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Identificació de l’expedient 
Núm.Exp.: 16/2020/eJGL 
 
 
NÚM.:   16 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  12 de maig de 2020 
HORA:  09:30 
DOCUMENT:  Acta 
 

 
Videoconferència mitjançant sistema eTEAMS en: 1ª convocatòria. Comença la sessió 
a les 09:30 hores 
 
ASSISTENTS: 
 
Olga Arnau Sanabra   ERC 

   
Marta Jofra Sora   CUP 

Enric Garriga Ubia   CUP 

M Blanca Alba Pujol   JxC 

Antoni Palacios Asensio   JxC 

Isidre Marti Sarda     
Cesar Rodriguez Sola     
Francesc Xavier Serra Albet   ERC 

Jordi Medina Alsina   ERC 

 

Excusen la seva absència els regidors/es: 
   
Adelaida Moya Taules       ERC 
 
Assisteix a la mateixa reunió, ADRIÀ GUEVARA FIGUERAS (Regidor ERC), MARIA 
MERCÈ MATEO OLIVARES (Regidora ERC), JAUME CARNICER I MAS (Regidor 
JxC) i MARTA GUINDA CAMPS (Regidora CUP), d’acord amb l’art. 113 de ROF. 
 
 
ORDRE DEL DIA 

 
0. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs. 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 15 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 05 DE MAIG DE 2020. 
 
“S’aprova l’acta de la sessió ordinària 15 de la Junta de Govern Local del dia 05 de 
maig  de 2020.”. 
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1. Responsabilitat Patrimonial. Servei d’Assesoria Jurídica. 
Número: 59/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 
DANYS AL PORTER AUTOMÀTIC DE L’EDIFICI DEL CARRER FRANCESC MACIÀ, 24-32, EL 
DIA 28 DE FEBRER DE 2019 
 
 
  
1 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
ACORD 
 
   
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per de FINQUES 
MONTANÉ (Núria Pi de Cabanyes), en representació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL 
CARRER FRANCESC MACIÀ, 24-32, amb NIF H62131339, contra l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des 
de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu de 
Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si 
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent 
al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar l’estat 
d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la Disposició Addicional 
8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa 
o per instar altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que 
els substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin 
derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat , es computarà des del dia hàbil 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153256041764656 
 
 
 
 
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 

 

següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o impugnació amb 
anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de l’eficàcia i 
executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial Decret 
463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processals des de la 
declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins que aquest estat finalitzi. 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de març de 
declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició començaran a 
computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
 
   
2. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni. 
Número: 000033/2015-CONT. 
 
RATIFICAR EL DECRET NÚM. 1486-2020, DE 28.04.2020 PEL QUAL S’ACORDA LA 
PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES 
DECLARATS FORA D’ÚS UBICATS AL DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
  
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
 
ACORD  
 
   
“ÚNIC. Ratificar el Decret d’Alcaldessa, núm. 1486-2020, de data 28 d’abril de 2020, que transcrit 
literalment diu: 
“ACORDAR LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE RETIRADA DE 
VEHICLES DECLARATS FORA D’ÚS UBICATS AL DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Antecedents de fet 
 
l. L’actual crisis sanitària, requereix mesures de contenció que tenen un impacte directe sobre la 
demanda i l’activitat econòmica. Davant la situació d’emergència de salut pública i pandèmia 
internacional, el Govern va aprovar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declarava 
l’estat d’alarma, i la progressió de la malaltia COVID-19 ha suposat limitacions temporals a la lliure 
circulació, prestació de serveis, subministraments, execució de contractes i la reducció de l’oferta 
laboral degut a les mesures de quarantena i contenció. 
 
ll. La situació generada per l’evolució del COVID-19, ha implicat la necessitat d’adoptar mesures 
de contenció extraordinàries per les autoritats sanitàries que estan causant un impacte econòmic i 
social en determinats sectors empresarials, de serveis, subministraments de tot l’Estat, afectant 
directament a l’esfera patrimonial i personal de les ciutadanes i ciutadans. 
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lll. L’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries 
per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, publicat al  BOE amb data 18 de març 
de 2020, regula mesures per evitar els efectes negatius de la suspensió dels contractes públics, 
impedient la resolució dels contractes públics, a fi d’evitar que el COVID-19 o les mesures 
adoptades pels poders públics puguin causar un impacte negatiu estructural del teixit productiu. 
 
IV. La Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2016 va adjudicar a l’empresa FRAGNOR el 
contracte del servei de retirada de vehicles declarats fora d’ús ubicats al dipòsit municipal de 
vehicles de Vilanova i la Geltrú, per un període de 2 anys prorrogables, anualment, fins a dos anys 
més, per preus unitaris i amb inici a primer de maig de 2016.. La formalització es va produir en 
data 3 de maig de 2016. Posteriorment, i previ acord de la Junta de Govern Local, es 
formalitzaren dues pròrrogues anuals, en les dates 17 de maig de 2018 i 19 de març de 2019. 
 
V. Vist l’informe del responsable del contracte i Cap de la Policia Local Sr. Dionís Ginés Parrilla, de 
data 27 d’abril de 2020, en què, es determina la necessitat del manteniment de la prestació i la 
finalització del contracte el proper 30 d’abril, i s’informa favorablement a una pròrroga forçosa del 
contracte fruit de la impossibilitat de licitar-lo. 
 
Fonaments de dret 
 
l. L’article 1 del Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19, en relació a l’article 6 del 
mateix text legal, on es regula que cada administració conservarà les competències que li atorga 
la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per adoptar les mesures que estimi 
necessàries en el marc de les ordres directes de l’autoritat competent als efectes de l’estat 
d’alarma. 
 
ll. L’article 34.1 penúltim paràgraf del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, preveu que en els 
contractes públics de serveis i de subministraments de prestació successiva, quan al venciment 
d’un contracte no s’hagi formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació 
com a conseqüència de la paralització dels procediments de contractació derivada del que 
disposa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i no es pugui formalitzar el nou 
contracte corresponent, es pot aplicar el que preveu l’últim paràgraf de l’article 29.4 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, independentment de la data de 
publicació de la licitació del nou expedient esmentat. 
Així mateix l’article 34.4 del mateix Real decret preveu pel que fa als contractes d’obres que el que 
disposa aquest apartat és aplicable als contractes en què, d’acord amb el «programa de 
desenvolupament dels treballs o pla d’obra», estigui prevista la finalització del seu termini 
d’execució entre el 14 de març, data d’inici de l’estat d’alarma, i durant el període que duri aquest, 
i com a conseqüència de la situació de fet creada per la COVID19 o les mesures adoptades per 
l’Estat no pugui tenir lloc el lliurament de l’obra. En aquests casos, el contractista pot sol·licitar una 
pròrroga en el termini de lliurament final sempre que ofereixi el compliment dels seus 
compromisos pendents si se li amplia el termini inicial. 
 
lll.  El Decret nº 1241de mesures excepcionals adreçades en relació als òrgans col·legiats de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i tot el seu sector públic local derivat del Real Decret 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153256041764656 
 
 
 
 
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 

 

463/2020, de 14 de març, de declaració d’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis 
sanitària ocasionada pel COVID-19, en relació a l’article 21.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, atribueix a l’alcaldessa, entre d’altres, la competència per 
adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o 
riscos greus d’aquests, les mesures necessàries i adequades, donant compte posteriorment a 
l’òrgan competent. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER.-Aprovar la pròrroga el contracte del servei de retirada de vehicles declarats fora d’ús 
ubicats al dipòsit municipal de vehicles de Vilanova i la Geltrú , en el temps que duri l’esta 
d’alarma, d’acord amb l’informe emès per part del responsable del contracte i, en tot cas, fins que 
s’adjudiqui el nou contracte. 
 
SEGON.- Notificar la present resolució a l’interessat i publicar-la en els termes establerts a la 
LCSP. 
 
