 
respecte a la publicitat activa. 

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

3.3. Incompliment de les obligacions i compromisos. 

3.3.1. L’incompliment de les obligacions establertes originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, 
reducció o reintegrament de la subvenció concedida. 

3.3.2. En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part de 
l’administració,  haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’Ajuntament 
haurà de resoldre en el termini d’un mes. 

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

3.4. Responsabilitat en front de tercers. La responsabilitat que es pugui 
generar enfront tercers, a conseqüència de les  actuacions derivades del 
desplegament d'aquest acord correspon a l'entitat executora material de les 
actuacions. 

3.5. La forma de pagament de l’import de la subvenció es realitzarà d’un sol 
cop prèvia la presentació dins dels terminis establerts de la documentació 
justificativa esmentada al punt anterior. Així mateix, abans del pagament el 
beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la 
compensació del pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, 
prèvia sol·licitud d’aquest. 

3.6. Compatibilitat amb altres subvencions. La subvenció regulada en aquest 
acord serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions, ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les 
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del 
projecte/activitat a desenvolupar. 

 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL 
perquè en un termini de 10 dies, comptats a partir del dia següent a la notificació, pugui 
presentar al·legacions o els documents que consideri oportuns. S’entendrà acceptada 
la subvenció per part de l’entitat si en aquest termini no manifesta expressament 
la seva disconformitat. 
 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució a la intervenció municipal per al seu 
coneixement i als efectes oportuns.  
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SISÈ. PEU DE RECURS. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució 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. 
  
   
8. Llicències i Disciplina.  
Número: 54/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER A  FER 
UNA REFORMA AMB AFECTACIÓ ESTRUCTURAL DE LES BIGUES DE LA 
COBERTA, FER CANVI DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR DE L’HABITATGE AMB 
AFECTACIÓ ESTRUCTURAL I ENDERROCAR DOS VOLUMS DE LA TERRASSA A 
LA RBLA. PRINCIPAL, 12 03) 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER-. CONCEDIR la llicència d’obres per a  fer una reforma amb afectació 
estructural de les bigues de la coberta, fer canvi de distribució interior de l’habitatge amb 
afectació estructural i enderrocar dos volums de la terrassa, a la rbla. principal, 12 03 
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(exp.54/2020/obr) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i 
jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 

1. Un cop finalitzades les obres caldrà presentar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament el certificat final d’obra signat per la direcció 
facultativa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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

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

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

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

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

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 
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sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
  
   
9. Llicències i Disciplina.  
Número: 614/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER CARITAS 
DIOCESANA SANT FELIU DE LLOBREGAT, PER A  REFORMAR HABITATGE AMB 
AFECTACIÓ ESTRUCTURAL I DINS DEL PLA ESPECIAL I PATRIMONI HISTÒRIC-
ARTISTIC MUNICIPAL AL C. RECTORIA, 1  
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER.  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per CARITAS DIOCESANA SANT 
FELIU DE LLOBREGAT, va sol·licitar llicència d’obres per a  reformar habitatge amb 
afectació estructural i dins del pla especial i patrimoni històric-artístic municipal aL C. 
RECTORIA, 1 (Exp. 614/2020/eOBR) d'acord amb la documentació presentada i amb 
els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i 
generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 

1. Tenint en compte el vist-i-plau a la proposta presentada i valorada a la Comissió 
del Pla Especial i Patrimoni Històric-Artístic de data 9 de juliol de 2020. 

2. La llicència s'ha concedit amb el Projecte Bàsic. qualsevol modificació que 
comporti el posterior desenvolupament del Projecte Executiu, s'haurà de presentar 
com a modificació del Projecte Bàsic. Igualment per poder començar les obres cal 
portar a aquest Ajuntament el projecte d’execució. 

3. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de la Eficiència Energètica de 
l’edifici finalitzat d’acord amb el Real Decret 253/2013 de 5 d’abril. 
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4. Cal complir amb l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Vilanova i la 
Geltrú. Cal complir l’”ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú”, en aquest 
sentit caldrà aportar justificació del compliment de la mateixa. 

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

6. Un cop finalitzades les obres caldrà presentar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament el certificat final d’obra signat per la direcció 
facultativa i visat pel col·legi professional. 

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

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

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

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

10. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre 
la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini 
públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que 
l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol 
habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per 
incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
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11. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

12. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb 
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i 
adequat a l'entorn. 

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

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

 
CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

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

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

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

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

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

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. 

  
   
10. Llicències i Disciplina.  
Número: 668/2020/eOBR. 
 
APROVAR DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
CARLOS LLOVERAS CALVET, PER A  FER A OBRES DE REFORMA PER A FER EL 
CANVI D’ÚS DE LOCAL A HABITATGE  AL PG. CARME, 41 BX 02. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per a  fer a obres de reforma per a 
fer el canvi d’ús de local a habitatge  al PG. CARME, 41 BX 02 (Exp.668/2020/eOBR) 
d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, 
amb les següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 

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

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

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

4. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 
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5. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. 
Com a requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat 
i Salut en el treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà 
de comunicar al Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de 
coordinar la seva implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir 
l’esmentada llicència, a l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de 
vehicles o de vianants, l’afectació de parades d’autobús, l’afectació de jardins,  
tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, la restricció d’accés a guals, l’afectació 
de quioscs i bústies.  

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

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

7. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

8. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable 
o d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb 
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i 
adequat a l'entorn. 

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció 
de l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-
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 
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presentar els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes 
runes. 

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

 
 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta 
del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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11. Llicències i Disciplina.  
Número: 834/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER ELISABET 
DOS SANTOS GARDON, PER A  CONSTRUIR UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES DE PB+1PP,  A LA AV. TORRES DEL VALLÈS, 59  
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER.  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  ELISABET DOS SANTOS 
GARDON, va sol·licitar llicència d’obres per a  CONSTRUIR UN HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+1PP, a la Av. Torre del Vallès, 59 (Exp. 
834/2020/eOBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i 
jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 

incorporat a l’expedient, aquesta llicència queda condicionada a:  
 

1. Els valors d’alçada i elevació indicats a la taula inclosa a la part expositiva 
del referit acord per a l’edifici d’habitatges plurifamiliar (i la grua torre), 
inclosos tots elements com ara  antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire 
condicionat, caixes d’ascensor, cartells, elements decoratius (cartells, 
il·luminacions, etc.,) o qualsevol altre afegit, així com els mitjans auxiliars que 
puguin ser necessaris durant la instal·lació de la grua torre. Aquests valors 
d’alçada i elevació són els següents: 

 
 

Ús Cota 
(msnm) 

Alçada 
(m) 

Elevació 
(msnm) 

Edificació 64,50 7,73 72,23 

Grua-
mòbil 64,50 54,00 118,50 
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2. En el cas que sigui necessària la utilització d’altres mitjans auxiliars que superin 
l’alçada i elevació autoritzades, caldrà sol·licitar la corresponent autorització de 
forma prèvia i preceptiva a la seva instal·lació, fent referència a aquest 
expedient. 

3. L’incompliment dels punts anteriors que comprometin la seguretat i/o afectin a 
la regularitat de les operacions de l’aeroport de Barcelona, suposarà la 
revocació i la pèrdua de la validesa i legitimitat de la present autorització i 
comportarà la corresponent responsabilitat continguda a la Llei 21/2003, de 7 
de juliol, de Seguretat Aèria, i es podrà incoar, en el seu cas, el corresponent 
expedient sancionador. 

4. L’interessat deurà comunicar a l’aeroport de Barcelona l’inici de les obres amb 
la finalitat de facilitar al gestor aeroportuari el control i vigilància dels obstacles 
a l’entorn afectat per les servituds aeronàutiques i així garantir la seguretat de 
les operacions aèries. 

5. AESA podrà inspeccionar les servituds aeronàutiques i l’acompliment dels 
acords d’autorització en matèria de servitud aeronàutica, d’acord amb el que 
estableix l’article 22 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria i 
l’article 33.4 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques, 
modificat pel RD 297/2013, de 26 d’abril. 
 

2. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de la Eficiència Energètica de 
l’edifici finalitzat d’acord amb el Real Decret 253/2013 de 5 d’abril. 

3. La instal·lació de plaques solars no podrà ser alterada respecte d’allò proposat en 
projecte sense l’expressa aprovació dels Serveis Tècnics mitjançant proposta de 
modificació formalment presentada a aquests efectes. 

4. Les plaques de captació solar en cap cas podran incorporar el dipòsit acumulador 
ni cap estructura de suport de manera que sigui visible des de la via pública o que 
provoqui un impacte negatiu en el paisatge urbà o en el conjunt arquitectònic. 

5. Segons l’art. 5.3 de l’”Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de 
captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis”, per a 
l’obtenció de la corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu 
cas, de la llicència o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de 
comprovació favorable d’aquesta, és condició necessària la presentació de : 

 

i. Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de l’apèndix 
06.1 del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació. 
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ii. Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una empresa 
autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la instal·lació cada dos 
anys. La subscripció d’aquest contracte és un deure dels subjectes obligats per 
aquesta Ordenança. Com a mínim durant el primer any de la instal·lació, el 
propietari de l’immoble i/o titular de l’activitat haurà de presentar a l’Ajuntament 
l’informe del manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o 
aspectes de la instal·lació que s’hagin d’haver reparat 

 

6. En cas que el sector disposa de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. 

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

8. La llicència s'ha concedit amb el Projecte Bàsic. qualsevol modificació que comporti 
el posterior desenvolupament del Projecte Executiu, s'haurà de presentar com a 
modificació del Projecte Bàsic. Igualment per poder començar les obres cal portar 
a aquest Ajuntament el projecte d’execució. 

9. Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel 
responsable de l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques “in situ” que 
justifiqui el compliment dels objectius de qualitat establerts a l’ordenança reguladora 
del soroll i vibracions de Vilanova i la Geltrú, en compliment de l’article 23.3, 
d’aquesta normativa. 

10. Tal com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells de 
climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels 
edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades 
arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana. 

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

12. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 
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13. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

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

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

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

16. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

17. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb 
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i 
adequat a l'entorn. 

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció 
de l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-
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. 
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9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

 
 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER. PEU DE RECURS 
 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 

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

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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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. 
 
12. Recursos Humans.  
Número: 478/2020/eRH. 
 
APROVAR  LA  MODIFICACIÓ  DE  LA  CONVOCATÒRIA  I  LES  BASES   
ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL CONCURS OPOSICIÓ  D’ONZE  PLACES 
D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL  
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. APROVAR la modificació de la convocatòria i les bases reguladores 
especifiques del concurs oposició, d’11 places d’Agent de la Policia Local, funcionari/ària 
de carrera, de l’escala de l’administració especial, sots escala serveis especials, 
aprovada per la Junta de Govern Local de 5  de maig de 2020, que quedaran redactades 
de la forma següent: 
 
“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL CONCURS OPOSICIÓ, EN TORN 
LLIURE, PER COBRIR 11 PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL, DE 
L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, 
CLASSE POLICIA LOCAL. 
 
