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Identificació de l’expedient 
Núm.Exp.: 14/2020/eJGL 
 
 
NÚM.:   14 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  28 d'abril de 2020 
HORA:  09:30 
DOCUMENT:  Acta 
 

 
 
A Vilanova i la Geltrú,  TELEMÀTICA en: 1ª convocatòria. Comença la sessió a les 
09:30 
 
ASSISTENTS: 
 
Olga Arnau Sanabra   ERC 

Adelaida Moya Taules   ERC 

Marta Jofra Sora   CUP 

Enric Garriga Ubia   CUP 

M Blanca Alba Pujol   JxC 

Antoni Palacios Asensio   JxC 

Isidre Marti Sarda     
Cesar Rodriguez Sola     
Francesc Xavier Serra Albet   ERC 

Jordi Medina Alsina   ERC 

 

 
   
 
ORDRE DEL DIA 

 
0. Aprovar l’acta número 13  corresponent a la sessió ordinària del dia 21 d’abril  
de 2020. 
 
 
“S’aprova l’acta de la sessió ordinària núm. 13 de la Junta de Govern Local del 21 
d’abril de 2020.”. 
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1. Secretaria General.  
Número: 000031/2014-CONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DEL 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA MINERAL NATURAL DISTRIBUÏDA MITJANÇANT 
FONTS REFREDADORES A INSTAL·LAR A LES DIFERENTS DEPENDÈNCIES 
DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
   
 
“Aquest punt es retira de l’ordre del dia.”. 
 
 
   
2. Secretaria General.  
Número: 000015/2016-CONT. 
 
RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1413 DE DATA 18 D’ABRIL DE 2020 
PEL QUAL ES VA ACORDAR LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE CONSERGERIA-RECEPCIÓ I D’ATENCIÓ DE LA CENTRALETA 
TELEFÒNICA DE LA CASA CONSISTORIAL I DE LA CASA OLIVELLA, I DEL 
SERVEI D’AUXILIAR D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 
   
“PRIMER.- ACORDAR la suspensió parcial del contracte del servei de 
consergeria-recepció i d’atenció de la centraleta telefònica de la Casa Consistorial i 
de la Casa Olivella, i del conjunt del servei d’auxiliar d’instal·lacions esportives: 
Pavelló Esportiu Isaac Gálvez, Pistes d’atletisme Carme Sugrañes, Complex 
Municipal de Futbol i Pista Poliesportiva la Collada Sis camins, fins que dita 
prestació pugui realitzar-se o executar-se, un cop havent cessat les circumstàncies 
o mesures que la impedeixin, o l’òrgan de contractació notifiqui al contractista el fi 
de la suspensió. 
 
SEGON.- ACORDAR  iniciar el expedient per la indemnització del contractista 
d’acord amb allò que disposa l’article 34 del RDL 8/2020 de 18 de març amb la 
disposició de les diligencies següents: 
 

- Presentació pel contractista sinó ho ha efectuat de tota la documentació i 
requisits establerts a l’article 34 del RDL 8/2020. 
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- Informe favorable del responsable del contracte o del cap de servei 
responsable del contracte.  

- Informe jurídic del lletrat adscrit a l’àmbit origen del contracte. 
- Fiscalització per la intervenció.  
- Acord de l’òrgan de contractació. 
 

 
 
En  qualsevol cas el pagament d’aquesta indemnització restarà condicionat a la 
presentació de la corresponent declaració responsable del contractista a fi de no 
realitzar cap acomiadament, ni ERTE. 
 
TERCER.- El contractista durant el termini de suspensió té l’obligació de dur a 
terme el manteniment i conservació dels següents: Equips, maquinaria, dotació de 
recursos humans per tal que puguin atendre emergència  
 
QUART.- Comunicar l’acord als interessats. 
 
CINQUÈ.- Peu de recurs 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 

 

 

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 
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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.”. 
  
 
   
3. Secretaria General.  
Número: 000248/2016-SEC. 
 
RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1424 DE DATA 21 D’ABRIL DE 2020 
PEL QUAN ES VA ACORDAR LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL CONTRACTE 
DEL SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES, EDIFICIS I EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
  
 
 
La  Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent:  
 
ACORD 
 
   
“PRIMER.- ACORDAR la suspensió parcial del contracte del servei de neteja de 
les dependències, edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, fins que dita prestació pugui realitzar-se o executar-se, un cop havent 
cessat les circumstàncies o mesures que la impedeixin, o l’òrgan de contractació 
notifiqui al contractista el fi de la suspensió. 
 