TERCER.-  Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des 
de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu de 
Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si 
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent 
al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar l’estat 
d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la Disposició Addicional   
8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per interposar  recursos en via administrativa 
o per instar altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que 
els substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis, en qualsevol procediment del que puguin 
derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat , es computarà des del dia hàbil 
següent a  la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o impugnació amb 
anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de l’eficàcia i 
executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació.  
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial Decret 
463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processals des de la 
declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins que aquest estat finalitzi”. 
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3. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni. 
Número: 000013/2019-CONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT 
LLOGUER, DE L’ENLLUMENAT ORNAMENTAL NADALENC DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
ACORD:  
 
“PRIMER. PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte del subministrament,  mitjançant 
lloguer, de l’enllumenat ornamental nadalenc del municipi de Vilanova i la Geltrú,  per un període 
d’any  més, de l’1 de juny de 2020 i fins el 31 de maig de 2021, amb a CIMCAT SERVEIS, SL, NIF 
B65897084, per un import anual de 13.120,- €, més 2.775,20,- €, corresponent al 21% d’IVA, que 
fan un total de 15.875,20 € (QUINZE MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT 
CÈNTIMS D’EURO). 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà amb càrrec 
a la partida pressupostaria 10.4320.2260201 del pressupost vigent i a les diferents aplicacions que 
s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. L’autorització o 
realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada exercici pressupostari.  
 
TERCER. Notificar la pròrroga  a CIMCAT SERVEIS, SL. 
 
QUART. Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ. Aprovar la minuta de la corresponent pròrroga del contracte que s’adjunten com a 
Annex. 
 
SISÈ. Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents siguin 
necessaris per a executar el present acord. 
 
SITÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des 
de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu de 
Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si 
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent 
al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar l’estat 
d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la Disposició Addicional   
8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per interposar  recursos en via administrativa o 
per instar altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els 
substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis, en qualsevol procediment del que puguin derivar-se 
efectes desfavorables o de gravamen pel interessat , es computarà des del dia hàbil següent a  la 
data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués transcorregut des 
de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o impugnació amb anterioritat a la 
declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte 
administratiu objecte de recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial Decret 
463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processals des de la 
declaració d’estat d’alarma (14 de març de 2020) fins que aquest estat finalitzi. 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de març  de 
declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició començaran a 
computar a partir del 30 d’abril de 2020. 
 
 
ANNEX 1 (MINUTA DEL CONTRACTE) 
 
ADDENDA DEL CONTRACTE DE SUMINISTRAMENT MITJANÇANT LLOGUER DE 
L’ENLLUMENAT ORNAMENTAL NADALENC DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Exp. 013/2019-CONT 
 
REUNITS 
 
D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió ordinària de data __ de __________ de 2020  i en ús de les facultats atorgades en 
l’esmentat acord, l’Alcaldessa-Presidenta OLGA ARNAU SANABRA, assistida en aquest acte pel 
Secretari General de la Corporació, ISIDRE MARTÍ SARDÀ. 
 
D’altra part, CIMCAT SERVEIS, SL  (en endavant el contractista), amb CIF  B61304937 i domicili a 
la plaça Soler i Carbonell 28, 02, 08800 de Vilanova i la Geltrú, i en el seu nom i representació la 
Sra. A. S. C., major d’edat amb DNI XXXXXX. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present contracte de 
subministrament que es portarà a efecte de conformitat amb els documents acceptats pel 
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contractista. 
 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 

I.        En  data 24 de maig  de 2019 la Junta de Govern Local va adjudicar  a CIMCAT 
SERVEIS, SL., el subministrament, mitjançant lloguer, de l’enllumenat ornamental 
nadalenc del municipi de Vilanova i la Geltrú, per un període d’un any, prorrogable per 3 
anys més per períodes anuals, per un import anual de 13.120,- €, més 2.775,20,- €, 
corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de 15.875,20 € (QUINZE MIL VUIT-
CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS D’EURO). 

 
II. En data 30 de maig de  2019, es va formalitzar el contracte, pel període d’un any. 
 
III. En data 22 d’abril de 2020, el Cap de Servei de Promoció Ciutat,  Sr. Carles Garcia 

Guinda, ha emès un informe on es considera la necessitat que el subministrament es 
continuï duent a terme per no comptar l’Ajuntament amb mitjans propis corresponents i 
que segueix existint la necessitat de comptar amb el subministrament,  mitjançant lloguer, 
de l’enllumenat ornamental nadalenc del municipi de Vilanova i la Geltrú. Informa de la 
satisfacció del subministrament envers l’execució del contracte durant el primer any, i es 
proposa la pròrroga del mateix de l’1 de juny de 2020 al 31 de maig de 2021. 

 
Amb aquests antecedents, les parts contractants procedeixen a atorgar el present contracte de 
subministrament en base a les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- Les part prorroguen per mutu acord el contracte del subministrament, mitjançant lloguer, 
de l’enllumenat ornamental nadalenc del municipi de Vilanova i la Geltrú, amb  CIMCAT SERVEIS, 
SL. NIF B65897084, per un import anual de 13.120,- €, més 2.775,20,- €, corresponent al 21% 
d’IVA, que fan un total de 15.875,20 € (QUINZE MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB 
VINT CÈNTIMS D’EURO). 
 
Segona.- Es mantenen inalterades, i per tant segueixen essent d’aplicació, la resta de clàusules i 
obligacions subscrites al contracte inicial entre les parts, que no es vegin expressament 
modificades per la present novació. 
 
En prova de conformitat amb el contingut del present contracte, ambdues parts el signen 
digitalment  a un sol efecte i sense unitat d’acte. 
 
 
El Secretari General    L’Alcaldessa 
Isidre Martí Sardà    Olga Arnau Sanabra 
 
Per part de CIMCAT SERVEIS, SL.”. 
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4. Intervenció.  
Número: 40/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES I PAGAMENTS A JUSTIFICAR PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
 ACORD:  
 
PRIMER: Aprovar la relació de factures número F/2020/13 i relació de pagaments a justificar. 
Factures inferiors a 10.000€ 
 

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

Tercer Nom 

01 F/2020/2369 28/04/2020 17041 60,25 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

01 F/2020/2387 04/03/2020 01 225,26 XXXXXX XXXXXX 

01 Total    285,51   

02 F/2020/2362 28/04/2020 17035 4,38 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/2360 28/04/2020 17033 5,57 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/2355 28/04/2020 17028 14,13 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/2372 28/04/2020 17044 55,32 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/2346 28/04/2020 17056 222,16 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/1870 05/04/2020 1144948 407,48 B06304984 ACQUAJET SEMAE, 
SL 

02 F/2020/2268 20/04/2020 16984 409,91 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/2345 28/04/2020 17057 518,18 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/2337 28/04/2020 20C1 016885 1.222,23 A25027145 SERVICIOS 
MICROINFORMATICA, 
S.A. 

02 F/2020/2402 30/04/2020 200054 4.121,26 B61304937 VIGILANCIA Y 
SISTEMAS, S.L. 
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02 F/2020/2395 30/04/2020 COVID-2020 1 4.911,80 G58219874 ATRA ASSOCIACIO 

02 Total    11.892,42   

05 F/2020/2376 28/04/2020 17048 7,22 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

05 F/2020/2378 28/04/2020 17050 20,84 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

05 F/2020/2335 28/04/2020 22020/5256 
2004151 

253,85 A08187478 PAPEL AUTOMATIC, 
S.A. 