1. NORMES GENERALS. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 

1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs 
oposició lliure, d’ 11 places d’ AGENT DE LA POLICIA LOCAL funcionari de carrera de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de l’escala d’administració especial, subescala 
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serveis especials, classe policia local, del personal funcionari de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 

1.2 La disposició addicional vuitena de la llei 16/1991 de 10 de juliol de les policies 
locals, estableix que s’ha de determinar el nombre de places  reservades per agents 
femenines per acomplir l’objectiu d’equilibrar la presencia de dones i homes a la plantilla. 
En aquesta convocatòria es reserven 4 places per agents femenines. 

1.3 Aquestes places pertanyen al grup de classificació C, subgrup C2, a què es 
refereix l’article 76 del Reial Decret Legislatiu  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 

1.4 Les funcions que corresponen als funcionaris de l’escala d’administració especial, 
subescala serveis especials, classe policia local, categoria bàsica Agent  de policia local, 
són les previstes a l’article 11 i 12 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals 
i, en el seu cas, en el Reglament orgànic del servei de la Policia Local de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. 

1.5 La convocatòria d’aquesta plaça està motivada per les vacants a la plantilla de 
personal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb la corresponent consignació 
pressupostaria i incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació 2019 i 2020 de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 

1.6 La convocatòria d’aquesta plaça està vinculada a la provisió del lloc de treball 
d’Agent de la Policia Local C1-17 amb 244 punts, reservada a personal funcionari, de 
l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local. 
L’adscripció a aquest lloc de treball es produirà amb la presa possessió de la plaça, un 
cop finalitzat i aprovat el curs de formació bàsic a l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya i superat el període pràctiques, segons l’informe corresponent. 

1.7 Les retribucions que corresponen als llocs de treball associats a la plaça 
convocada són els corresponents al catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 

1.8 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. 

1.9 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. 

1.10 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 
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tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent, i especialment, la Llei 
orgànica de protecció de dades. 

1.11 En compliment del que estableix l’article 5.1 del Decret 233/2002, de 25 de 
setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies 
locals, es publica el text íntegre de les bases aprovades. 
 
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 ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent. 

b) Haver complert 18 anys d’edat i no haver complert l’edat de jubilació forçosa, 
abans que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. 

c) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, 
graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de 
grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer 
grau o un altre d’equivalent o superior. 

d) 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. 

e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que 
impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria. 

f) Tenir una alçada mínima d’1,60 metres les dones i 1,65 metres els homes. 

g) Estar en possessió dels permisos de conduir  de classe B i A2. La seva presentació 
es podrà ajornar improrrogablement fins la finalització del curs selectiu a l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya.  

h) Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent al 
nivell intermedi de català B2 (antic B). En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar 
la prova corresponent. 

i) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada a les 
persones que siguin proposades pel nomenament com a funcionari/ària de carrera. 



  
Document electrònic 

Número de validació: 13067154036064341376 

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 

  

j) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser 
encomanades, d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les 
disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de Policia Local. 

k) Pagament de la taxa de drets d’examen de 32,25€. Gaudiran d’una bonificació del 
50% de la taxa de drets d’examen, els aspirants que acreditin la condició d’aturats 
degudament inscrits al Servei d’Ocupació. 

El compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar en el 
procés selectiu, s’han de produir en la data d’acabament del termini de presentació 
de sol·licituds i mantenir-se fins a la presa de possessió com a funcionari/ària de 
carrera. 

 
 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. 

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 de Policia Local 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 
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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€. (Bonificació del 50% de la 
taxa a les persones que acreditin la condició d’aturats degudament inscrits 
en el 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 de Policia Local. 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€. (Bonificació del 50% de la 
taxa a les persones que acreditin la condició d’aturats degudament inscrits 
en el 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 
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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. 

Amb la  presentació de la sol·licitud les persones aspirants accepten: 

• El compromís de portar armes de foc. 

• Mantenir vigents els carnets de conduir requerits, d’acord amb les 
condicions establertes en la legislació vigent. 

• Donar el seu consentiment a la recollida i tractament de les dades de 
caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta 
convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu d’acord amb la 
normativa vigent. 

• Atorgar l’autorització expressa per tal que des de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú es demani, respecte de la persona interessada, els 
antecedents que en puguin constar al registre Central de Penats i 
Rebels. 

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.DESIGNACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR: 
 
El tribunal qualificador es constituirà de la manera següent: 
 
President/a: 
Director de Recursos Humans o persona amb qui delegui (titular i suplent). 
 
Vocals: 
2 Comandaments del cos de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú (titular i suplent). 
Una persona a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (titular i suplent) 
Una persona a proposta de la Direcció General de la Policia (titular i suplent) 
Secretari: recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir del 
personal administratiu que correspongui. 
 
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els 
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 
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5. 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 
https://seuelectronica.vilanova.cat/ofertes_de_treball.  
 
Els aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del DNI. 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. 
 
6. EXERCICIS DE  LA FASE D’OPOSICIÓ 
7.  
Primer exercici : Coneixement de la llengua catalana 
Constarà d’un exercici corresponent al nivell B2 de català. Quedaran exempts d’aquest 
exercici els aspirants que presentin el certificat de català corresponent al nivell B2 ( antic 
B), de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la 
Generalitat o equivalent. Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte. Per realitzar 
aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques 
especialitzades del Servei de Català Local. 
 
Segon  exercici : Coneixements generals i específics (obligatori i eliminatori). 
Consistirà en respondre un qüestionari amb respostes alternatives, que seran 
proposades pel tribunal i en la proporció següent: 50% de preguntes relatives a 
coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit, 
així com relatives a coneixements sobre l’actualitat política, social, cultural i de 
coneixement de la ciutat, i el 50% restant relatives al temari establert a l’Annex I de la 
present convocatòria. En el temps que determini el tribunal. Aquesta prova es qualificarà 
de 0 a 10 punts el 50% de preguntes de coneixement de cultura general, actualitat 
política social, cultural i coneixement de la ciutat, i de 0 a 10 punts el 50% de preguntes 
relatives al temari de l’Annex I. Les respostes incorrectes no restaran, i seran eliminats 
del procés de selecció els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts 
en cada part (50%). 
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Tercer : Aptitud física (obligatori i eliminatori). 
Consistirà en la realització de les proves físiques que es relacionen a l’annex 2. Aquesta 
prova té per objecte comprovar, entre d’altres, les condicions de força, agilitat, rapidesa 
i resistència de l’aspirant. Constarà de les subproves que es detallen a l’annex 2. Per la 
realització d’aquesta prova és obligatori que els aspirants portin roba i calçat esportiu. 
Per poder fer aquesta prova, els/les aspirants han de lliurar al tribunal, abans d’iniciar la 
prova, un certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions 
físiques necessàries per portar-les a terme, així com que compleixen amb l’apartat f) de 
la base segona que fa referència a l’alçada exigida, lliurat pel facultatiu dins els 90 dies 
anteriors a la seva presentació. La no presentació d’aquest certificat comporta l’exclusió 
de l’aspirant del procés selectiu. Aquest certificat es lliurarà en el  moment de realitzar 
les proves físiques. 
 
Cada prova física té el seu barem establert a l’Annex 2, es valorarà d’apte o no apte. Si 
l’aspirant és declarat no apte en alguna de les proves no podrà continuar el procés de 
selecció. 
 
En els casos de dones embarassades o que no hagin complert les 16 setmanes des del 
naixement del fill/a, el tribunal qualificador valorarà cada cas individualment, per buscar 
la solució més adequada per garantir el dret a participar en el concurs oposició de tots 
els aspirants  i no paralitzar el desenvolupament del procediment selectiu. 
 
Quart exercici: Prova Teòrica coneixements específics (obligatori i eliminatori) 
Consistirà en desenvolupar per escrit, durant un temps màxim d’una hora, un tema extret 
a l’atzar d’entre els relacionats en l’annex 1. Es valorarà els coneixements del tema, la 
correcció i claredat en l’exposició escrita. La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 10 
punts. La puntuació mínima per superar la prova serà de 5 punts. 
 
Cinquè exercici: Cas pràctic (obligatori i eliminatori) 
Consistirà en respondre per escrit un supòsit pràctic, en el temps màxim d’1 hora, El 
supòsit serà proposat pel tribunal i estarà relacionat amb tasques bàsiques del lloc de 
treball objecte de la convocatòria, que avaluïn la capacitat de resolució de problemes 
quotidians dels ciutadans. Es valorarà el raonament, la solució proposada, la capacitat 
de redacció, la claredat i la presentació. 
Aquest exercici es puntuarà de 0 a 10 punts, havent d’obtenir una puntuació mínima de 
5 punts per poder continuar en el procés de selecció. 
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Sisè  exercici : Prova psicotècnica (obligatori i eliminatori) 
Consistirà en la realització de proves psicotècniques orientades a avaluar l’adequació 
de les característiques de la persona aspirant en relació amb les tasques a 
desenvolupar. Constarà de tres apartats: prova aptitudinal, prova psicopatològica i prova 
de personalitat per tal d’avaluar si el perfil s’adequa al lloc de treball. 
Aquest exercici podrà complementar-se amb una entrevista personal, en aquells casos 
que decideixi el tribunal. En aquest cas, a les entrevistes hi ha d’estar present, com a 
mínim, un membre del tribunal. 
Té caràcter obligatori i es valorarà com a apte o no apte. 
 
Setè exercici : Proves Mèdiques (obligatori i eliminatori) 
Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per un Centre Mèdic extern, per 
comprovar que no es detecta en els o les aspirants l’existència de cap de les exclusions 
mèdiques establertes en l’annex 3 d’aquesta convocatòria.  
La qualificació serà d’apte o no apte. En cas que algun candidat no obtingui l’aptitud 
mèdica, el tribunal convocarà al candidat següent, per ordre de puntuació. 
 
 
 7.DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS  
 
En aquesta fase es valoraran els mèrits que els aspirants hagin al·legat en el document 
establert a la base 3a, d’acord amb el barem següent: A) Experiència professional:  
 
A.1 Per haver exercit com Agent de la policia local   
Per cada any complet  ......................................................... 0,20 punts A.2 Per 
haver exercit en altres cossos policials: 
Per cada any complet............................................................0,10 punts 
La puntuació total d’aquest apartat no podrà ser superior a 2 punts. 
 