SEGON.- ACORDAR  iniciar el expedient per la indemnització del contractista 
d’acord amb allò que disposa l’article 34 del RDL 8/2020 de 18 de març amb 
la disposició de les diligencies següents: 
 

- Presentació pel contractista sinó ho ha efectuat de tota la documentació i 
requisits establerts a l’article 34 del RDL 8/2020. 

- Informe favorable del responsable del contracte o del cap de servei 
responsable del contracte.  

- Informe jurídic del lletrat adscrit a l’àmbit origen del contracte. 
- Fiscalització per la intervenció.  
- Acord de l’òrgan de contractació. 

 
En  qualsevol cas el pagament d’aquesta indemnització restarà condicionat a la 
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presentació de la corresponent declaració responsable del contractista a fi de no 
realitzar cap acomiadament, ni ERTE. 
 
TERCER.- El contractista durant el termini de suspensió té l’obligació de dur a 
terme el manteniment i conservació dels següents: Equips, maquinaria, dotació de 
recursos humans per tal que puguin atendre emergència  
 
QUART.- Comunicar l’acord als interessats. 
 
CINQUÈ.- Peu de recurs 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, 
el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs. 
 

 

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 
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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.”. 
  
   
4. Secretaria General.  
Número: 000001/2019-CONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA  DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’ATENCIÓ AL 
PÚBLIC, VISITES I TALLERS EDUCATIUS ALS MUSEUS DE L’ESPAI FAR 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 de serveis 
d’atenció al públic, realització de tallers educatius i visites als museus de l’Espai Far 
del municipi de Vilanova i la Geltrú, per un període d’1 any més, des de l’1 de juny 
de 2020 al 31 de maig de 2021, amb LAVOLA 1981, S.A.U., amb NIF A58635269, 
per un import anual de 47.935,00,-€ més 10.066,35,-€ que corresponen al 21% 
d’IVA, que fan un total de 58.001,35,-€ (CINQUANTA-VUIT MIL UN EUROS AMB 
TRENTA-CINC CÈNTIMS D’EURO). 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a la partida pressupostaria 10.3330.2260908  Espai Far i 
Patrimoni del pressupost vigent i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els 
propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. 
 
La quantitat prevista pel 2020, en previsió que es produeixi l’inici de la pròrroga del 
contracte l’1 de juny de 2020 és de 33.834,12,-€. 
 
La quantitat prevista pel 2021 serà de 24.167,23,-€. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en 
cada exercici pressupostari. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a LAVOLA 1981, S.A.U i publicar la pròrroga del 
contracte al Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
QUART. Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunta com a Annex. 
 
CINQUÈ. Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
SISÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
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executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
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. 
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ANNEX 1 (MINUTA CONTRACTE) 
 
ADDENDA DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC, REALITZACIÓ DE 
TALLERS EDUCATIUS I VISITES ALS MUSEUS DE L’ESPAI FAR  DEL MUNICIPI  DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Exp. 001/2019-CONT 
 
 
REUNITS 
 
D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió ordinària de data __ de __________ de 2020  i en ús de les facultats atorgades en 
l’esmentat acord, l’Alcaldessa-Presidenta OLGA ARNAU SANABRA, assistida en aquest 
acte pel Secretari General de la Corporació, ISIDRE MARTÍ SARDÀ. 
 
D’altra part, l’empresa LAVOLA 1981, SAU (en endavant el contractista) amb NIF 
A58635269 i domicili a l’Av. Roma,  252-254, 08560 de Manlleu, Barcelona,  i en el seu nom i 
representació el Sr. ANTONI MANSILLA ROBERT, amb DNI XXXXX. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present contracte de 
serveis que es portarà a efecte de conformitat amb els documents acceptats per la 
contractista. 
 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

 
I.     En  data 24 de maig  de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar l’adjudicació a 

LAVOLA 1981, SAU,  del contracte de serveis d’atenció al públic, realització de 
tallers educatius i visites als museus de l’Espai Far del municipi de Vilanova i la 
Geltrú, per un període d’1 any, des de l’1 de juny de 2019 al 31 de maig de 2020, 
amb la possibilitat de 3 pròrrogues d’un any cadascuna d’elles, per un import anual 
de 47.935,00,-€ més 10.066,35,-€ que corresponen al 21% d’IVA, que fan un total 
de 58.001,35,-€ (CINQUANTA-VUIT MIL UN EUROS AMB TRENTA-CINC 
CÈNTIMS D’EURO). 
 