05 F/2020/2385 29/04/2020 201- 332 758,67 B98001282 SATARA SEGURIDAD 
S.L 

05 Total    1.040,58   

06 F/2020/2187 20/04/2020 F220099 1.255,17 G08169807 FUNDACIO ESPECIAL 
PINNAE 

06 F/2020/484 22/01/2020 FVC2000572 2.694,00 A62781208 SERVEIS 
D'APARCAMENTS DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 F/2020/606 03/02/2020 FVC2001163 2.694,00 A62781208 SERVEIS 
D'APARCAMENTS DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 F/2020/2296 23/04/2020 FVC2001760 2.694,00 A62781208 SERVEIS 
D'APARCAMENTS DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 F/2020/2299 23/04/2020 FVC2002337 2.694,00 A62781208 SERVEIS 
D'APARCAMENTS DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 Total    12.031,17   

07 F/2020/2354 28/04/2020 17027 25,30 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

07 F/2020/2349 28/04/2020 17051 32,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

07 F/2020/2357 28/04/2020 17030 44,13 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

07 F/2020/2272 21/04/2020 16991 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

07 F/2020/2424 01/05/2020 USRT2005000027 64,88 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

07 F/2020/2442 04/05/2020 20C1 017308 858,34 A25027145 SERVICIOS 
MICROINFORMATICA, 
S.A. 

07 Total    1.076,89   
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08 F/2020/2348 28/04/2020 17054 0,63 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

08 F/2020/2330 27/04/2020 FA2000493 15,68 B60289451 FUSTES VILANOVA, 
S.L. 

08 F/2020/2408 01/05/2020 USRT2005000002 144,63 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

08 F/2020/2382 28/04/2020 1 1.760,00 XXXXXX XXXXXX 

08 F/2020/2393 30/04/2020 PREV-2020 14 2.113,80 G58219874 ATRA ASSOCIACIO 

08 F/2020/2440 04/05/2020 AJ/2020/079 3.958,17 F61826053 ACTUA, S.C.C.L. 

08 Total    7.992,91   

09 F/2020/2371 28/04/2020 17043 26,26 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

09 F/2020/2196 20/04/2020 A-2020/00048628 52,89 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

09 F/2020/2383 29/04/2020 94/2020 1.005,94 P5800020I CONSELL 
COMARCAL DEL 
GARRAF 

09 Total    1.085,09   

10 F/2020/2358 28/04/2020 17031 16,49 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2020/2401 30/04/2020 20002668 151,25 A08849622 CORPORACIO 
CATALANA DE 
MITJANS 
AUDIOVISUALS, S.A. 

10 F/2020/2404 30/04/2020 200053 154,88 B61304937 VIGILANCIA Y 
SISTEMAS, S.L. 

10 F/2020/2315 26/04/2020 49528 165,06 B17944497 SALTOKI REUS, SLU 

10 F/2020/2410 01/05/2020 USRT2005000008 222,45 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

10 F/2020/2320 22/04/2020 020/3967 338,86 B62553078 SUMINISTROS LARI, 
S.L. -  BIGMAT 

10 F/2020/2333 28/04/2020 22020/5133 
2004149 

468,16 A08187478 PAPEL AUTOMATIC, 
S.A. 

10 F/2020/2325 23/04/2020 020/4473 506,63 B62553078 SUMINISTROS LARI, 
S.L. -  BIGMAT 

10 F/2020/2336 28/04/2020 22020/5134 
2004152 

1.067,45 A08187478 PAPEL AUTOMATIC, 
S.A. 

10 Total    3.091,23   

20 F/2020/2352 28/04/2020 17025 8,95 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

20 F/2020/2351 28/04/2020 17019 16,32 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 
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20 F/2020/2353 28/04/2020 17026 27,56 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

20 F/2020/2433 03/05/2020 USRT2005000025 94,76 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

20 Total    147,59   

21 F/2020/2317 27/04/2020 FAC-BCN20-
00652 

3.593,37 B60345527 NEXTRET, S.L. 

21 Total    3.593,37   

22 F/2020/2350 28/04/2020 17018 4,03 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

22 F/2020/2374 28/04/2020 17046 14,68 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

22 F/2020/2411 01/05/2020 USRT2005000011 125,26 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

22 Total    143,97   

32 F/2020/2347 28/04/2020 17055 47,89 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

32 F/2020/2365 28/04/2020 17037 51,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

32 F/2020/2435 03/05/2020 USRT2005000026 75,77 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

32 Total    175,25   

33 F/2020/2377 28/04/2020 17049 8,36 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

33 F/2020/2400 30/04/2020 0002 0000200307 121,00 B66164930 CARDIOSOS GLOBAL 
PROTECTION, S.L. 

33 F/2020/1210 28/02/2020 90878 366,99 J59835553 PINTURES GARRAF, 
S.C.P. 

33 Total    496,35   

35 F/2020/2364 28/04/2020 17036 23,98 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

35 F/2020/2394 30/04/2020 SS-2020 4 5.394,96 G58219874 ATRA ASSOCIACIO 

35 Total    5.418,94   

40 F/2020/1462 12/03/2020 2020-724-
100380184 

9,16 A25009192 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U 
(RESSA) 

40 Total    9,16   
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43 F/2020/2366 28/04/2020 17038 63,36 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

43 Total    63,36   

52 F/2020/2230 20/04/2020 A-2020/00048663 5,29 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2239 20/04/2020 A-2020/00048672 6,04 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2245 20/04/2020 A-2020/00048678 7,49 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2231 20/04/2020 A-2020/00048664 7,62 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2241 20/04/2020 A-2020/00048674 9,58 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2243 20/04/2020 A-2020/00048676 11,48 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2238 20/04/2020 A-2020/00048671 12,56 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2217 20/04/2020 A-2020/00048650 13,84 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2248 20/04/2020 A-2020/00048681 14,33 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2253 20/04/2020 A-2020/00048686 15,06 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2200 20/04/2020 A-2020/00048632 15,17 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2249 20/04/2020 A-2020/00048682 15,49 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2193 20/04/2020 A-2020/00048625 15,81 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2214 20/04/2020 A-2020/00048647 15,81 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2204 20/04/2020 A-2020/00048636 15,85 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 
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52 F/2020/2209 20/04/2020 A-2020/00048641 16,30 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2242 20/04/2020 A-2020/00048675 16,36 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2246 20/04/2020 A-2020/00048679 17,21 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2260 20/04/2020 A-2020/00048693 17,75 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2206 20/04/2020 A-2020/00048638 17,76 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2216 20/04/2020 A-2020/00048649 18,61 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2211 20/04/2020 A-2020/00048644 19,38 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2259 20/04/2020 A-2020/00048692 20,53 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2342 28/04/2020 17060 21,50 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

52 F/2020/2195 20/04/2020 A-2020/00048627 29,29 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2328 27/04/2020 FA2000494 29,81 B60289451 FUSTES VILANOVA, 
S.L. 

52 F/2020/2210 20/04/2020 A-2020/00048642 46,27 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2247 20/04/2020 A-2020/00048680 46,72 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2327 27/04/2020 FA2000316 48,10 B60289451 FUSTES VILANOVA, 
S.L. 

52 F/2020/2207 20/04/2020 A-2020/00048639 50,70 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2199 20/04/2020 A-2020/00048631 51,92 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2208 20/04/2020 A-2020/00048640 55,46 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2203 20/04/2020 A-2020/00048635 59,72 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
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VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2189 20/04/2020 A-2020/00048621 67,03 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2332 27/04/2020 FA2000491 71,57 B60289451 FUSTES VILANOVA, 
S.L. 

52 F/2020/2255 20/04/2020 A-2020/00048688 72,78 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2307 24/04/2020 C04/6 74,50 B58444050 CANTERA ROCA, S.L. 

52 F/2020/2201 20/04/2020 A-2020/00048633 75,12 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2290 21/04/2020 91017 79,67 J59835553 PINTURES GARRAF, 
S.C.P. 

52 F/2020/2198 20/04/2020 A-2020/00048630 92,65 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2323 23/04/2020 020/4047 96,03 B62553078 SUMINISTROS LARI, 
S.L. -  BIGMAT 

52 F/2020/2254 20/04/2020 A-2020/00048687 100,40 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2232 20/04/2020 A-2020/00048665 101,46 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2256 20/04/2020 A-2020/00048689 127,49 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2202 20/04/2020 A-2020/00048634 146,36 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2219 20/04/2020 A-2020/00048652 164,32 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2205 20/04/2020 A-2020/00048637 166,54 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/604 03/02/2020 FVC2001167 208,70 A62781208 SERVEIS 
D'APARCAMENTS DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/605 03/02/2020 FVC2001166 208,70 A62781208 SERVEIS 
D'APARCAMENTS DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2298 23/04/2020 FVC2002338 208,70 A62781208 SERVEIS 
D'APARCAMENTS DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2300 23/04/2020 FVC2001761 208,70 A62781208 SERVEIS 
D'APARCAMENTS DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 
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52 F/2020/2297 23/04/2020 C04/5 254,52 B58444050 CANTERA ROCA, S.L. 

52 F/2020/2237 20/04/2020 A-2020/00048670 398,47 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2291 21/04/2020 91018 407,13 J59835553 PINTURES GARRAF, 
S.C.P. 