B) Titulacions acadèmiques: 
B.1 Batxillerat, BUP, FP2, COU o equivalent: 0,5 punts. 
B.2 Diplomatura: 0,75 punts. 
B.3 Grau universitari: 0,85 punts 
B.4 Llicenciatura: 1 punt. 
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En aquest apartat només podrà puntuar una titulació. C) 
Formació professional: 
 
C.1 Per cursos organitzats o homologats per l'Escola de Policia de Catalunya, realitzats 
amb acreditació d’aprofitament i sense que es pugui comptabilitzar el curs específic per 
a l’accés a Agent:: 
� Per cursos de durada inferior a 26 hores.............. 0,20 punts per curs 
� Per cursos de 26 a 40 hores........................  ....... 0,40 punts per curs ��Per cursos 
de 41 a 100 hores.......................  .......0,60 punts per curs 
� Per cursos de més de 100 hores..........................  0,80 punt per curs 
 
C.2 Per altres cursos relacionats amb la professió, realitzats amb acreditació 
d’aprofitament, amb certificats d’assistència expedits per organismes oficials, 
administracions públiques, col·legis professionals o per centres d’ensenyament oficials 
autoritzats:  
• Per cursos de durada inferior a 26 hores............. 0,10 punts per curs 
• Per cursos de 26 a 40 hores................................ 0,20 punts per curs 
• Per cursos de 41 a 100 hores.............................   0,30 punts per curs 
• Per cursos de més de 100 hores...........................0,40 punts per curs 
La puntuació total d’aquest apartat no podrà ser superior a 2,5 punts. D) Nivell de 
coneixement de la llengua catalana: 
Per certificats superiors al nivell intermedi de català (B2) de la Junta Permanent de 
Català o els reconeguts per aquesta entitat com a equivalents: 
• Nivell de suficiència C1 (antic C): 0,25 punts. � Nivell superior C2 (antic D): 0.50 
punt. 
Puntuació: fins a un màxim de 0,50 punts. En aquest apartat només podrà puntuar una 
titulació.  
 
F) Recompenses i distincions 
Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la 
resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les funcions 
pròpies de la plaça a cobrir a  0,10 punts per recompensa i distinció fins a un  màxim d’1 
punt. 
 
G) Coneixement d’idiomes 
Per coneixements d’idiomes de nivell mitjà amb certificació oficial: 0,50 punts, per cada 
idioma, fins a un màxim d’1 punt. H) Entrevista personal: 
L’entrevista tindrà per objecte comprovar els mèrits al·legats per les persones aspirants. 
El tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns, referent 
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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 10 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 de Policia 
Local els originals de la documentació s’haurà de presentar segons s’estableix en la 
base 3a. 
 
8. CURS SELECTIU A L’INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA 
 
Els/Les aspirants que hagin superat totes les proves anteriors i hagin obtingut la 
puntuació global més alta, i no estiguin eximits de fer el curs, seran proposats pel tribunal 
per a la realització d’un curs de formació per Agent que organitza l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya. 
Durant la seva estada a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya els alumnes restaran 
sotmesos al Decret 292/1995, de 7 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
règim interior de l’Escola de Policia de Catalunya, sens perjudici de la normativa que els 
sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa. 
La qualificació del curs selectiu serà d’apte o no apte. Els o les aspirants declarats no 
aptes queden exclosos del procés selectiu i el Tribunal proposarà l’aspirant següent de 
la llista que hagi aprovat tots els exercicis, per ordre de puntuació, per la realització del 
curs. 
 
9. PERÍODE DE PRÀCTIQUES 
 
Un cop superat el curs de formació bàsica a l’ Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
els/les aspirants han de realitzar un període de pràctiques de 3 mesos al municipi. 
 
El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d’apte o no 
apte. L’aspirant que obtingui la qualificació de no apte quedarà exclòs del procés selectiu 
i el Tribunal proposarà el nomenament en pràctiques del següent aspirant de la llista que 
hagi aprovat tots els exercicis, per ordre de puntuació i que hagi superat el curs de 
formació d’Agent. La qualificació dels aspirants la realitzarà el Cap de la policia local de 
Vilanova i la Geltrú i el Sotsinspector, o persones en qui deleguin, i el Servei de Recursos 
Humans,  que presentaran una proposta de valoració basada en ítems conductuals 
predeterminats, bàsicament: els coneixements del treball, les habilitats socials i de 
comunicació, el compliment de les ordres i la disciplina, la disposició personal vers el 
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treball, la responsabilitat, l’adaptació a l’organització, la iniciativa, la confiança en si 
mateix, el judici pràctic i l’autocontrol. 
 
Durant el curs selectiu i el període de pràctiques, els aspirants seran nomenats Agents 
en pràctiques i han de percebre les retribucions que per a aquest personal funcionari 
estableix la normativa vigent. 
 
L’aspirant que hagi superat el període de pràctiques serà proposat per a ser nomenat 
Agent de la Policia Local. 
 
El procés selectiu restarà obert fins a la finalització del període de pràctiques i 
nomenament dels 11 Agents. 
 
10. RECURSOS 
 
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’alcalde, si aquests actes 
decideixen directament o indirectament els fons de l’assumpte, determinen la 
impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici 
irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d’acord amb 
l’article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, potestativament, recurs de reposició en 
el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, 
davant de l’alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la 
Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en 
el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 10 de la Llei esmentada. 
 
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims 
decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la 
impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici 
irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini 
d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs 
d’alçada davant de l’alcalde. 
 
Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos. 
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ANNEX 1: 
 
Temari Coneixements Teòrics 
 

1. Llei 4/2003, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. 
Coordinació i col·laboració entre cossos policials: Normes bàsiques de coordinació 
i col·laboració. Competències específiques i competències compartides. Les 
juntes locals de seguretat. Els convenis de col·laboració.   

2. Estructura, organització i funcions de les policies locals: Llei 16/1991, de 10 de 
juliol, de les policies locals. 

3. Reglament orgànic del Servei de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú. 

4. El Codi penal: els delictes lleus i les penes. 

5. La denúncia: concepte i classes. El dret i el deure de denunciar. Efectes de la 
denúncia. 

6. La detenció: concepte. Supòsits legals en què és procedent la detenció. Els drets 
del detingut. La detenció de menors. 

7. Violència a l’àmbit familiar. Violència de gènere i violència domèstica. 

8. Llei de Protecció de la seguretat ciutadana. Llei orgànica 4/2015, de 30 de març. 

9. El domicili, concepte, casuística, persones jurídiques. L’entrada i registre.  

10. Ordenança Municipal per fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la 
Geltrú. 

11. Seguretat viària: normativa sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat  
viària. Ordenança Municipal de Circulació. 

12. Regulació en matèria de transports i procediments sancionadors: especial 
referència als transports de mercaderies perilloses i als escolars. 

13. Regulació jurídica i procediments d’actuació policial sobre conducció de vehicles 
sota els efectes de begudes alcohòliques, drogues o estupefaents. 

14. Policia assistencial: objectius bàsics de la funció de policia assistencial, tècniques 
i àmbits d’actuació. Policia comunitària: Concepte, funcions i organització 

15. La Protecció Civil. Principis informadors de la Protecció Civil. Participants. 
Classificació de les situacions d’emergències. Organització bàsica en matèria de 
coordinació i direcció. Funcions de Protecció Civil. 



  
Document electrònic 

Número de validació: 13067154036064341376 

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 

  

16. Ètica i deontologia professional. Declaració universal dels drets humans de l’ONU. 
Carta dels drets fonamentals de la UE. Codi ètic de la policia de Catalunya. 

 
 
A N N E X    2      (proves físiques) 
 
1. Cursa llançadora (Cours navette) 
 

Objectiu: recórrer de manera continuada trajectes de 20 metres, d’anada i de 
tornada a una velocitat progressiva marcada per senyals acústics, fins assolir un 
nombre igual o superior de períodes (o “paliers”) als assenyalats per obtenir la 
qualificació d’apte. Descripció de la prova: 

- Posició inicial: l’aspirant se situa dempeus, a la zona assignada, amb els 
peus al darrera de la línia de sortida. 

- Desenvolupament de la prova: l’aspirant corren en un traçat d’anada i 
tornada de 20 metres, d’acord amb la velocitat que s’imposa a través d’una 
banda sonora de senyals acústics emesos a intervals regulars, i que 
augmenta la velocitat progressivament, minut a minut. Cada minut equival 
a un període (o “palier”). L’instant precís de l’emissió del senyal acústic 
indica el moment en què l’aspirant s’ha de trobar a un extrem o en l’altre 
del traçat. 

A l’inici de la prova, la banda sonora indicarà el següent: “La sortida 
s’efectuarà d’aquí a 30 segons, Col·locats sobre la línia de sortida, correu 
el màxim de temps possible mantenint-vos dins del vostre carrer. En arribar 
a l’altre extrem de la línia, pivoteu sobre el peu i canvieu de sentit. Els 
viratges no són permesos. La prova començarà quan sentiu el senyal 
sonor, es a dir, en 5 segons, 4, 3, 2, 1, “pip”, senyal a partir de la qual 
l’aspirant podrà iniciar el seu desplaçament. 

Intents: els aspirant disposaran d’un sol intent per realitzar la prova. 

- Avaluació: S’anotarà el darrer període (o “palier”), completat abans que el 
subjecte abandoni la prova o se li faci abandonar per no poder seguir el 
ritme imposat pel senyal acústic. En el moment de sonar el senyal acústic, 
caldrà estar situat amb el cos com a màxim a un metre de la línia de pivotar 
– dins la “zona de senyal” corresponent, marcada a terra, per tot seguit 
trepitjar-la. 

No és permès l’ús de substàncies que millorin l’agafada del calçat al terra. 
El tribunal, assessorat pel personal tècnic, decidirà sobre qualsevol situació 
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que es produeixi durant el desenvolupament de la prova, i no estigui 
contemplada en aquestes bases. 

- Valoració: el mínim de períodes ( o ”paliers”)  necessaris per ser declarat 
apte està  establert en el barem adjunt. 

 
 
2. Velocitat 
 
Objectiu: Valorar la velocitat de l’aspirant en una cursa de 50 metres. 
Descripció de la prova: han de recórrer una recta de 50 metres el més ràpid possible. El 
cronòmetre es posarà en marxa en el moment que l’aspirant iniciï la cursa i pararà en el 
moment que travessi la línia dels 50 metres. L’aspirant podrà realitzar dos intents. 
Es comptarà el millor dels dos intents permesos. El tribunal decretarà nul si no s’acaba 
la prova. La nul·litat dels dos intents permesos comportarà la declaració de no apte i la 
no continuïtat en les proves. 
El mínim establert per ser declarat apte és l’establert al barem adjunt. 
 
3. Llançament de pilota medicinal 
 

Objectiu: assolir, mitjançant el llançament d’una pilota medicinal, una distància igual o 
superior al límit assenyalat per obtenir la qualificació d’apte.  

Descripció de la prova: 

Posició inicial: l’aspirant s’ha de situar de forma que els peus estiguin dins de les línies 
de la zona de llançament delimitada (1x 0,5 metres), amb els peus junts o separats a 
l’amplada dels malucs aproximadament i orientat de cara a la zona de caiguda de la  
pilota. 