II.  En data 31 de maig de 2019 es va signar el contracte, per un període d’1 any. 
 

III.   En data 13 de març de 2020, la tècnica de Cultura responsable del contracte,  Sra. 
Blanca Giribet de Sebastián, ha emès un informe on es considera la necessitat 
que el servei es continuï duent a terme per no comptar l’Ajuntament amb mitjans 
propis corresponents i que segueix existint la necessitat de comptar amb els 
serveis d’atenció al públic, realització de tallers educatius i visites als museus de 
l’Espai Far del municipi  de Vilanova i la Geltrú. Informa de la satisfacció del servei 
envers l’execució del contracte durant el primer any, i es proposa la pròrroga del 
mateix de l’1 de juny de 2020 al 31 de maig de 2021. 
 
 

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

CLÀUSULES 
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Primera.-  Les parts prorroguen per mutu acord  el  contracte de serveis d’atenció al públic, 

visites i tallers educatius als museu de l’Espai Far, per un període d’1 any més, des de l’1 de 
juny de 2020 al 31 de maig de 2021, amb LAVOLA 1981, S.A.U., amb NIF A58635269, per 
un import anual de 47.935,00,-€ més 10.066,35,-€ que corresponen al 21% d’IVA, que fan 
un total de 58.001,35,-€ (CINQUANTA-VUIT MIL UN EUROS AMB TRENTA-CINC 
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 LAVOLA 1981, SAU 

 
 
 
   
5. Secretaria General.  
Número: 000005/2019-CONT. 
 
MODIFICAR, PER AMPLIACIÓ, EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 
LLICÈNCIES DE MICROSOFT MITJANÇANT SUBSCRIPCIÓ ONLINEA 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD  
   

“PRIMER.- MODIFICAR el contracte del subministrament de llicències de Microsoft 

mitjançant subscripció Online, amb ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L, NIF 

B59104612,, en el sentit de fer front a les necessitats derivades per l’ampliació de 

llocs de treball amb necessitats de correu electrònic. 

El contracte es regeix per preus unitaris, i en aquest sentit la modificació va vinculada 

al subministrament de cinquanta-cinc (55) noves llicències en les condicions 

establertes en els Plecs que conformen el contracte, d’acord amb els preus unitaris 

establerts i amb els condicionants derivats que es deriven d’aquest quadre: 
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 Número  Preu unitari 
(IVA exclòs) 
 

Import  (IVA exclòs) Import (IVA 
inclòs) 

Llicències  
Microsoft 
Exchange Online 
Kiosk 

20 16,45€ 329€ 398,09 € 

Llicències 
Microsoft 
Exchange Online 
Plan 1 

35 32,89€ 1.151,15€ 1.392,89€ 

TOTAL   1.480,15€ 1.790,98€ 

 

Aquesta modificació del contracte suposarà que el preu anual del contracte per al 

2020 sigui de 24.032,23€, més 5.046,77€ corresponent a l’IVA, fent un total de 

29.079,00€ (VINT-I-NOU MIL SETANTA-NOU EUROS). 

 

 2020 

IVA Exclòs Inclòs 

Preu adjudicat 22.552,08€ 27.288,02€ 

Ampliació 1.480,15€ 1.790,98€ 

Total 24.032,23€ 29.079,00€ 

 

 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions 

pressupostaries  21.9204.20601(Renting pla renovació ordinadors) i 21.9204.21601 

(Manteniment equips informàtics) del pressupost vigent, i a les futures que s’habilitin 

per exercicis següents, en els percentatges respectius del 30% i el 70% i les quantitats 

indicades a continuació: 

 

 

Aplicació 

2020 

Preu IVA Total 

21.9204.20601 PREVI 6.765,62€ 1.421,20€ 8.186,40€ 

 MODIFICACIÓ 444,05€ 93,25€ 537,30€ 

 SUBTOTAL 7.209,67€ 1.514,03€ 8.723,70€ 

 

Aplicació 

2020 

Preu IVA Total 

21.9204.21601 PREVI 15.786,46€ 3.315,16€ 19.101,62€ 

 MODIFICACIÓ 1.036,10 217,58€ 1.253,68€ 

 SUBTOTAL 16.822,56€ 3.532,74€ 20.355,30€ 

TOTALS      24.032,23€ 5.046,77€ 29.079,00€ 

 

TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, 

S.L, NIF B59104612. La formalització de la modificació del contracte es produirà 

d’acord amb allò establert en l’article 153 de la LCSP. 