52 F/2020/2321 22/04/2020 020/4045 421,99 B62553078 SUMINISTROS LARI, 
S.L. -  BIGMAT 

52 F/2020/2257 20/04/2020 A-2020/00048690 638,02 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2275 21/04/2020 R04/11 837,10 B08593543 ROCA GOMEZ, S.L. 

52 F/2020/2274 21/04/2020 R04/10 970,06 B08593543 ROCA GOMEZ, S.L. 

52 F/2020/2322 22/04/2020 020/4046 1.022,60 B62553078 SUMINISTROS LARI, 
S.L. -  BIGMAT 

52 F/2020/2326 27/04/2020 2045078 1.203,70 A08191652 EMMS, S.A. 

52 F/2020/2319 22/04/2020 020/4049 1.549,07 B62553078 SUMINISTROS LARI, 
S.L. -  BIGMAT 

52 F/2020/2324 23/04/2020 020/4048 1.646,36 B62553078 SUMINISTROS LARI, 
S.L. -  BIGMAT 

52 F/2020/2186 20/04/2020 001 72062109 2.878,90 A08001182 SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS, S.A. 

52 F/2020/2381 28/04/2020 001 72062120 8.452,00 A08001182 SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS, S.A. 

52 Total    23.715,45   

54 F/2020/2379 28/04/2020 17052 110,87 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

54 F/2020/2318 21/04/2020 0003/2020 192,68 XXXXXX XXXXXX 

54 Total    303,55   

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1882 06/04/2020 S 2020/S/349 27,70 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2392 30/04/2020 PREV-2020 13 1.391,94 G58219874 ATRA ASSOCIACIO 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2441 04/05/2020 AJ/2020/080 2.422,44 F61826053 ACTUA, S.C.C.L. 

Multiaplicació total    3.842,08   

Total general     76.404,87   

 
Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de 
document 

Import 
total 

Tercer Nom 

33 F/2020/1024 20/02/2020 A AI200126 15.331,32 B60650801 GESTION INTEGRAL DE 
INSTALACIONES, SL 

33 Total    15.331,32   

53 F/2020/2390 30/04/2020 2000378 29.917,50 P0800354C MANCOMUNITAT 
TEGAR DEL GARRAF 

53 Total    29.917,50   
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MULTIAPLICACIÓ F/2020/1916 08/04/2020 2003V201600 10.314,81 B61443628 BARNA PORTERS, S.L. 

Multiaplicació total    10.314,81   

Total general    55.563,63   

 
Factures superiors a 50.001€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de 
document 

Import 
total 

Tercer Nom 

       

Total general    0,00   

 
Resum total facturació 
 

 Import (€) Recompte 

Factures < 10.000€ 76.404,87 133 

Factures entre 10.001€ i 50.000€ 55.563,63 3 

Factures > 50.001€ 0,00 0 

TOTAL 131.968,50 136 

 
 
Resum pagaments a justificar 
 

Exp. Cognoms i 
nom o raó 

social o text 
explicatiu 

Nº Relació Núm. 
Operació 

Import 
relació Data relació 

 PJU - 
SERVEIS 
SOCIALS 

R-22020/5568 
PJU-

22020/5815 
24.979 €  

04/05/2020 

TOTAL 24.979€ 

 
 
Resum total 
 

 Import 

Import total facturació 131.968,50 €  

Import total pagaments a justificar 24.979 € 

TOTAL 156.947,50 € 

 
 
SEGON: Comptabilitzar la relació de factures número F/2020/13.  
 
 
TERCER: Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament de dites 
despeses. 
 
 
QUART: Peu de recurs 
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“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 

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

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

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar l’estat 
d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la Disposició Addicional 
8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa 
o per instar altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que 
els substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis, en qualsevol procediment del que puguin 
derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil 
següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o impugnació amb 
anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de l’eficàcia i 
executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial Decret 
463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processals des de la 
declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins que aquest estat finalitzi. 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de març de 
declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició començaran a 
computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
  
 
   
5. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 284/2019/eGES. 
 
ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ: ANUL·LAR L'AUTOLIQUIDACIÓ DE L'IMPOST SOBRE 
L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 202479156 I 
RECONÈIXER EL DRET A LA DEVOLUCIÓ 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
 ACORD:  
 
 
PRIMER: Estimar el Recurs de Reposició presentat per R. C. M. C., amb NIE XXXXXX, en nom i 
representació de GRUPO BORONA ADVISORS ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES SA, amb 
CIF A81797482: 

a) Anul·lar l’autoliquidació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana continguda en l’apartat quart dels Fonaments de Dret, d’import total 108.887,85€. 

b) Reconèixer a GRUPO BORONA ADVISORS ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES SA, 

amb CIF A81797482, el dret a la devolució de l’import total ingressat, segons les dades 

enumerades a l’apartat quart dels Fonaments de dret, per la quantitat total de 108.887,85€. 

c) Acordar l’ordenació del pagament a GRUPO BORONA ADVISORS ADMINISTRACIÓN DE 

INMUEBLES SA, amb CIF A81797482, de 10.504,69€, en concepte d’interessos de 

demora, a càrrec de la partida pressupostària 90.0110.35200. 

d) Requerir perquè es presenti al Servei Municipal de Recaptació el document que s’adjunta 

a la present resolució, degudament complimentat pel titular de la liquidació i del compte 

bancari per tal de poder fer efectiva la transferència de l’import a retornar. 

SEGON: Comunicar l’acord als interessats. 
 
TERCER: Peu de Recursos 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu interposar 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de 
dos mesos, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data 
de publicació.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar l’estat d’alarma 

modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial 

Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres 

procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord amb 

allò previst a les lleis, en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes desfavorables o de 

gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil següent a la data de la finalització de l’estat 

d’alarma, amb independència del temps que hagués transcorregut des de l’actuació administrativa objecte 

del recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici 

de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial Decret 463/20 de 

declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processals des de la declaració d’estat 

d’alarma ( 14 de març de 2020) fins que aquest estat finalitzi. 

En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de març de declaració 
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de l’estat d’alarma, Disposició Addicional Octava del RDLlei 11/2020 i tenint en compte allò que estableix la 

Disposició Addicional Primera del RDLlei 15/2020 el termini per a presentar recurs de reposició començarà 

a computar a partir de l’1 de juny de 2020.”. 

 
  
6. Recursos Humans.  
Número: 479/2020/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES  ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL CONURS 
OPOSICIÓ  DE DUES  PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE MOBILITAT 
HORTIZONTAL  
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
 ACORD:  
 
 
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases reguladores especifiques del concurs oposició de 
mobilitat horitzontal, de dues places d’Agent de la Policia Local, funcionari/ària de carrera, de 
l’escala de l’administració especial, sots escala serveis especials, classe policia local. 
 
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 les 2 places de 
mobilitat horitzontal, 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. 

 
QUART.- Peu de recurs  
 
“Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu de 
Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la publicació de 
l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
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També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
 
“D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar l’estat 
d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la Disposició Addicional 
8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa 
o per instar altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que 
els substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis, en qualsevol procediment del que puguin 
derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil 
següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o impugnació amb 
anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de l’eficàcia i 
executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 

 

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial Decret 
463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processals des de la 
declaració d’estat d’alarma (14 de març de 2020) fins que aquest estat finalitzi. 

 

En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de març de 
declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició començaran a 
computar a partir del 30 d’abril de 2020.” 

 
 
 
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL CONCURS OPOSICIÓ PER MOBILITAT 
HORITZONTAL DE DUES 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 per 

mobilitat horitzontal, de 2 d’ AGENT DE LA POLICIA LOCAL funcionari de carrera de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de l’escala d’administració especial, subescala serveis 
especials, classe policia local, del personal funcionari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

1.2 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 

1.3 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. 

1.4 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 
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incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació 2019 i 2020 de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
1.5 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 
superat el període pràctiques, segons l’informe corresponent. 

1.6 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. 

1.7 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. 

1.8 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. 

1.9 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. 