Ambdós peus han de tenir contacte permanent amb el terra fins al moment del 
llançament. Després d’aquest preparatiu, cal llançar la pilota medicinal tan lluny com es 
pugui, emprant les dues mans simultàniament. La pilota medicinal ha de caure dins de 
la zona habilitada amb aquesta finalitat. 

L’aspirant ha de llançar la pilota medicinal corresponent, simultàniament amb les dues 
mans, tan lluny com pugui, 

Els peus no poden sortir de la zona de llançament, quedant l’aspirant en una posició 
equilibrada. El llançament s’ha d’efectuar per sobre del cap. 
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Total pal planta dels peus ha d’estar en contacte permanent amb el terra fins al moment 
del llançament (no es permetran les acciona de balanceig de peus abans de l’execució 
del llançament). 

Es podran realitzar un màxim de dos (2) intents per aspirant i s’anotarà la distància 
assolida. Únicament es disposarà d’un segon intent quan l’aspirant no obtingui la 
qualificació d’apte en el primer intent. 

Avaluació: la distància es mesurar en centímetres, des de la part anterior a la zona de 
llançament, és a dir des de la ínia més propera a la zona de caiguda de la pilota, fins a 
la marca més posterior feta per la pilota medicinal dins de la zona de caiguda del 
llançament, en contactar amb el terra. S’haurà d’abandonar la zona de llançament de 
forma equilibrada.  

Validesa del llançament:  

• Es considerarà nul qualsevol llançament en què la pilota medicinal no caigui dins la 
zona marcada a tal efecte (Zona de Caiguda). 

• El/l’avaluador podrà decretar nul qualsevol intent que no s’ajusti a l’execució 
correcta de la prova. 

Valoració: la prova es considerarà superada, obtenint la qualificació d’apte, quan 
l’aspirant hagi realitzat un llançament igual o superior al barem adjunt. 
 

El tribunal, assessorat pel personal tècnic, decidirà sobre qualsevol situació que es 
produeixi durant el desenvolupament de la prova, i no estigui contemplada en aquestes 
bases. 
 
4. Domini Aquàtic. 
 
Objectiu: Valorar el domini del medi aquàtic dels i les aspirants. Descripció de la prova:   
 
a) La prova comença saltant i entrant a l’aigua, en aquest moment es posarà en 
marxa el cronòmetre. 
 

b) L’aspirant haurà de nedar un total de 50 m amb l’estil que vulgui. 
 

c) Finalitzarà la prova i s’aturarà el cronòmetre en el moment que toqui la paret de 
la piscina (50 m.) 
 
Valoració: Es farà un sol intent i es registrà el temps, que no podrà ser superior als temps 
establerts en el barem corresponen. Cas d’excedir el temps esmentat o de no nedar 50 
metres, l’aspirant serà declarat no apte i no podrà continuar les proves. 
 



  
Document electrònic 

Número de validació: 13067154036064341376 

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 

  

Barems proves físiques: 
 

HOMES: 
 

 
 
DONES: 
 

 

 
 
 

ANNEX   3      (exclusions mèdiques) 
 
 

A. Antropometria 
 

1. La talla inferior als 165 cm per als homes i als 160 cm per a les dones. 

2. L’obesitat o la primesa manifestes que, segons el parer de l’equip mèdic, incapacitin 
per a l’exercici de les funcions pròpies dels membres del cos de la policia municipal 
o pugin dificultar-les, siguin motiu de fàcil identificació personal, redueixin les 
reserves fisiològiques cardio-respiratòries o n’allarguin la recuperació. 

3. La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà 
dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en 
les mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones. 

4. La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5 litres, en els homes; 
i als 3 litres, en les dones. 
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B. Malalties, lesions, defectes físics 
 

1.- Aparell circulatori: 
 

1.1 Insuficiència  cardíaca  en  totes  les  seves  possibles 
manifestacions, independentment de la seva causa. 

1.2  Malformacions de cor o de grans vasos amb repercussió simptomàtica i/o 
d´evolució incerta. 

1.3  Lesions adquirides de cor o de grans vasos amb repercussió simptomàtica i/o 
d´evolució incerta 

1.4  Trastorns de la conducció i del ritme cardíac amb repercussió simptomàtica i/o 
d´evolució incerta. 

1.5 Insuficiència coronaria. 

1.6 Pericarditis activa o residual amb repercussió funcional. 

1.7 Insuficiència arterial perifèrica. 

1.8 Insuficiència venosa perifèrica amb repercussió funcional. 

1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunts i aneurismes arterials. Limfedema. 

1.10  Hipertensió arterial de difícil control farmacològic i/o amb complicacions 
associades. Hipotensió simptomàtica. 

 
 
2.- Aparell respiratori: 
  

2.1  Malalties respiratòries amb repercussió permanent en la funció respiratòria. 

2.2  Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, 
pulmó, pleures o tòrax amb repercussió funcional i/o que segons criteri mèdic 
pugui comprometre la funció policial. 

2.3  Pneumotòrax espontani recidivant. 
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3.- Aparell genitourinari: 

 

3.1  Malformacions o lesions del tracte genitourinari amb repercussió funcional i/o que 
segons criteri mèdic pugui comprometre la funció policial. 

3.2 Disfuncions urogenitals cròniques. 

3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi. 

3.4 Litiasi del tacte urinari crònica. 

3.5 Prolapse genital femení. Endometriosi. 
 
4.- Aparell digestiu: 
 

4.1  Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el 
pàncrees exocrí i les glàndules salivals amb repercussió funcional i/o que segons 
criteri mèdic pugui comprometre la funció policial. 

4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l’excreció. 

4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o recividants. 

4.4 Ulcera gastroduodenal complicada. 

4.5 Hepatopaties. 

4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. 
 
5.- Sistema hematopoètic: 
 
5.1 Hemopaties que a judici del tribunal limiten l’exercici de la funció policial. 
 
6.- Aparell locomotor: 
 

6.1  Malformacions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de 
qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i agilitat de les extremitats, 
el tronc o el coll o la seva repercussió estàtica. 

6.2  Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti 
l’exercici de les funcions policials. 
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7.- Psiquisme i sistema nerviós: 
 

7.1  Qualsevol tipus de neurosi, psicosi o psicopatia que estigmatitzi la personalitat, 
la conducta, el comportament o la relació interpersonal. 

7.2 Alcoholisme i toxicomanies. 

7.3  Idiòcia, imbecil·litat o qualsevol debilitat o alineació mental que comprometi el 
caràcter, la conducta o l’aspecte psicofísic. 

7.4 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric. 

7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus, convulsions sense filiar. 

7.6 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia. 

7.7 Tremolor. Tics o espasmes. 
 
8.- Glàndules endocrines: 
 
8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. 
 
9.- Infeccions: 
 
9.1  Qualsevol malaltia infecto-contagiosa (vírica bacteriana o micòtica) que segons 

criteri mèdic pugui comprometre la funció policial. 
 
10.- Òrgans dels sentits: 
 

10.1  Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o 
del funcionalisme neuromotor. 

10.2 Agudesa visual amb o sense correcció òptica de 0.8 i 0.5 en l’ull millor i pitjor, 
respectivament. 

10.3 No és admesa la visió monocular. 

10.4 Si hi ha correcció òptica, màxim 8 diòptries. 

10.5 Despreniment de retina. 

10.6 Estrabisme manifest i no corregit. 

10.7 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual. 
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10.8 Discromatòpsies. 

10.9 Glaucoma. 

10.10 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que 
realitzin la prova, dificulti de manera important l’agudesa visual. 

10.11 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de  

4.000 Hz a 45 dB. 

10.12  Malformacions o lesions de l’oïda intern, mitjana o externa que en comprometin 
el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques. 

10.13  Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes 
vocals, etc) que comprometin la funció fonatòria normal. 

10.14 Trastorns de la parla. Quequesa. 
 
 
11.- Pell, fàneres i glàndules exocrines: 
 

11.1  Malformacions, tumoracions i lesions de la pell, i les fàneres que puguin 
comprometre la funció policial. 

11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre 
la funció policial. 

11.3 Disfuncions en les glàndules exocrines que comportin compromís per la funció 
policial. 

11.4  Dermatosis generalitzades no controlades.  

11.5  Tatuatges ostensibles que per la seva extensió o estètica puguin comprometre 
la funció policial o facilitar la identificació. 

11.6  Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin 
l'exercici de la funció policial. 

 
12.- Altres: 
 

12.1 Processos neoplàsics. 

12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques. 

12.3 Malalties autoimmunes. 
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12.4 Diàtesi al·lèrgica. 

12.5  Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui 
comprometre la funció policial. “  

 
SEGON. TORNAR A PUBLICAR aquesta convocatòria i les bases reguladores al 
DOGC, al BOPB i  al web municipal, i obrir un nou termini de presentació de sol·licituds. 
Les sol·licituds presentades en el termini anterior,  del 22 de setembre al 13 d’octubre, 
quedaran  registrades com a sol·licituds d’aquesta convocatòria. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta modificació de les Bases a totes les persones 
interessades en el concurs oposició i als representants sindicals. 
 
QUART. Viabilitat econòmica: les despeses de sou i seguretat social de les 11 places 
d’Agent de la Policia Local estan consignades a les partides pressupostàries 
04.9202.12002 Oferta Pública Ocupació i 04.9202.160003 Seguretat social Oferta 
Pública,  del Pressupost Municipal vigent. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els 
següents recursos: 
 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des 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, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa 
 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què rebí la seva notificació, si 
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del 
dia següent a la què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 

Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
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13. Recursos Humans.  
Número: 935/2020/eRH. 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES 
REGULADORES DEL CONCURS OPOSICIÓ  DE QUATRE PLACES DE CONSERGE, 
DE PERSONAL LABORAL FIX.  
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. PROVAR la modificació de la convocatòria i les bases reguladores 
especifiques del concurs oposició, de quatres places de Conserge, de personal laboral 
fix, aprovada per la Junta de Govern Local de 28 de juliol de 2020, que quedaran 
redactades de la forma següent: 
 
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. 
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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: 
 
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. 
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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 
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.  

 



  
Document electrònic 

Número de validació: 13067154036064341376 

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 

  

• 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 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 
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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 
  
 5.1Coneixement 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. 
 
 
 5.2Coneixement 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. 
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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 0,1 punt 
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 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. 
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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 
 
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. 
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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 
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. 
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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: 

• Definicions 

• Obligacions de l’empresari 

• Obligacions dels treballadors 
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• Disposicions  relatives a la utilització segura dels equips de treball 

• Comprovacions dels equips de treball 
 
 
 
 
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 exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els 
següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des 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, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què rebí la seva notificació, si 
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del 
dia següent a la què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
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14. Recursos Humans.  
Número: 1799/2020/eRH. 
 