 

QUART.- Publicar el present acord amb allò previst en l’article 63 i 207 de la LCSP. 
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CINQUÈ.- 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 

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 

declara l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord 

amb la Disposició Addicional Vuitena 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. 

 

 

ANNEX  

 

MODIFICACIÓ, PER AMPLIACIÓ, DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 

DE LLICÈNCIES DE MICROSOFT MITJANÇANT SUBSCRIPCIÓ ONLINE 
Expedient 005/2019-CONT 
 
 
REUNITS 
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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, l’empresa  ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS S.L.  (en endavant la 
contractista) amb NIF B-59104612 i domicili al carrer Equador, 39-45, CP 08029 de 
Barcelona  i en el seu nom i representació, la Sra. IRENE PLAZA HERNÁNDEZ,  
major d’edat, amb DNI 46539963S. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present 
contracte de subministraments que es portarà a efecte de conformitat amb els 
documents acceptats per la contractista. 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

 

Primer.- En  data 30 d’abril de 2019 la Junta de Govern Local va acordar adjudicar el 

contracte del subministrament de llicències de Microsoft mitjançant subscripció 

Online per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’empresa ABAST SYSTEMS & 

SOLUTIONS, S.L, NIF B59104612, per un període d’1 any, prorrogable per 2 anys 

més per períodes anuals, per un import anual de 22.552,08€, més  4.735,94€ 

corresponen al 21% d’IVA, que fan un total de 27.288,02€ i pels preus unitaris 

següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segon.- En data 3 de maig de 2019 es va formalitzar el contracte, per un període d’1 any. 

 

Tercer.- En data 25 de febrer de 2020, la Junta de Govern Local va acordar prorrogar 

el contracte de subministrament  de llicències de Microsoft mitjançant subscripció 

Online, per un període d’1 any més, amb   ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L, 

NIF B59104612, per un import anual de 22.552,08€, més  4.735,94€ corresponen al 

21% d’IVA, que fan un total de 27.288,02€. La formalització de la pròrroga es va 

produir en data 6 de març de 2020. 

 

Quart.- En data 30 de març, la Cap del Servei de Tecnologies de la Informació i 

Comunicació va emetre un informe sobre la necessitat de modificació del contracte 

de subministrament de llicències Microsoft Online per l’ampliació “de llocs de treball 

amb necessitats de correu electrònic”, amb el conseqüent augment de la necessitat 

Descripció Unitats Preu unitari anual màxim  
en euros sense IVA 

Exchange Online Kiosk 200         16,45 

Exchange Online (pla1) 430 32,89 

Office 365 Enterprise E1 80 65,79 

Ofiice 365 Empresa Premium 5 102,70 
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dels subministraments vinculats al contracte. 

 

Cinquè.- En data 7 d’abril s’obre tràmit d’audiència a l’empresa contractista, ABAST 

SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L,, traslladant-li l’informe. 

 

Sisè.- En data 15 d’abril i a través d’escrit consignat al Registre d’Entrada d’aquest 

Ajuntament amb el número 2020011988, l’empresa adjudicatària ha acceptat la 

modificació, mostrant el seu acord “amb les quantitats i imports estipulats” en 

l’informe de 30 de març de la Cap del Servei de Tecnologies de la Informació i 

Comunicació traslladat. 

 

Setè.- En data 16 d’abril de 2020, el Director de Serveis Jurídics en l’àmbit de 

Contractació i Recursos Humans, senyor Francesc Torres Ferrando, emeté un informe 

on s’informa favorablement de la modificació del contracte per donar-se els supòsits 

objectius que fan variar les prestacions del contracte, tal i com ha quedat justificat 

en el informe tècnic, la qual cosa suposa un augment de preu del 6,56% del preu 

inicial del contracte i es fixa en 29.079,00€ (IVA inclòs). 