1.10 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) Ser funcionari o funcionària de carrera de cossos de policia local de la resta de municipis de 

Catalunya. També poden prendre-hi part d’acord amb les condicions establertes  en la 
normativa vigent, els funcionaris i funcionàries de carrera del cos de mossos d’esquadra i de 
les forces i cossos de seguretat de l’estat destinats a Catalunya. 

b) Acreditar més de dos anys d’antiguitat com a funcionari o funcionària de carrera en la 
mateixa categoria objecte d’aquesta convocatòria o si escau, en una d’equiparada. 

c) Tenir superat el curs de Formació Bàsica per a policies que organitza l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya  

d) 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. 

e) 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. 

f) 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. 

g) Tenir una alçada mínima d’1,60 metres les dones i 1,70 metres els homes. 
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h) Estar en possessió dels permisos de conduir  de classe B i A2.  
i) 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. 

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

k) 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. 

l) 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. 

 
No poden prendre part en aquest concurs oposició de mobilitat horitzontal el personal funcionari 
que es trobi en alguna de les situacions següents: 
a) Els suspesos, mentre duri la situació de suspensió de funcions. 
b) Els traslladats de llocs de treball i els destituïts de càrrecs de comandament com a 

conseqüència d’un expedient disciplinari, mentre durin els efectes de la sanció. 
c) Els qui ocupin un lloc de treball subjecte a un període especial de permanència mínima. 
 
 
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 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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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. 

 
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 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 
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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. 
 
 
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 municipal 
www.vilanova.cat. 
 
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 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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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%). 
  
 
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 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 
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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. 
 
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. 
 
Vuitè 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: (no computarà el temps exigit com a requisit en al base2 b)) 
 
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. 
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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. 

 
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. 
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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 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. PERÍODE DE PRÀCTIQUES 
 
Un cop superat el procés de selecció, els 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. 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 treball, la responsabilitat, 
l’adaptació a l’organització, la iniciativa, la confiança en si mateix, el judici pràctic i l’autocontrol. 
 
Durant 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 2 
Agents. 
 
 
9. RECURSOS 
 
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’alcalde, si aquests actes decideixen 
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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. 
 
 
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. 
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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. 

 
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. 
 
 
 
 
ANNEX 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 
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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 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. 
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). 
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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. 

 

Barems proves físiques: 
 
 
HOMES: 
 

Edat 
Cursa 

Llançadora 

Velocitat 

50 metres 
Natació 

Pilota Medicinal      

5 Kg 

Edat inferior a 35 anys ≥9 ≤7’’ 66’’’ ≤60’’ ≥535 cm 

De 35 a 45 anys ≥8,5 ≤7’’80’’’ ≤62” ≥530cm 

Major de 45 anys ≥8 ≤8’’00’’’ ≤63” ≥525cm 
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DONES: 
 

 
ANNEX 3 (exclusions mèdiques): 
 
A. Antropometria 
 
1. La talla inferior als 170 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. 

 
 
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. 

Edat 
Cursa 

Llançadora  

Velocitat 

50 metres 
Natació 

Pilota Medicinal  

3 Kg 

Edat inferior a 35 anys ≥6,5 ≤9’’ 01’’’ ≤65’’ ≥535 cm 

De 35 a 45 anys ≥6 ≤9’’11’’’’ ≤68” ≥530cm 

Major de 45 anys ≥5,5 ≤9’’26’’’ ≤71” ≥525cm 
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2.3 Pneumotòrax espontani recidivant. 
 
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. 

 
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. 
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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. 
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. 
12.4 Diàtesi al·lèrgica. 
12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui comprometre la 

funció policial. “. 
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7. Acció Social.  
Número: 337/2020/eAJT. 
 
APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DEL PAGAMENT A JUSTIFICAR D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
ACORD  
 
 
PRIMER: Aprovar la justificació del pagament a justificar de la regidoria d’Acció Social per un 
import de 24.979 € a nom de l’habilitada B. D. G.. 
 
 
SEGON: Aprovar el compte justificatiu 220200005815 del pagament a justificar de la regidoria 
d’Acció Social. 
 
 
TERCER: Aprovar la devolució de l’import 21’00 € no justificat del pagament a justificar de la 
regidoria d’Acció Social mitjançant transferència bancària al compte corrent 
ES3700810050170001267035. 
 
 
QUART: Peu de recurs. 

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

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

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu de 

Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, o en el 

seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 

davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 

comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si 

aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent 

al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar l’estat 
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d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la disposició Addicional 

8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per  interposar recursos en via administrativa 

o per instar altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que 

els substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin 

derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil 

següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués 

transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o impugnació amb 

anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de l’eficàcia i 

executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 

 

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial Decret 

463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processals des de la 

declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins que aquest estat finalitzi. 

 

En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de març de 

declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició començaran a 

computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 

 

 
   
 

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. 
 
 
8. Habitatge.  
Número: 220/2020/eSUB. 
 
APROVAR LES BASES REGULADORES DE LES PRESTACIONS 
EXTRAORDINÀRIES D’HABITATGE PER FER FRONT A LES DESPESES DE 
LLOGUER DE L’HABITATGE DELS MESOS D’ABRIL I MAIG 2020 DEL MUNICIPI DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
 
 ACORD:  
 
“PRIMER. Aprovar com a mesura d’urgència les Bases reguladores de les 
prestacions extraordinàries d’habitatge per fer front a les despeses de lloguer de 
l’habitatge dels mesos d’abril i maig de 2020 del municipi de Vilanova i la Geltrú, 
segons text que s’adjunta com annex al present acord. 
SEGON.  Determinar que l’atorgament d’aquestes prestacions es faran amb càrrec a 
la partida 43.2316.48002-Programa de Lloguer d’emergència social.  
 
TERCER. Sotmetre a la ratificació o convalidació del Ple que fos escaient l’aprovació 
de les presents Bases reguladores en la propera sessió que es celebri. 

QUART. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text de les Bases pel 
termini de DEU (10) DIES HÀBILS, en aplicació dels articles 33 i 83 de la Llei 39/2015, 
de d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,  
a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la 
obligatòria publicació dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació en el web 
municipal. 

Donat el caràcter d’urgència i excepcionalitat, el termini d’informació pública 
començarà a comptar des de l’endemà de la primera publicació en els butlletins oficials 
abans esmentats, atès que, en aplicació del Decret d’alcaldia núm. 1531 de data 6 de 
maig de 2020, poden  ser  aprovades  i  publicades  convocatòries  de  subvencions  o  
ajuts  quan  sigui  necessari per  evitar  greus  perjudicis  als  drets  i  interessos  de  
les  persones  interessades;  sigui indispensable per a la protecció de l'interès general, 
el funcionament dels serveis bàsics o que vinguin  referits  a  situacions  estretament  
vinculades  als  fets  justificatius  de  l’estat  d’alarma, i s’entendrà que els terminis 
afectats per aquestes convocatòries no queden suspesos. 

L’expedient restarà a disposició de qualsevol persona interessada a l’Oficina Local 
d’Habitatge ubicada a Pl. de la Vila, núm. 8  de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) i podrà 
ser remès de forma telemàtica a les persones que així ho sol·licitin. 

CINQUÈ.- Disposar que si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment 
durant el termini d’informació pública, les Bases reguladores que ara s’aproven 
inicialment, un cop es ratifiquin pel Ple municipal, es consideraran aprovades 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.  

Un cop aprovades definitivament, les presents Bases i la convocatòria es publicaran 
de la forma següent: 

a) Al tauler d’Edictes i al BOP: el text dels acords plenaris adoptats, així com el text 
íntegre de les Bases. 
 
b) Al DOGC: la referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment 
esmentada. 
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SISÈ.- Peu de recursos. 
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declara 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord 
amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se 
efectes desfavorables o de gravamen pel interessat , es computarà des del dia hàbil 
següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps 
que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això 
s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de 
recurs o impugnació. La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la 
disposició addicional del Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten 
suspesos per tots els terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de 
març de 2020) fins que aquest estat finalitzi. En relació a les reclamacions en l’àmbit 
tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de març de declaració de l’estat d’alarma, 
els terminis per a presentar recurs de reposició començaran a computar a partir del 30 
d’abril de 2020. 
 