APROVAR LA CONVOCATÒRIA I BASES PER MOBILITAT FUNCIONARIAL, 
MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS, DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DE SERVEI 
D’ESPAI PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
  

ACORD 
 

PRIMER. APROVAR la convocatòria i les bases per mobilitat funcionarial, mitjançant 
comissió de serveis del lloc de treball de Cap de Servei d’Espai Públic de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú.  
 

SEGON. PUBLICAR aquesta convocatòria i les bases al BOPB i al web municipal 
www.vilanova.cat .  
  
TERCER.- La viabilitat econòmica de l’oferta de treball estarà contemplada en les 
previsions del Pressupost municipal 2021 en les partides de Serveis Viaris.  
 

QUART. PEU DE RECURS 
 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els 
següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des 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, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què rebí la seva notificació, si 
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del 
dia següent a la què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 

Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
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15. Educació IMET.  
Número: 991/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ADREÇADES ALS CENTRES 
DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON 
CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. MODALITAT AJUTS A L’ESCOLARITAT, IGUALTAT D’OPORTUNITATS, 
ANY 2020 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. APROVAR la convocatòria 2020 per a la concessió de subvencions en règim 
de concurrència competitiva adreçades als centres docents sostinguts amb fons 
públics d’educació infantil de segon cicle i primària i educació secundària obligatòria 
de Vilanova i la Geltrú, modalitat Ajuts a l’Escolaritat, Igualtat d’Oportunitats, en el 
marc de les Bases reguladores aprovades pel Ple del dia 11 de juny de 2018 i 
publicades al BOPB del dia 20 de juliol de 2018 i amb el següent contingut: 
 
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ADREÇADES ALS CENTRES DOCENTS 
SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON CICLE I 
PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. MODALITAT AJUTS A L’ESCOLARITAT, IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS, any 2020 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han 
publicat 
 
Per acord del Ple del dia 11 de juny de 2018 van ser aprovades les Bases de 
subvencions adreçades als centres docents sostinguts amb fons públics d’educació 
infantil de segon cicle i primària i educació secundària obligatòria de Vilanova i la 
Geltrú, i publicades al BOPB de 20 de juliol de 2018, d’acord amb les següents 
modalitats: 
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a) Ajuts a l’escolaritat, igualtat d’oportunitats 
b) Desplaçaments dins del nucli urbà per a sortides programades dins del PAE 
(programa d’animació educativa) i/o proposades per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
i/o l’Institut Municipal d’Educació i Treball. 
Aquesta convocatòria regula la modalitat a) Ajuts a l’escolaritat, igualtat d’oportunitats. 
 
2. Període d’execució 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases s’hauran de destinar als 
conceptes referits a l’objecte de la convocatòria que es duguin a terme durant l’any 2020 
i/o curs 2020-2021 
 
3. Procediment de concessió 
Les subvencions seran concedides mitjançant procediment de concurrència competitiva. 
La convocatòria es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona (BOPB). Aquesta darrera publicitat s’efectuarà a través de la 
Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). 
 
4. Objecte 
Facilitar la participació de l’alumnat amb situació de necessitat socioeconòmica, en les 
sortides escolars dins d’horari lectiu, llibres i/o material requerit, garantint la igualtat 
d’oportunitats i el dret a l’accés de l’educació de forma equitativa i facilitar la gestió dels 
centres en el desenvolupament del seu projecte educatiu de forma extensa entre tot el 
seu alumnat i en benefici de tota la comunitat educativa. 
 
Són objecte de la convocatòria els conceptes referits a: 
 
Els centres destinaran les quantitats atorgades íntegrament a minorar la despesa de: 
a. Llibres 
b. Material escolar 
c. Material informàtic 
d. Activitats i sortides dins l’horari lectiu del centre, enteses com a activitats incloses 
en el marc curricular i que formin part del programa del centre (a excepció dels 
desplaçaments) 
e.  
No són objecte d’aquests ajuts: 
a. Els desplaçaments per poder participar en algunes de les activitats dins d’horari 
lectiu. 
b. El menjador escolar 
c. El transport escolar 
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d. Les activitats extraescolars 
En cap cas es podrà destinar cap quantitat a subvencionar activitats/sortides, llibres i/o 
material escolar per al conjunt de tot el grup/classe, atès que són ajuts de naturalesa 
individual i intransferible destinats a atendre les necessitats de l’alumnat matriculat al 
centre. 
 
Els centres articularan els criteris i el procediment per a valorar l’alumnat destinatari 
d’aquests ajuts i els hauran de notificar al Servei d’Educació de l’IMET.  La relació d’ajuts 
i els imports atorgats els hauran d’aprovar en reunió de consell escolar de centre.  
 
En qualsevol cas, cal que l’alumnat compleixi els següents requisits: 
 
1. Que estigui cursant Segon Cicle d’Educació Infantil, Educació Primària o Educació 
Secundària Obligatòria, l’any de la convocatòria. 
2. Que la seva situació comporti necessitat socioeconòmica, coneguda i valorada per 
l’escola. 
Es recomana que la família de l’alumnat beneficiari assumeixi part del cost del concepte 
o conceptes pels quals rep l’ajut, pactant amb el centre un import adequat a la seva 
situació. 
 
5. Beneficiaris i requisits 
Els centres docents sostinguts amb fons públics d’educació infantil de segon cicle i 
primària i educació secundària obligatòria de Vilanova i la Geltrú, d’acord el punt 4 de 
les bases reguladores que compleixin els requisits establerts en les bases: 
 
- Que hagin justificat en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i/o l’IMET (Institut Municipal d’Educació i Treball), 
excepte que encara no hagi transcorregut el corresponent termini de justificació o hi 
hagin renunciat. 
- Que es trobin al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament 
i/o l’IMET, resta d’administracions i amb la seguretat social.  
- No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impossibiliten per ser 
beneficiari de la subvenció. 
- Presentar declaració sobre si s’han demanat i/o s’han obtingut altres ajuts públics 
o privats per a la mateixa activitat, fent constar l’entitat que els ha concedit i la quantitat 
sol·licitada i/o obtinguda. 
- Que autoritzi a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a consultar i verificar les dades 
mitjançant les plataformes habilitades per les administracions públiques, si és necessari. 
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6. Procediment i termini de presentació de la sol·licitud 
Els centres educatius interessats hauran de presentar una única sol·licitud per a aquesta 
modalitat i s’haurà de presentar en forma telemàtica, a través de la pàgina web de 
l’ajuntament, Seu Electrònica (www.vilanova.cat), on es podrà accedir al model de 
sol·licitud i els documents a presentar (i que s’annexen a aquesta convocatòria). 
 
D’acord amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, obliga a totes les persones 
jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i òrgans col·legiats, a relacionar-se amb 
les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, els obliga a disposar 
necessàriament d’un certificat electrònic que representi l’organització. Es podran obrir 
posteriors convocatòries supeditades a la disponibilitat de crèdit després de la primera 
convocatòria, o a que s’habilités nou crèdit. 
 
El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i finalitzarà 
transcorreguts 15 dies naturals a comptar des de la seva publicació. 
 
Les subvencions atorgades tindran caràcter discrecional, voluntària i eventual i no 
generaran cap dret d’obtenció altres subvencions en anys posteriors no podent-se 
al·legar com a precedent. 
 
Amb la presentació de la sol·licitud, s’entendrà implícita l’acceptació de les bases 
reguladores i de la resta de normativa que resulti d’aplicació. 
 
7. Documents que caldrà presentar 
A la sol·licitud s’adjuntaran els següents documents: 
• Document amb la relació prevista del nombre d’ajuts sol·licitats (annex 1) 
• Certificat de l’acord d’aprovació de la sol·licitud del Consell Escolar de Centre o de 
la Junta Permanent i criteris de valoració de l’alumnat beneficiari (annex 2) 
• Relació del preu/cost per a l’alumnat dels llibres, material escolar i/o informàtic, 
activitats/sortides dins l’horari lectiu (annex 3) 
 
8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà al sol·licitant 
perquè l’esmeni en el termini de deu dies hàbils, amb l’advertiment que de no fer-ho es 
tindrà per desistida la seva sol·licitud prèvia resolució dictada a l’efecte. 
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9. Òrgans competents per a la instrucció i atorgament de les subvencions 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de subvencions 
previstes en aquestes bases serà el Servei d’Educació de l’Institut Municipal d’Educació 
i Treball (IMET) de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La proposta de concessió de les 
subvencions serà elaborada per una comissió avaluadora constituïda per: 
10.  
- Regidor/a d’Educació 
- Gerent de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 
- Cap del Servei d’Educació de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
-  
Aquesta comissió avaluadora emetrà una proposta de resolució de concessió i/o 
denegació, d’acord amb els criteris fixats i la ponderació corresponent segons les bases 
reguladores d’aquestes subvencions. 
 
La proposta de resolució que elabori la comissió avaluadora se sotmetrà a consideració 
de la Junta de Govern Local que serà qui resoldrà la convocatòria. 
 
11. Dotació econòmica 
L’import destinat a aquesta convocatòria és de 156.000,00€ a càrrec de la partida 
320.481.01 del vigent pressupost ordinari de despeses de l’IMET  
La dotació pressupostària d’aquesta modalitat es distribuirà per categories: 
 
1.centres públics d’educació infantil i primària 
2.centres públics de secundària 
3.centres privats concertats establint-se un percentatge del total de la partida en funció 
del volum d’alumnat nee B existent en cada categoria en relació al total de la ciutat, 
prenent com a referència les dades de les que disposa l’OME (Oficina Municipal 
d’Escolarització) a mes de setembre de 2020. 
 
12. Criteris de justificació de les subvencions 
Seran despeses subvencionables les que responguin a l’objecte establert en el punt 4 
d’aquesta convocatòria. 
 
13. Forma de pagament 
Modalitat Ajuts a l’escolaritat, igualtat d’oportunitats 
Un pagament avançat del 80% de l’import atorgat: un cop redactada la resolució i 
aprovada per la Junta de Govern Local. 
El 20% restant es transferirà prèvia justificació de la totalitat de l’ajut. 



  
Document electrònic 

Número de validació: 13067154036064341376 

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 

  

14. Termini de resolució i notificació 
El termini màxim per resoldre i notificar les sol·licituds presentades serà de dos mesos, 
a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.  
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als 
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
La manca de resolució dins el termini indicat en cada convocatòria tindrà efectes 
desestimatoris. 
La convocatòria es podrà declarar deserta o no esgotar l’import total previst a la partida 
si els sol·licitants no compleixen les condicions previstes en aquestes bases i en els 
criteris de cada convocatòria. 
 
15. 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. 
16. Modificació de destinació 
Si per causes motivades el centre docent sol·licita un canvi de destinació en l’objecte de 
l’atorgament, caldrà que presenti sol·licitud acompanyada d’un informe motivat i 
l’aprovació del Consell Escolar de centre. 
 