 

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

l’alcaldessa en matèria de contractació, si bé aquestes han  estat delegada en la Junta 

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

Local, en sessió ordinària de data __ de _________ de 2020, va acordar modificar el 

contracte del subministrament de llicències de Microsoft mitjançant subscripció Online 

per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú adjudicat a l’empresa ABAST SYSTEMS & 

SOLUTIONS,. 

 

Amb aquests antecedents les parts contractants procedeixen a atorgar el present 

contracte de subministraments en base a les següents: 

 

CLÀUSULES 

 

Primera.- Es modifica el contracte del subministrament de llicències de Microsoft 

mitjançant subscripció Online per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en el sentit 

d’incrementar el número de llicències a subministrar d’acord amb el següent quadre: 
 

 Número  Preu 
unitari 

IVA Preu 
unitari 
total 

Import  
(IVA 
exclòs) 

Import (IVA inclòs) 

Llicències  
Microsoft 
Exchange 
Online 
Kiosk 

20 16,45€ 3,45€ 19,90€ 329€ 398 € 

Llicències 
Microsoft 

35 32,89€ 6,09€ 39,79€ 1.151,15€ 1.392,65€ 
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Exchange 
Online 
Plan 1 

TOTAL 1.480.15€ 1.790,65 
€ 

 

Segona.- El contractista s’obliga a efectuar el subministrament esmentat en la 

clàusula anterior d’acord amb els preus unitaris establerts, quedant establert el preu 

del contracte modificat en un total de 29.079,00€ (VINT-I-NOU MIL SETANTA-NOU 

EUROS), quantitat que inclou totes les despeses necessàries i impostos.  

 

Tercera.- El contractista s’obliga a efectuar el subministrament d’acord amb allò 

establert en aquesta modificació, el Plec de clàusules administratives particulars, el 

Plec de prescripcions tècniques i el contingut del document d’adjudicació que 

integra l’expedient, i resta obligat, també, a efectuar el subministrament d’acord 

amb la seva oferta de licitació i assumint les millores tècniques incloses a la 

mateixa. 

 

Quarta.-  El contractista respondrà davant terceres persones i del propi Ajuntament, 

de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del lliurament o realització de 

l’objecte del contracte, exonerant a la part contractant de qualsevol responsabilitat. 

A tal efecte, es compromet a subscriure i mantenir vigent qualsevol assegurança 

que sigui necessària per a dur a terme la seva activitat derivada del present 

contracte, amb cobertura suficient per a respondre de qualsevol eventualitat. 

 

Cinquena.- El contractista resta obligat a satisfer tots els impostos, contribucions i 

taxes que gravin directa o indirectament el contracte i la seva execució, així com a 

acomplir totes les obligacions laborals i de seguretat social que puguin ser-li 

exigibles.  

 
En prova de conformitat amb el contingut del present contracte, ambdues parts el 
signen digitalment a un sol efecte i sense unitat d’acte. 
  
   
 
 
6. Secretaria General.  
Número: 39/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA CORRECCIÓ DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN L’ADHESIÓ A 
L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES (EXP. 2019.01) DE 
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES, EN ELS LOTS 1 
(ACCIDENTS), 2 (VEHICLES TERRESTRES) I 4 (DEFENSA JURÍDICA I 
RECLAMACIÓ DE DANYS) 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
ACORDS  
 
PRIMER. Aprovar la correcció de l’error material detectat en l’acord de la Junta de 
Govern Local de data 31 de març de 2020, l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú a l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (Exp. 2019.01), en el seu segon punt de la part dispositiva per tal que 
quedi consignada l’autorització i disposició de la despesa de la següent manera: 
 
 

ANY LOT 1 

(exempt IVA) 

LOT 2 

(exempt IVA) 

Lot 4 

(exempt IVA) 

TOTAL 

(exempt d’IVA) 

2020 4.047,42€ 27.733,28€ 9.345,00€ 41.125,70€ 

2021 4.047,42€ 27.733,28€ 9.345,00€ 41.125,70€ 

TOTAL 8.094,84€ 55.466,56€ 18.690,00€ 82.251,40€ 

 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a les empreses adjudicatàries de l’Acord marc, així 
com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL (preferentment per e-
notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o per correu al carrer 
València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de 
publicitat que siguin preceptius. 
 
TERCER.-  La formalització de la modificació del contracte es produirà d’acord amb 
allò establert en l’article 153 de la LCSP. 
 