  
   
“BASES REGULADORES DE LES PRESTACIONS EXTRAORDINARIES 
D’HABITATGE PER FER FRONT A LES DESPESES DE LLOGUER DE 
L’HABITATGE DELS MESOS D’ABRIL I MAIG 2020 DEL MUNICIPI DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ 
 
 
Preàmbul 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, emparant-se en el  Reial Decret 463/2020, de 14 
de març, on es declara la situació d’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada per COVID 19 i en el Decret llei 8/2020, de 24 de març, on 
s’estableixen mesures de flexibilització en matèria de subvencions i, si s’escau, d’ajuts 
per tal de pal·liar els efectes de la situació del crisi generada per COVID 19 ha resolt 
un Decret d’Alcaldia, núm. 1531 (exp. 45/2020/eSEC) en data 6 de maig de 2020 on 
es disposa que durant l’estat d’alarma poden ser aprovades i publicades bases 
reguladores de subvencions i d’ajuts d’acord amb un seguit de normes.  
 
Les presents Bases Reguladores de les prestacions extraordinàries d’Habitatge per fer 
front a les despeses de lloguer de l’Habitatge dels mesos d’abril i maig 2020 són, tal 
com mana el decret, ajuts necessaris per evitar greus perjudicis i interessos de les 
persones i tracten d’una situació estretament vinculada als efectes de l’estat d’alarma, 
en aquest cas, la pèrdua d’ingressos econòmics i la consegüent falta de liquiditat per 
fer front al lloguer de l’habitatge habitual.  
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Aquestes prestacions municipals es plantegen com un suport complementari molt 
concret en el temps que faciliti posteriorment sol·licitar els ajuts del Reial Decret-llei 
11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en 
l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, com pot ser el programa de 
préstecs subvencionats i sense despeses de formalització per afrontar el pagament de 
la renda mensual del lloguer de l’habitatge habitual. El Real Decret 11/2020 planteja 
microcrèdits avalats i subvencionats per l’estat que s’atorgaran per concessió directa i 
una única vegada. Les despeses i interessos seran a càrrec del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana i els diners s’hauran de retornar en un termini 
de 6 anys des de la concessió del préstec. Aquests ajuts seran compatibles amb 
qualsevol altre ajut al lloguer regulat en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que, en 
el cas de Catalunya, són les prestacions econòmiques d’especial urgència per a 
l’habitatge, les subvencions per al pagament del lloguer, subvencions per al pagament 
del lloguer per a persones grans, entre altres. 
 
 
ARTICLE 1. Objecte i motivacions de l’actuació. 
L’habitatge és un bé d’ús de primera necessitat lligat al projecte de vida de les 
persones i és considerat, per tant, un dret humà. El dret a l’habitatge és un dret 
reconegut en la Constitució espanyola (art. 47) i en la que “els poders públics 
promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer 
efectiu aquest dret”, en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (art. 26) i en la llei 18/2007, 
del dret a l’habitatge. 
 
La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, en el 
capítol segon defineix la situació de “necessitat” com la derivada de qualsevol 
contingència que es produeix en la vida d’una persona i que li impedeix de fer front a la 
manutenció, les despeses pròpies de la llar, la comunicació i el transport.  
 
L’objectiu específic d’aquestes prestacions extraordinàries d’habitatge és proporcionar, 
amb càrrec al pressupost municipal, un suport econòmic immediat a les persones i 
famílies que no han pogut fer front al pagament de les rendes de lloguer a partir de la 
declaració de l’estat d‘alarma decretat a causa de la crisi sanitària de la COVID-19. 
Per aquest motiu, les prestacions s’atorgaran acotades en el temps, únicament per a 
ajudar en el pagament del lloguer dels mesos d’abril 2020 i maig 2020, sens perjudici 
que després el sol·licitant pugui tramitar altres ajuts o prestacions anunciats en el Reial 
Decret Llei 11/2020 (programa de microcrèdits per fer front al lloguer) sempre que 
siguin compatibles, i que no excedeixin en el seu conjunt l’import total de les rendes de 
lloguer per a aquestes mensualitats. 
Les presents Bases reguladores determinen els criteris que regiran els procediments i 
també fixen el marc legal pel qual es regiran els acords de concessió, així com 
qualsevol altra decisió o incidència que es sotmeti a consideració durant el 
procediment.  
 
 
ARTICLE 2. Règim jurídic. Normativa aplicable i fiscalitat. 
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- Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a 
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

- Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per 
fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. 

- Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.  

- Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries 

per recolzar l’economia i el treball. 

- Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, 
de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut 
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria 
tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries. 

- Decret d’Alcaldia, núm. 1531 (exp. 45/2020/eSEC) de data 6 de maig de 2020. 
- Llei 18/2007, 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge. 
- Decret llei 17/2019, de 23 desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a 

l’habitatge. 

- Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. 

- Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions aprovada pel 
Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en data 6 de novembre de 2006 
(publicada al BOP núm. 68 de 20-03-07) 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
- Reial Decret 887/ 2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la llei municipal i de règim 

local de Catalunya. 

- Llei 39/2015, de d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques.  

- Normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.  
- Normativa fiscal aplicable en el moment d’inici de cada convocatòria.  

 
ARTICLE 3. Persones beneficiàries. 
Totes les persones que resideixin al municipi de Vilanova i la Geltrú i que reuneixin els 
requisits descrits a l’article 4 de les presents Bases.  
 
No podran obtenir la condició de beneficiari/a les persones en qui es presenti alguna 
de les circumstàncies previstes a l’apartat 3r de l’article 3 de l’Ordenança general 
reguladora de subvencions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 
 
“No podran obtenir la condició de beneficiari o Entitat col·laboradora de les subvencions les persones o 
Entitats en qui es presenti alguna de les circumstàncies següents1: 

a) Haver estat condemnades mitjançant Sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat 
d'obtenir subvencions o ajuts públics.  

b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats insolvents en qualsevol 
procediment, trobar -se declarat en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat 
inhabilitats conforme a la Llei Concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en 
la Sentència de qualificació del concurs.  

c) Haver donat lloc, a causa de la que haguessin estat declarats culpables, a la resolució ferma de 
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qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.  
d) Estar inclosa la persona física, els Administradors de les Societats Mercantils o aquells que 

exerceixin la representació legal d'altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 
12/1995, d'11 de maig, d'Incompatibilitats dels Membres del Govern de la Nació i dels Alts 
Càrrecs de l'Administració General de l'Estat; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d'Incompatibilitats del Personal al servei de les Administracions Públiques; o tractar -se de 
qualsevol dels càrrecs electius regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General, en els termes establerts en la mateixa o en la Normativa autonòmica que 
reguli aquestes matèries.  

e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat 
Social imposada per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament. 

f) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal. 
g) No trobar-se al corrent del pagament d'obligacions per reintegració de subvencions en els termes 

que reglamentàriament es determinin. 
h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir 

subvencions segons aquesta Llei o la Llei General Tributària. 
En cap cas no podran obtenir la condició de beneficiari o Entitat col·laboradora de les subvencions, les 
Associacions incloses en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei 
Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació. Tampoc no podran obtenir la condició 
de beneficiari o Entitat col·laboradora les Associacions respecte de les quals s'hagués suspès el 
procediment administratiu d'inscripció per trobar -se indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació del 
disposat a l'article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució ferma en la virtut de la 
qual pugui practicar -se la inscripció en el Registre.” 

 
S’atorgarà una sola prestació per habitatge, és a dir no podrà haver-hi més d’una 
sol·licitud per un mateix habitatge, i en cas que en el contracte d‘arrendament hi figurin 
diversos arrendataris, la subvenció s’entendrà concedida per a la totalitat de membres 
de la unitat de convivència, llevat que en el moment de la sol·licitud s’aporti la renúncia 
expressa d’algun d’ells. En aquesta darrera circumstància, s’aplicaran les 
ponderacions sobre el preu de l’arrendament i el còmput dels ingressos de la unitat de 
convivència que corresponguin, per al càlcul de la prestació. 
 