17. Termini i forma de justificar el compliment de les activitats subvencionades 
 
Els beneficiaris hauran de presentar la justificació de forma telemàtica, a través de la 
pàgina web de l’ajuntament, Seu Electrònica (www.vilanova.cat), on es podrà accedir al 
model de sol·licitud i els documents a presentar (i que s’annexen a aquesta 
convocatòria). 
Si la documentació justificativa presentada és incorrecta o incomplerta, s’atorgarà un 
termini de 15 dies per a la seva esmena. Examinada la documentació justificativa, amb 
les comprovacions que s’efectuïn, es podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin 
els elements que s’han tingut en compte a la concessió. 
Si el cost de l’actuació resulta superior al previst a la subvenció atorgada, aquesta serà 
igual a l’import justificat. 
En el cas que la despesa justificada sigui inferior a l’atorgada, la subvenció serà igual a 
l’import justificat. La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quanties no 
justificades. 
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Les subvencions atorgades s’hauran de justificar com a màxim el 30 de juny de 2021 i 
hauran d’anar acompanyades de la documentació justificativa següent: 
Modalitat Ajuts a l’escolaritat, igualtat d’oportunitats 
- Certificat del consell escolar de centre amb el vistiplau del president/a i l’acord pres 
en l’assignació dels ajuts, indicant l’import total assignat i que haurà de ser igual o 
superior a l’atorgat, d’acord amb el formulari normalitzat de l’annex 4. 
- Llistat on haurà de constar el concepte, el nom dels beneficiaris (inicials de nom i 
dels cognoms), el curs de l’alumne, la quantitat atorgada i l’aportació econòmica de la 
família, d’acord amb el formulari normalitzat de l’annex 5. 
- Declaració responsable conforme les famílies són coneixedores que l’import 
concedit per l’activitat subvencionada es farà efectiva al centre docent, d’acord amb el 
formulari normalitzat de l’annex 6. 
 
18. Compatibilitat amb altres subvencions 
Les subvencions atorgades en el marc de cada modalitat seran compatibles amb 
qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats sense que 
puguin superar el cost total de l’activitat subvencionada. Si se supera aquest cost, 
s’exigirà la devolució de l’excés en la part proporcional. 
 
19. Criteris d’atorgament de les subvencions 
Els criteris d’atorgament es basaran en el repartiment proporcional a: 
� El nombre d’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions 
socioeconòmiques i socioculturals desafavorides de cada centre (alumnat tipus B), 
prenent com a referència les dades de les que disposa l’OME (Oficina municipal 
d’Escolarització) a mes de setembre de l’any de la convocatòria 
 
Així, es donarà la següent puntuació: 
 
 -Per cada alumne nee B – 1 punt 
L’import de cada subvenció dependrà de la puntuació obtinguda, de la suma de les 
puntuacions atorgades a totes les sol·licituds valorades i del crèdit pressupostari màxim 
corresponent a cada categoria i determinat en cada convocatòria, aplicant la següent 
fórmula: 

 
S = Subvenció a atorgar a la sol·licitud. S’arrodonirà eliminant decimals. 
P = Puntuació atorgada a la sol·licitud. 
∑p = Suma de les puntuacions atorgades a totes les sol·licituds valorades 
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I = Crèdit pressupostari màxim corresponent a la convocatòria i a cada categoria. 
L’import de la subvenció individual no podrà superar l’import sol·licitat pels centres 
educatius. En el cas que l’import sol·licitat per un centre educatiu sigui menor al de la 
subvenció a atorgar d’acord amb el repartiment anteriorment descrit, es podrà distribuir 
entre la resta de centres sense que en cap cas superi l’import sol·licitat. 
Annex 1 Document amb a relació prevista del nombre d’ajuts sol.licitats 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ADREÇADES ALS 
CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL 
DE SEGON CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ.  
MODALITAT AJUTS A L’ESCOLARITAT, IGUALTAT D’OPORTUNITATS, any 2020 
Dades del centre educatiu Nom 
del centre educatiu: Import 
sol.licitat:  
 

Curs Nombre  
previst alumnat beneficiar 
i (1) 

 Llibres Material 
escolar 

Activitats/ 
sortides 

Colònies 

  P3                    

P4                    

P5                    

1r                    

2n                    

3r                    

4t                    

5è                    

6è                    

1r   ESO                  

2n ESO                    

3r  ESO                    

4t  ESO                    
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Indiqueu en cada apartat el nombre aproximat d’alumnat susceptible de rebre l’ajut Altres 
conceptes. Especifiqueu quins El centre disposa de Programa de socialització de llibres 
 
Annex 2 Acord Consell Escolar de Centre/Junta Permanent d’aprovació de la 
sol·licitud i criteris de valoració alumnat beneficiari 
 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ADREÇADES ALS 
CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL 
DE SEGON CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ.  
 
MODALITAT AJUTS A L’ESCOLARITAT, IGUALTAT D’OPORTUNITATS, any 2020 
com a secretària/secretari del Consell Escolar del centre docent de Vilanova i la Geltrú, 
 
CERTIFICO, 
 
Que, el consell escolar/junta permanent de centre del dia  ,ha aprovat sol·licitar una 
subvenció d’acord amb la convocatòria 2020 publicada en el BOPB, per a la concessió 
de subvencions en règim de concurrència competitiva, adreçades als centres docents 
sostinguts amb fons públics d’educació infantil de segon cicle i primària i educació 
secundària obligatòria de Vilanova i la Geltrú, en la modalitat d’Ajuts a l’Escolaritat, 
Igualtat d’Oportunitats, any 2020. 
 
Que els criteris i procediment de valoració de l’alumnat destinatari dels ajuts són els 
següents:  
 

(camp obligatori) 

I, perquè així consti signo aquest certificat. 

 

Vist i plau de la direcció 

 

Signatura Signatura 

Director/a Secretari/secretària 

 

 

Vilanova i la Geltrú,        de        de 202       
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Annex 3 Relació del preu/cost per a l’alumnat dels llibres, material escolar i/o 
informàtic, activitats/sortides dins l’horari lectiu 
 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ADREÇADES ALS 
CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL 
DE SEGON CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ.  
 
MODALITAT AJUTS A L’ESCOLARITAT, IGUALTAT D’OPORTUNITATS, any 2020 
 
Nom del centre       
NIF       
 
Preu/cost per a l’alumnat: 
 

curs llibres material 

activitats 
i sortides 
dins  
horari 
lectiu 

Colònies 

Altres 
conceptes 
(1) 

P3      €      €      €      €      € 

P4 
     €      €      €      €      € 

P5      €      €      €      €      € 

1r. PRIM      €      €      €      €      € 

2n. PRIM      €      €      €      €      € 

3r. PRIM      €      €      €      €      € 

4t. PRIM      €      €      €      €      € 

5è. PRIM      €      €      €      €      € 

6è. PRIM      €      €      €      €      € 

1r. ESO      €      €      €      €      € 
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2n. ESO      €      €      €      €      € 

3r. ESO      €      €      €      €      € 

4t. ESO      €      €      €      €      € 

 
 (1)Especifiqueu quins:       
  
Les activitats estan incloses en el marc curricular i formen part de la programació 
del centre El centre disposa de Programa de socialització de llibres Observacions 
 
Annex 4 Acord Consell Escolar de Centre d’aprovació assignació ajuts i justificació 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ADREÇADES ALS 
CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL 
DE SEGON CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ.  
 
MODALITAT AJUTS A L’ESCOLARITAT, IGUALTAT D’OPORTUNITATS, any 2020 
     , com a secretària/secretari del Consell Escolar del centre docent      , de Vilanova i 
la Geltrú, 
 

CERTIFICO, Que, el consell escolar de centre del dia      , ha aprovat l’assignació 
corresponent a la justificació de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i el Servei d’Educació de l’Institut Municipal d’Educació i Treball, en el marc de la 
convocatòria adreçada als centres docents, en la modalitat d’Ajuts a l’Escolaritat, 
Igualtat d’Oportunitats, any 2020.  
 
Import de la subvenció concedida: 
 

Import total justificat:  
 
Que s’aporta el llistat on consten els beneficiaris, curs, quantitat atorgada per conceptes 
i l’aportació de la família (annex 5). 
 

I, perquè així consti signo aquest certificat. 
 

Vist i plau de la direcció 
Signatura Signatura 
Director/a Secretari/secretària 
 
Vilanova i la Geltrú,        de        de 202      
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Annex 5 Relació d’alumnat beneficiari 
 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ADREÇADES ALS 
CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL 
DE SEGON CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ.  
 
MODALITAT AJUTS A L’ESCOLARITAT, IGUALTAT D’OPORTUNITATS, any 2020 

 
 
Annex 6 Declaració responsable conforme la família de l’alumne/a beneficiari és coneixedora 
de l’ajut rebut 
 

SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ADREÇADES ALS 
CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL 
DE SEGON CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ.  
 

MODALITAT AJUTS A L’ESCOLARITAT, IGUALTAT D’OPORTUNITATS, any 2020 
 

Nom del centre educatiu       
El centre disposa de les declaracions responsables signades per les famílies conforme 
són coneixedores de l’import concedit i dels conceptes subvencionats en el marc de les 
subvencions concedides per l’Institut Municipal d’Educació i Treball i Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en la modalitat d’Ajuts a l’Escolaritat, Igualtat 
d’Oportunitats, any 2020. 
 
Vist i plau de la direcció 
Signatura 
Director/a 
 

Vilanova i la Geltrú,        de        de 202      
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SEGON: DESTINAR l’import màxim de 156.000 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 320.481.01 del vigent pressupost ordinari de despeses de l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (IMET). 
 
TERCER. NOTIFICAR la convocatòria al Servei d’Intervenció municipal a efectes de la    
comunicació a la BDNS i la posterior publicació. 
 
QUART. PUBLICAR aquesta convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i també en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de 
la Base de Dades Nacional de Subvencions 
 
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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16. Educació IMET.  
Número: 992/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ADREÇADES ALS CENTRES 
DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON 
CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. MODALITAT DESPLAÇAMENTS DINS DEL NUCLI URBÀ PER SORTIDES 
PROGRAMADES DINS DEL PAE (PROGRAMA D’ANIMACIÓ EDUCATIVA) I/O 
L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ ITREBALL, ANY 2020 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
  

ACORD 
   
PRIMER. APROVAR la convocatòria 2020 per a la concessió de subvencions en règim 
de concurrència competitiva adreçades als centres docents sostinguts amb fons públics 
d’educació infantil de segon cicle i primària i educació secundària obligatòria de Vilanova 
i la Geltrú, modalitat desplaçaments dins del nucli urbà per sortides programades 
dins del PAE (programa d’animació educativa) i/o l’Institut Municipal d’Educació i 
Treball, any 2020, en el marc de les Bases reguladores aprovades pel Ple del dia 11 de 
juny de 2018 i publicades al BOPB del dia 20 de juliol de 2018 i amb el següent contingut: 
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ADREÇADES ALS CENTRES DOCENTS 
SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON CICLE I 
PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
MODALITAT DESPLAÇAMENTS DINS DEL NUCLI URBÀ PER SORTIDES 
PROGRAMADES DINS DEL PAE (programa d’animació educativa) I/O L’INSTITUT 
MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL, any 2020 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han 
publicat 
 
Per acord del Ple del dia 11 de juny de 2018 van ser aprovades les Bases de 
subvencions adreçades als centres docents sostinguts amb fons públics d’educació 
infantil de segon cicle i primària i educació secundària obligatòria de Vilanova i la Geltrú, 
i publicades al BOPB de 20 de juliol de 2018, d’acord amb les següents modalitats: 
 
a) Ajuts a l’escolaritat, igualtat d’oportunitats 
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b) Desplaçaments dins del nucli urbà per a sortides programades dins del PAE 
(programa d’animació educativa) i/o proposades per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
i/o l’Institut Municipal d’Educació i Treball. 
Aquesta convocatòria regula la modalitat b) Desplaçaments dins del nucli urbà per a 
sortides programades dins del PAE (programa d’animació educativa) i/o proposades per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i/o l’Institut Municipal d’Educació i Treball. 
 