ARTICLE 4. Requisits per a l’accés a les prestacions. 
Les persones que es trobin en situació de no disposar de recursos suficients per a fer 
front al pagament del lloguer de l’habitatge habitual, a causa de la situació causada per 
la crisi sanitària de la COVID-19, hauran de complir els requisits següents:  
 

a) Ser major d’edat o trobar-se legalment emancipat. 
 

b) Estar empadronat/da a Vilanova i la Geltrú. 
 

c) Ser titular o co-titular d’un contracte d’arrendament d’un habitatge destinat a 
domicili habitual i permanent, ubicat al municipi de Vilanova i la Geltrú que no 
superi els 750€/mensuals de lloguer.  
 

d) El propietari de l’habitatge llogat no ha de ser “gran tenidor” és a dir, no ha de 
ser una persona física, jurídica o fons de capital risc ni de titulació d’actius que 
sigui titular de 10 habitatges o més.  

 
e) Trobar-se en situació de no poder fer front al pagament del lloguer mensual del 

seu habitatge habitual degut a una disminució dels seus ingressos motivada  
per la crisi sanitària COVID 19, a causa d’alguna de les situacions que es 
descriuen a continuació: 
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a. Haver perdut la feina pel tancament de l’empresa o la reducció de 

plantilla a partir del 14 de març de 2020. 

b. Estar afectat per ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació)  

c. Estar afectat per ERO (expedient de regulació d’ocupació) 

d. Contracte de treball temporal extingit durant l’estat d’alarma. 

e. Autònoms que han hagut de suspendre o reduir la seva activitat 

econòmica, amb baixada d’ingressos sobtada 

f. o alguna altra situació equivalent que ha provocat no tenir recursos 

suficients per a fer front al lloguer de l’habitatge habitual 

f) Acreditar que la renda mensual de lloguer no superi els 750€ mensuals. Es 
considerarà que formen part de l’import de la renda mensual tots els conceptes 
que apareguin en el rebut o document de pagament aportat, com despeses de 
comunitat o repercussió de taxes o impostos, entre d’altres, excepte els 
endarreriments i les despeses de serveis d’ús individual. 
 

g) La renda de lloguer ha de suposar un import superior o igual al 30% dels 
ingressos nets disponibles de la unitat familiar, prenent com a referència la 
mensualitat en la que s’hagi produït la situació sobrevinguda especificada en 
l’apartat e) del present article. 1 
 

h) Acreditar que els ingressos de la unitat de convivència actuals, a partir de què 
s’ha produït la situació sobrevinguda, no superen 2,87 vegades l’IRSC (Índex 
de Renda de Suficiència de Catalunya), és a dir, 3 vegades IPREM que és 
l’indicador especificat al Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten 
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al 
COVID 19. 
 

No podran ser beneficiàries de les prestacions les persones que: 
 
a) Siguin propietàries d’un altre habitatge (llevat que acrediti que no disposa del seu 

dret d’ús o gaudi), o que l’hagin alienat per títol onerós en el període d’un any 

anterior a la sol·licitud. 

b) No estiguin al dia del compliment de les obligacions tributàries amb les diferents 
administracions públiques que siguin legalment exigibles, o tinguin deutes amb 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

                                                      
1 Es consideraran unitats familiars de convivència les constituïdes per un grup de convivència 
comuna (segons el padró municipal), per vincle de matrimoni o una relació estable anàloga; de 
parentiu per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau (la relació de parentiu 
s’avaluarà a partir de la persona sol·licitant) 
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c) Es trobin en els supòsits de prohibició per ser persona beneficiària, previstos en 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en la 
normativa anàloga aplicable.  

 
A tal efecte, les persones sol·licitants hauran de signar una declaració jurada 
manifestant que no es troben en cap dels supòsits abans descrits. 
 
ARTICLE 5. Descripció de les actuacions de les prestacions. 
Aquestes prestacions tenen voluntat de ser un suport addicional acotat en el temps 
(mes d’abril i mes de maig 2020) per tal que els ciutadans puguin començar a tramitar 
els ajuts que s’han definit en la Ordre TMA/378/2020, de 30 d’abril, per la qual es 
defineixen els criteris i requisits dels arrendataris d’habitatge habitual que poden 
accedir a les ajudes transitòries de finançament establertes en l’art. 9 del Reial Decret 
llei 11/2020, de 31 de març (préstecs avalats i subvencionats per l’Estat).  
 
Es podrà sol·licitar prestació pel pagament de la renda mensual de lloguer dels mesos 
d’abril i maig 2020, sempre que l’import de la renda mensual no superi els 750 €. 
 
Es considerarà que formen part de l’import de la renda mensual tots els conceptes 
que apareguin en el rebut o document de pagament aportat, com despeses de 
comunitat o repercussió de taxes o impostos, entre d’altres, excepte els 
endarreriments i les despeses de serveis d’ús individual.  
 
ARTICLE 6. Import de les prestacions. Dotació pressupostària i quantia 
individualitzada.  
La dotació pressupostaria d’aquesta actuació serà la prevista a la partida 
43.2316.48002 - Programa Lloguer emergència social- sens perjudici que pugui ser 
ampliada amb altres imports que l’ajuntament hagi consignat al pressupost anual 
vigent de mesures per pal·liar els efectes de COVID 19.  
 
L’import de la prestació serà de 500€ el mes d’abril de 2020 i 500€ el mes de maig de 
2020, però mai podrà superar l’import mensual del lloguer pel qual es sol·licita aquesta 
prestació. En aquest sentit, per a les persones sol·licitants que abonin una renda de 
lloguer inferior a 500 €, l’import de la prestació serà l’equivalent a l’import del seu 
lloguer mensual.   
 
El pagament es realitzarà directament al compte bancari de la part arrendadora 
(propietari de l’habitatge). 
 
ARTICLE 7. Convocatòria i terminis. 
La convocatòria que obri el termini per a sol·licitar aquestes prestacions l’efectuarà 
l’alcaldia i es publicarà oficialment, segons normativa vigent aplicable. 
 
Es donarà també publicitat en un mitjà de comunicació de difusió local, al taulell 
d’edictes de la corporació i en el web municipal.  
 
El termini per presentar les sol·licituds serà des del dia següent a la publicació en el 
BOPB fins a un màxim de 2 mesos després de la publicació, llevat que la pròpia 
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convocatòria estableixi un altre termini. 
 
ARTICLE 8. Forma de presentació de sol·licituds. 
La sol·licitud, dirigida a l’Alcaldia, es presentarà, dintre del termini que fixi la 
convocatòria, de forma telemàtica a través del canal de tramitació de la pàgina web 
municipal www.vilanova.cat o per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 39/2015. 
 

a) Instància de sol·licitud (model normalitzat que inclourà l’autorització a la 
consulta telemàtica de les dades de les persones sol·licitants) 
 

b) DNI/ NIE de la persona sol·licitant i dels majors de 16 anys que 
convisquin amb el/la sol·licitant 

 
c) Documentació que acrediti la situació sobrevinguda provocada pels 

efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19 (ERTO, ERO, atur, etc) 

 
d) Documentació acreditativa dels ingressos econòmics actuals de la unitat 

de convivència. 
 

e) Contracte de lloguer vigent. S’admetrà també contractes de lloguer amb 
data de venciment dins el termini en què s’ha produït la declaració de 
l’estat d’alarma. 

 
f) Declaració responsable del sol·licitant conforme compleix els requisits 

per sol·licitar la prestació, conforme està al dia del compliment de les 
obligacions tributàries amb les diferents administracions públiques que 
siguin legalment exigibles per a cada convocatòria, conforme no té 
deutes amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i no es troba en cap de 
les circumstàncies que preveu l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.2 

                                                      
2 No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones las personas en quienes concurra 

alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su 
normativa reguladora:  
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales 
públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos 

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier 
procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un 
convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 
9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de 
calificación del concurso 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de 
cualquier contrato celebrado con la Administración 

d) Estar incursa la persona física en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o 
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica 
que regule estas materias 
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g) Full normalitzat indicant les dades del compte bancari en el qual 

s’abonarà la prestació. El titular del compte ha de ser el de la part 
arrendadora (propietari o representant legal d’aquest). 

 
La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació de les Bases reguladores 
d’aquestes subvencions. Amb la presentació de la instància la part interessada dóna el 
seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal, laboral, econòmic i 
familiar que són necessàries per a la tramitació del corresponent expedient, d’acord 
amb la normativa vigent.  
Si la sol·licitud no reuneix tots els requisits establerts a la convocatòria, es podrà 
requerir la persona interessada perquè l’esmeni en el termini màxim i improrrogable de 
deu dies3. 
 
Es tindrà per desistida la seva sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada en 
els termes que preveu l’article 68 de la Llei 39/2015. L’òrgan competent també podrà  
 
demanar documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la 
sol·licitud presentada.  
 