2. Període d’execució 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases s’hauran de destinar als 
conceptes referits a l’objecte de la convocatòria que es duguin a terme durant el curs 
2020-2021 
 
3. Procediment de concessió 
Les subvencions seran concedides mitjançant procediment de concurrència competitiva. 
La convocatòria es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona (BOPB). Aquesta darrera publicitat s’efectuarà a través de la 
Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). 
 
4. Objecte 
Facilitar als centres docents més allunyats, els desplaçaments per a la participació a 
activitats programades dins del PAE (programa d’animació educativa) i/o proposades 
per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i/o l’Institut Municipal d’Educació i Treball. 
 
5. Beneficiaris i requisits 
Els centres docents sostinguts amb fons públics d’educació infantil de segon cicle i 
primària i educació secundària obligatòria de Vilanova i la Geltrú, d’acord el punt 4 de 
les bases reguladores que compleixin els requisits establerts en les bases: 
 
- Que hagin justificat en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i/o l’IMET (Institut Municipal d’Educació i 
Treball), excepte que encara no hagi transcorregut el corresponent termini de 
justificació o hi hagin renunciat. 

- Que es trobin al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament 
i/o l’IMET, resta d’administracions i amb la seguretat social.  

- No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impossibiliten per ser 
beneficiari de la subvenció. 
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- Presentar declaració sobre si s’han demanat i/o s’han obtingut altres ajuts públics o 
privats per a la mateixa activitat, fent constar l’entitat que els ha concedit i la quantitat 
sol·licitada i/o obtinguda. 

- Que autoritzi a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a consultar i verificar les dades 
mitjançant les plataformes habilitades per les administracions públiques, si és 
necessari. 

 
6. Procediment i termini de presentació de la sol·licitud 

 

Els centres educatius interessats hauran de presentar una única sol·licitud per a aquesta 
modalitat i s’haurà de presentar en forma telemàtica, a través de la pàgina web de 
l’ajuntament, Seu Electrònica (www.vilanova.cat), on es podrà accedir al model de 
sol·licitud i els documents a presentar (i que s’annexen a aquesta convocatòria). 

D’acord amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, obliga a totes les persones 
jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i òrgans col·legiats, a relacionar-se amb 
les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, els obliga a disposar 
necessàriament d’un certificat electrònic que representi l’organització. 

Es podran obrir posteriors convocatòries supeditades a la disponibilitat de crèdit després 
de la primera convocatòria, o a que s’habilités nou crèdit. 

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i finalitzarà 
transcorreguts 15 dies naturals a comptar des de la seva publicació. 

Les subvencions atorgades tindran caràcter discrecional, voluntària i eventual i no 
generaran cap dret d’obtenció altres subvencions en anys posteriors no podent-se 
al·legar com a precedent. 

Amb la presentació de la sol·licitud, s’entendrà implícita l’acceptació d’aquestes bases 
reguladores i de la resta de normativa que resulti d’aplicació. 
 
7. Documents que caldrà presentar 
 
A la sol·licitud s’adjuntaran els següents documents: 

 
• Relació d’activitats previstes. Curs 2020-2021 (annex 1) 
• Certificat de l’acord d’aprovació de la sol·licitud del Consell Escolar de Centre o de 

la Junta Permanent (annex 2). 



  
Document electrònic 

Número de validació: 13067154036064341376 

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. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà al sol·licitant 
perquè l’esmeni en el termini de deu dies hàbils, amb l’advertiment que de no fer-ho es 
tindrà per desistida la seva sol·licitud prèvia resolució dictada a l’efecte. 
 
9. Òrgans competents per a la instrucció i atorgament de les subvencions L’òrgan 
responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de subvencions 
previstes en aquestes bases serà el Servei d’Educació de l’Institut Municipal d’Educació 
i Treball (IMET) de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per una comissió 
avaluadora constituïda per: 
 

- Regidor/a d’Educació 
- Gerent de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 
- Cap del Servei d’Educació de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Aquesta comissió avaluadora emetrà una proposta de resolució de concessió i/o 
denegació, d’acord amb els criteris fixats i la ponderació corresponent segons les bases 
reguladores d’aquestes subvencions. 
 
La proposta de resolució que elabori la comissió avaluadora se sotmetrà a consideració 
de la Junta de Govern Local que serà qui resoldrà la convocatòria. 
 
10. Dotació econòmica 
L’import destinat a aquesta convocatòria és de 4.000€ a càrrec de la partida  
320.481.01 del vigent pressupost ordinari de despeses de l’IMET  
 
11. Criteris de justificació de les subvencions 
Seran despeses subvencionables les que responguin a l’objecte establert en el punt 4 
d’aquesta convocatòria. 
 
12. Forma de pagament 
Desplaçaments dins del nucli urbà per a sortides programades dins del PAE 
(programa d’animació educativa) i/o proposades per l’Ajuntament de  
Vilanova i la Geltrú i/o l’Institut Municipal d’Educació i Treball. 
Un pagament avançat del 60% de l’import atorgat: un cop redactada la resolució i 
aprovada per la Junta de Govern Local. 
El 40% restant es transferirà prèvia justificació de la totalitat de l’ajut. 
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Els pagaments avançats es faran efectius sempre i quan el sol·licitant ho hagi fet constar 
en la sol·licitud de subvenció. 
 
13. Termini de resolució i notificació 
El termini màxim per resoldre i notificar les sol·licituds presentades serà de dos mesos, 
a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als 
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat en cada convocatòria tindrà efectes 
desestimatoris. 
 
La convocatòria es podrà declarar deserta o no esgotar l’import total previst a la partida 
si els sol·licitants no compleixen les condicions previstes en aquestes bases i en els 
criteris de cada convocatòria. 
 
14. Règim de recursos 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la 
seva notificació. 
 
15. Modificació de destinació 
Si per causes motivades el centre docent sol·licita un canvi de destinació en l’objecte de 
l’atorgament, caldrà que presenti sol·licitud acompanyada d’un informe motivat i 
l’aprovació del Consell Escolar de centre. 
 
16 Termini i forma  de justificar  el compliment de les activitats subvencionades 
Els beneficiaris hauran de presentar la justificació de forma telemàtica, a través de la 
pàgina web de l’ajuntament, Seu Electrònica (www.vilanova.cat), on es podrà accedir al 
model de sol·licitud i els documents a presentar (i que s’annexen a aquesta 
convocatòria). 
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Si la documentació justificativa presentada és incorrecta o incomplerta, s’atorgarà un 
termini de 15 dies per a la seva esmena. Examinada la documentació justificativa, amb 
les comprovacions que s’efectuïn, es podrà reduir la subvenció en cas que no s’acreditin 
els elements que s’han tingut en compte a la concessió. 
 
Si el cost de l’actuació resulta superior al previst a la subvenció atorgada, aquesta serà 
igual a l’import justificat. 
 
En el cas que la despesa justificada sigui inferior a l’atorgada, la subvenció serà igual a 
l’import justificat. 
 
La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quanties no justificades. 
Les subvencions atorgades per a la modalitat Desplaçaments dins del nucli urbà per a 
sortides programades dins del PAE (programa d’animació educativa) i/o proposades per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i/o l’Institut Municipal d’Educació i Treball, s’hauran 
de justificar com a màxim el 30 de juny de 2021 i hauran d’anar acompanyades de la 
documentació justificativa següent: 
- Memòria d’activitats: detall de les activitats que han precisat de despesa de 
transport per al concepte de la convocatòria i els cursos que han utilitzat el 
desplaçament, d’acord amb el formulari normalitzat de l’annex 3. 
- Factures o documents de valor probatoris de les despeses efectuades amb motiu 
de l’activitat objecte de la subvenció, per un import mínim de la subvenció concedida. 
 
17. Compatibilitat amb altres subvencions 
Les subvencions atorgades en el marc de cada modalitat seran compatibles amb 
qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats sense que 
puguin superar el cost total de l’activitat subvencionada. Si se supera aquest cost, 
s’exigirà la devolució de l’excés en la part proporcional. 
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18.Criteris d’atorgament de les subvencions 
Els criteris d’atorgament de les subvencions seran els següents 
 

  Distància entre el centre 
educatiu i l’activitat 

Puntuació 

o Ed. Infantil 2n cicle i primària. Centres  
amb USEE 

≥ 2,0  km 100 punts 

o Ed. Infantil 2n cicle i primària ≥ 2,0 fins a 3,0 km 75 punts 

≥ 3,0 km 100 punts 

o Alumnat ESO. Centres secundària amb 
USEE 

≥ 2,5  km 100 punts 

o Alumnat ESO ≥ 3,0 km 75 punts 

 
Totes les sol·licituds que compleixin amb aquests paràmetres de distàncies seran 
admeses.  
 
Es calcularà la distància del centre per a cada activitat demanada. 
 
La puntuació final serà el resultat de la mitjana obtinguda en totes les activitats. 
 
En tots els supòsits, l’import atorgat en cap cas podrà superar l’import sol·licitat pels 
centres educatius ni el percentatge màxim de la partida que pugui establir la 
convocatòria. 
 
Es podrà establir un màxim de sortides subvencionables en funció de la partida 
pressupostària establerta en cada convocatòria. 
La determinació de l’import assignat a cada subvenció, serà el resultat de repartir el 
crèdit existent proporcionalment al càlcul amb les següents variants:  
 

• El resultat de la valoració de les sol·licituds efectuada per l’òrgan col·legiat 
corresponent. 

• Import sol·licitat.  
• L’import de la partida. 
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Quan la suma total de les quantitats sol·licitades pels centres educatius no superi l’import 
de la partida pressupostària, es podrà subvencionar el total de la quantitat demanada 
individualment. 
 
Annex 1 
 
Relació d’activitats previstes 
 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ADREÇADES ALS 
CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL 
DE SEGON CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
MODALITAT DESPLAÇAMENTS DINS DEL NUCLI URBÀ PER SORTIDES  
PROGRAMADES DINS DEL PAE (programa d’animació educativa) I/O L’INSTITUT 
MUNICIPAL D’EDUCACIÓ ITREBALL, any 2020 
 
Dades del centre educatiu 
Nom del centre educatiu    
    
Import sol·licitat i dades de l’activitat 
Només es podran relacionar activitats proposades dins del PAE o per part de l’IMET o 
Ajuntament VNG. 
Només es tindran en compte aquelles que compleixin amb els paràmetres de distàncies 
establerts en les bases i la convocatòria. 

Nom de l’activitat Lloc  de 
realització de 
l’activitat 

Data 
prevista 
activitat 

Cursos que 
participaran 

Nombre 
aproximat 
alumnat 

Pressupost 
desplaçament 

      

      

      

      

      

      

Total subvenció sol·licitada      € 
 
Les activitats estan incloses en el marc curricular i formen part de la programació del 
centre 
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Annex 2 
 
Acord Consell Escolar de Centre/Junta Permanent d’aprovació de sol.licitud 
 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ADREÇADES ALS 
CENTRES DOCENTS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL 
DE SEGON CICLE I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
MODALITAT DESPLAÇAMENTS DINS DEL NUCLI URBÀ PER SORTIDES  
PROGRAMADES DINS DEL PAE (programa d’animació educativa) I/O L’INSTITUT 
MUNICIPAL D’EDUCACIÓ ITREBALL, any 2020      , com a secretària/secretari del 
Consell Escolar de l’escola        de Vilanova i la Geltrú, 
 
CERTIFICO,    Que, el consell escolar de centre del dia       , ha aprovat sol·licitar una 
subvenció d’acord amb la convocatòria 2020 publicada en el BOPB, per a la concessió 
de subvencions en règim de concurrència competitiva, adreçades als centres docents 
sostinguts amb fons públics d’educació infantil de segon cicle i primària i educació 
secundària obligatòria de Vilanova i la Geltrú, en la modalitat desplaçaments dins del 
nucli urbà per a sortides programades dins del PAE (programa d’animació 
educativa) i/o proposades per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i/o l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball. 
 
I, perquè així consti signo aquest certificat. 
Vist i plau de la direcció 
Signatura Signatura 
Director/a Secretari/secretària 
Vilanova i la Geltrú,        de        de 202       
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SEGON. DESTINAR l’import màxim de 4.000€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
320.481.01 del vigent pressupost ordinari de despeses de l’Institut Municipal d’Educació 
i Treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (IMET). 
 
TERCER. NOTIFICAR la convocatòria al Servei d’Intervenció municipal a efectes de la 
comunicació a la BDNS i la posterior publicació. 
 
QUART. PUBLICAR aquesta convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i també en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de 
la Base de Dades Nacional de Subvencions 
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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17. Promoció Ciutat.  
Número: 596/2020/eAJT. 
 
APROVAR L'APORTACIÓ A L'OFICINA TÈCNICA DE LA DIPUTACIÓ 
CORRESPONENT AL 50% (14.950,00€+IVA) COFINANÇAMENT RECURS TÈCNIC 
ATORGAT "ANÀLISII DE LA IMATGE DE VILANOVA I LA GELTRÚ, COM A 
DESTINACIÓ TURÍSTICA I GASTRONÒMICA POST COVID-19, CODI 20/Y/291672 
(EXP. 421/2020/eAJT) 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
   
PRIMER. APROVAR, disposar i comptabilitzar la despesa corresponent al 50% 
cofinançament recurs acceptat (exp. 421/2020/eAJT) Proposta Tècnica “Anàlisi de la 
imatge de Vilanova i la Geltrú, com a destinació turística i gastronòmica post COVID19”, 
codi recurs tècnic atorgat 20/Y/291672, per import de NOU MIL QUARANTAQUATRE 
EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (9.044,75€) a favor de l’Oficina Tècnica de 
Turisme de la Diputació, NIF P0800000B, amb càrrec a l’aplicació de despeses 
10.4320.2260206 Desenvolupament Turístic del pressupost de despeses vigent,   
 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades. 
  
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 
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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. 
  
   
18. Treball IMET.  
Número: 000031/2020-EDT. 
 
ENCARREGAR A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A 
L’IMET, PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ “FINANÇAMENT 
D’ACTIVITATS EDUCATIVES, ESPORTIVES I JUVENILS” ATORGAT PER LA  
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 

ACORD 
  
PRIMER.- ENCARREGAR a l’Institut Municipal d’Educació i Treball de Vilanova i la 
Geltrú per a la gestió del fons de prestació “Finançament d’activitats educatives, 
esportives i juvenils“ atorgat per la Diputació de Barcelona per un valor de subvenció de 
93.346,75.- EUROS, el qual s’adjunta a continuació : 
 

ENCÀRREC A MITJÀ PROPI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA GESTIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ 
“FINANÇAMENT D’ACTIVITATS EDUCATIVES, ESPORTIVES I JUVENILS“ 
ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER UN VALOR DE 
SUBVENCIÓ DE 93.346,75.- EUROS 
 
Vilanova i la Geltrú, a 27 d’octubre de 2020 
 
REUNITS 
 
D’una part, la senyora OLGA ARNAU SANABRA, alcaldessa de Vilanova i la 
Geltrú, per Acord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en sessió 
extraordinària de data 15 de juny de 2019, de constitució del Consistori del 
Mandat Corporatiu 2019-2023. 
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I d’una altra part, la senyora MARIA MERCÈ MATEO OLIVARES, 
vicepresidenta de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), en virtut del 
Decret de la Presidència de l’IMET núm. 2302019 de data 28 d’agost de 2019 
de delegació de competències. 
 
EXPOSEN 
 
I. Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener 
de 2020, va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, 
el seu règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 5/20).  
II. Que en sessió de 9 de juliol de 2020, la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, ha aprovat la inclusió de nous recursos en el Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 i autoritzat la despesa que s’hi 
destinarà (AJG 296/20). 
III. Que d’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la 
Diputació ofereix als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o 
material. Els recursos econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons 
de prestació, essent aquests últims transferències dineràries regulars per al 
finançament de serveis i estructures de gestió locals. Els fons han de tenir una 
descripció motivada de l’objectiu i de les actuacions objecte de finançament, 
així com dels requisits i criteris objectius que s’utilitzen per a la selecció dels 
destinataris i la determinació de les concessions. 
IV. Que l’esmentat règim també estableix els requisits per a la concessió 
i gestió dels fons de prestació, destacant els següents: 
a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió 
directa amb concurrència (article 5.6). 
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 11.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació 
i elevat per a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència 
delegada corresponent.  
V. Que en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 
s’inclou el fons de prestació “Finançament d’activitats educatives, esportives i 
juvenils”, per mitjà del qual es pretén assegurar la continuïtat dels serveis 
municipals d’educació, esports i joventut, fent esment especial a facilitar l’accés 
als col·lectius més vulnerables.  
VI. Que en data 16 de juliol de 2020, el President de l’Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona emet Dictamen mitjançant el 
qual es concedeix a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el fons de prestació 
“Finançament d’activitats educatives, esportives i juvenils” per valor de 
93.346,75.- EUROS. 
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VII. Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 16 de juny 
de 2020, va acordar acceptar la concessió de les subvencions, recursos i ajuts 
atorgats per la Diputació de Barcelona durant el pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023. 
VIII. Que per acord de Ple de data 7 de juliol de 2008, es constitueix l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball (IMET) com organisme autònom de caràcter 
administratiu de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que, com a ens 
instrumental depenent de l’Ajuntament, es va constituir de conformitat a allò 
que disposen els articles 85.2.A) b) i 85 bis de la Llei Reguladora de les Bases 
de Règim Local 7/1985, de 2 d’abril per a la gestió directa dels serveis públics 
d’educació, formació i treball. 
IX. Que l’IMET porta causa i desenvolupa les polítiques actives d’educació 
i ocupació. 
X. Que és voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú encarregar a 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball, en la seva condició de mitjà propi, la 
gestió del fons de prestació “Finançament d’activitats educatives, esportives i 
juvenils“ atorgat per la Diputació de Barcelona per un valor de subvenció de 
93.346,75.- EUROS.  
XI. Que l’Institut Municipal d’Educació i Treball disposa de mitjans propis 
per al desenvolupament d’aquest encàrrec i compta amb una àmplia 
experiència en la realització de projectes en els àmbits esmentats en els punts 
anteriors.  
XII. Que aquest encàrrec, formulat de conformitat amb l’establert a l’article 
32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, no té 
la consideració de contracte.  
XIII. Que ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament capacitat 
suficient per a l’atorgament del present document i convenen la celebració 
d’aquest encàrrec a un mitjà propi personificat, que es regirà per les següents:  
 
PRESCRIPCIONS 
 
PRIMERA.- Objecte de l’encàrrec  
  
L’objecte del present encàrrec és la gestió per part de l’Institut Municipal 
d’Educació i Treball del fons de prestació “Finançament d’activitats educatives, 
esportives i juvenils”, atorgat per la Diputació de Barcelona.  
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú serà propietari dels documents resultants 
del present encàrrec, disposant de tots els drets inherents que li siguin 
d’aplicació, inclòs el dret de modificació i/o publicació posterior.  
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Aquest encàrrec no suposa cessió de titularitat de les competències ni dels 
elements substantius del seu exercici.  
 
SEGONA.- Contraprestació  
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú satisfarà a l’Institut Municipal d’Educació i 
Treball la quantitat màxima de 93.346,75.- EUROS del fons de prestació 
“Finançament d’activitats educatives, esportives i juvenils”, atorgat per la 
Diputació de Barcelona. 
 
TERCERA.- Execució 
L’execució d’aquest fons de prestació serà ANUAL, essent el seu període entre 
el 14 de març de 2020 i el 31 de desembre de 2020. 
 
QUARTA.- Justificació 
El període de justificació voluntària finalitzarà el 15 de novembre de 2020 i la 
justificació final s’haurà de realitzar entre el 2 de gener de 2021 i el 30 d’abril 
de 2021. 
 
CINQUENA.- Despesa elegible 
La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 
depeses dels ens destinataris. 
L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides per entitats 
públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no 
pot ultrapassar el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la 
Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 
Es poden justificar despeses indirectes, fins al 5 per cent de les despeses 
directes imputades. 
Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació i 
d’altres administracions.  
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest encàrrec per duplicat 
en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.  

 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a l’Institut Municipal d’Educació i Treball i a la 
Diputació de Barcelona. 
 
 
TERCER.PUBLICAR aquest encàrrec a mitjà propi al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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QUART. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i 
de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents 
recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15 
dies hàbils a comptar des del dia següent a la 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. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
  
   
Precs i preguntes  
 
Sense Precs i Preguntes 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:45 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 



 

 

 