ARTICLE 9. Criteris per a l’atorgament i ponderació de les subvencions. 
Donat el seu caràcter d’urgència i excepcionalitat, aquestes prestacions són de 
concurrència no competitiva. La concessió, sense que es comparin sol·licituds, 
s’atendran per rigorós ordre de presentació de la sol·licitud al registre general 
d’entrada,  sempre i quan es compleixin els requisits i les condicions exigides per a ser 
beneficiari/a.  
 
Tal i com indica el Decret d’Alcaldia 1531, de 6 de maig de 2020, l’òrgan concedent pot 
acordar, de manera motivada, la instrucció i valoració de totes aquelles sol·licituds 
presentades, amb l’objectiu de resoldre la seva concessió. 
 
La proposta de resolució final atendrà totes les sol·licituds valorades favorables, per 
ordre de presentació, fins a exhaurir el crèdit pressupostàriament disponible.  
 
ARTICLE 10. Procediment per a la concessió de les prestacions: òrgans 
competents i tramitació.  
 
10.1. Òrgans competents i funcions 

                                                                                                                                                            
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 

Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente. 
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal 
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que 

reglamentariamente se determinen 
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan. 
 

3   Termini de 10 dies per esmenar la documentació: sens perjudici de l’aplicació de qualsevol      

altra disposició legal que pugui suspendre el còmput de terminis en situacions d’excepcionalitat 
en el moment de la tramitació de la convocatòria.  
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Els òrgans competents en el procediment de concessió de les subvencions seran 
l’instructor/a del procediment, la Comissió de concessió de prestacions i l’alcalde o 
alcaldessa o regidor/a en qui delegui.  

a) L'instructor/a del procediment serà el/la Cap de Servei d’Habitatge o 
persona en qui delegui. Les activitats d'instrucció consistiran en: la 
verificació prèvia del compliment de les condicions per poder adquirir la 
condició de beneficiari de l’actuació, la petició d’aquells informes i/o 
documents que estimi necessaris o convenients per a l’avaluació de les 
sol·licituds, i l’avaluació de les sol·licituds conforme als criteris, formes i 
prioritats de valoració definides en aquestes Bases i en la corresponent 
convocatòria anual.  

b) La Comissió de concessió és l’òrgan col·legiat que, en compliment de 
l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, emetrà els informes 
amb la proposta inicial de resolució sobre cada sol·licitud, un cop l’instructor 
hagi remès els expedients corresponents a cada sol·licitud de subvenció. 
Aquesta comissió estarà formada pel coordinador/a o responsable de l'àrea 
d’on funcionalment depengui la competència d’habitatge o persona en qui 
delegui, el/la cap de servei d’Habitatge i un/a assessor/a jurídic/a de la 
corporació.  

c) L’òrgan competent per a dictar la resolució serà el regidor delegat 
d’Habitatge. 

 
10.2. Resolució i notificació 
La proposta de resolució provisional, degudament motivada, es notificarà a la persona 
interessada, i es farà pública a la web municipal. S’estableix un termini de deu dies per 
presentar al·legacions. 
 
Les propostes de resolucions seran:  

- No admissió 
- Aprovació 
- Denegació 
- Arxiu (per desistiment de la persona interessada) 

 
En cas que la resolució sigui positiva, es farà constar en la resolució l’import de la 
subvenció, les condicions específiques que escaigui, els terminis de justificació i altres 
aspectes que es considerin oportuns. La subvenció s’entendrà acceptada si 
transcorreguts 10 dies naturals des de la notificació de la seva concessió, la persona 
beneficiària no s’ha manifestat en sentit contrari. Un cop revisades les al·legacions, en 
cas que n’hi haguessin, l’òrgan municipal competent prendrà la decisió que 
correspongui i aprovarà la resolució definitiva. La resolució de la concessió o 
denegació de les subvencions posarà fi a la via administrativa.  
 
El procediment per a la concessió de les prestacions s’haurà de resoldre en un termini 
màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització del termini de sol·licituds. Si es 
produeix el venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, 
s’entendrà desestimada la sol·licitud de subvenció per silenci administratiu.  
 
 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153256041764656 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

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

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

 

10.3. Finalització del procediment 
Un cop finalitzat el procés d’acceptació o denegació de les prestacions, es publicarà 
un document final que contindrà: l’especificació de l’avaluació de les sol·licituds i dels 
criteris seguits per a efectuar-la, la relació de sol·licituds aprovades, indicant la quantia 
específica de cada actuació, i la relació de sol·licituds denegades, indicant el motiu de 
denegació.  
 
ARTICLE 11. Termini i forma de pagament de les prestacions i justificació. 
La resolució definitiva de la concessió de cada prestació incorporarà l’aprovació del 
pagament a cada persona beneficiària,  d’acord amb l’informe del/la cap de servei que 
reculli la quantia atorgada. 
 
La prestació s’abonarà en el compte bancari que s’hagi indicat en el full normalitzat de 
dades econòmiques que es presenta en el moment de fer la sol·licitud.  En ell hi ha de 
constar el compte bancari del propietari/a de l’habitatge o representant legal d’aquest.  
 
La justificació serà doncs el propi pagament per part d’aquest Ajuntament al compte 
bancari del propietari/a o representant legal.  
 
ARTICLE 12. Obligacions dels beneficiaris/àries.  
Les persones beneficiàries s’obliguen a: 

a) Comunicar a l'òrgan competent qualsevol canvi o situació sobrevinguda que 
suposi una modificació de les circumstàncies que han justificat la recepció de la 
prestació o dels seus imports.  

b) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï l'òrgan concedent, així 
com qualsevol altra de control financer que puguin realitzar els òrgans 
competents, aportant quanta informació li sigui requerida.  

 
ARTICLE 13. Incompatibilitat amb altres subvencions.  
La concessió d'aquestes prestacions és compatible amb qualsevol altre tipus de 
subvenció o ajut concedit per qualsevol altra administració o ens públic, per a la 
mateixa finalitat i termini, sempre que l’import total i conjunt de les prestacions o ajuts 
rebuts no superi l’import de la renda de lloguer objecte d’aquesta prestació. 
 
ARTICLE 14. Publicitat. 
La persona sol·licitant, en el moment de presentació de la sol·licitud, donarà 
autorització expressa a l’Ajuntament per fer públiques les dades indispensables per a 
garantir la transparència i publicitat obligats per la normativa vigent, sempre amb total 
observança de la deguda protecció de dades personals. 
 
ARTICLE 15. Control i règim sancionador. 
 
L'òrgan concedent podrà realitzar els controls administratius i inspeccions que 
consideri oportuns a fi de comprovar la veracitat de les dades consignades en la 
documentació presentada, així com el compliment dels requisits per a la percepció de 
la prestació. La persona beneficiària tindrà l'obligació de col·laborar, proporcionant les 
dades i documentació que li siguin requerides.  
Les infraccions i sancions, així com els responsables d’aquelles, seran els establerts 
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en els articles 12 a 17 de l'Ordenança General Reguladora de la Concessió de 
Subvencions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
L’incompliment des compromisos establerts l’article 13 d’aquestes Bases és causa de 
revocació. En aquest cas, i també en els casos assenyalats en l'article 10 de 
l'Ordenança General reguladora i d’acord amb els articles 37 i 38 de la Llei General de 
Subvencions, procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de 
l'interès de demora des del moment del pagament de la prestació fins el dia que 
s'acordi la procedència del reintegrament, i en la quantia fixada en l'article 38.2 de la 
Llei General de Subvencions.  
 
ARTICLE 16. Entrada en vigor. 
Després de la seva aprovació definitiva, les presents Bases entraran en vigor un 
vegada sigui publicat íntegrament el seu text en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, i hagi transcorregut el termini establert en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, 
Reguladora de les Bases del Règim Local.  
 
ARTICLE 17. Disposició final.  
Es faculta la Junta de Govern Local per interpretar aquestes Bases i per resoldre les 
qüestions que aquestes no prevegin expressament, quan no resulti d’aplicació la 
normativa indicada en l’article 2 de les presents Bases.”.  
 
 
 
 
   
 
 

Precs i preguntes  

 
-. 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:50  hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
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