QUART.- Publicar el present acord amb allò previst en l’article 63 i 207 de la LCSP 
 
CINQUÈ.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
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. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es 
declarà l’estat d’alarma, modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març, i 
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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. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
  
 
 
7. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 50/2020/eSJ. 
 
ESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA DEL BANC DE LA RECEPCIÓ DE 
L’ESTADI DE FUTBOL DE VILANOVA I LA GE´TRU, EL DIA 20 D’OCTUBRE DE 
2018 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD 
 
   
PRIMER. Estimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per La 
senyora amb DNI XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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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.”. 
 
 
 
   
8. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 52/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER ROBATORI D’ESTRIS PERSONALS AL CASAL DE LA GENT 
GRAN, A LA PL. E.C. RICART, EL DIA 7 DE MAIG DE 2019 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat delsl seus assistents adopta el següent  
 
ACORD 
 
   
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
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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 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.”. 
 
 
   
9. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 53/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER ROBATORI D’ESTRIS PERSONALS AL CASAL DE LA GENT 
GRAN, A LA PL. E.C. RICART, EL DIA 7 DE MAIG DE 2019 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 
   
PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
 
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 
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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.”. 
   
 
10. Intervenció.  
Número: 35/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 ACORD:  
 
PRIMER: Aprovar la relació de factures número F/2020/11.  
Factures inferiors a 10.000€ 
 

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

Tercer Nom 

03 F/2020/2155 15/04/2020 2020-03856 16,11 B17580804 GIROCOPI, SL 

03 Total    16,11   

05 F/2020/1887 06/04/2020 S 2020/S/354 1,21 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

05 F/2020/2158 15/04/2020 2020-03859 23,69 B17580804 GIROCOPI, SL 

05 F/2020/2159 15/04/2020 2020-03860 23,69 B17580804 GIROCOPI, SL 

05 F/2020/1828 02/04/2020 2020-724-100549551 1.634,19 A25009192 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U 
(RESSA) 

05 F/2020/1464 12/03/2020 2020-724-100380185 1.881,40 A25009192 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U 
(RESSA) 

05 Total    3.564,18   

06 F/2020/2068 14/04/2020 A-2020/00035509 27,10 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 F/2020/2066 14/04/2020 A-2020/00035283 27,17 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 F/2020/2101 14/04/2020 A-2020/00039971 27,23 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 F/2020/2091 14/04/2020 A-2020/00037363 28,06 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 F/2020/2061 14/04/2020 A-2020/00034803 31,59 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 F/2020/2026 14/04/2020 A-2020/00033315 48,89 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
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VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 F/2020/2085 14/04/2020 A-2020/00036707 84,89 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 F/2020/1999 08/04/2020 6-2020F-4379 108,72 A82009812 ORANGE ESPAGNE, 
S.A.U. 

06 Total    383,65   

07 F/2020/1799 01/04/2020 USRT2004000003 64,78 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

07 F/2020/1834 02/04/2020 20C1 015141 858,34 A25027145 SERVICIOS 
MICROINFORMATICA, 
S.A. 

07 F/2020/217 14/01/2020 08/20 1.058,75 B64846090 MILA ADVOCATS, 
S.L.P. 

07 F/2020/715 05/02/2020 20 N43532 3.493,11 J58144080 PROCURADURIA 
RANERA CAHIS, 
S.C.P. 

07 Total    5.474,98   

08 F/2020/2153 15/04/2020 PREV-2020 11 2.113,80 G58219874 ATRA ASSOCIACIO 

08 Total    2.113,80   

09 F/2020/1898 07/04/2020 CI0915995498 3,63 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A. 

09 Total    3,63   

10 F/2020/889 13/02/2020 TR20/288 211,92 F60325214 TRESSAT INSTAL. 
ELECTRONIQUES, 
S.C.C.L. 

10 F/2020/2025 14/04/2020 A-2020/00033309 287,15 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

10 F/2020/2165 15/04/2020 F2020-15 363,00 XXXXXX XXXXXX 

10 F/2020/2010 09/04/2020 Emit- 642 581,41 A08608366 CASA ROSET, S.A. 

10 F/2020/1997 08/04/2020 F20000791 1.403,60 B65767030 ZARZOSO I 
CATASUS, S.L. - 
ZARCA, S.L. 

10 F/2020/1915 08/04/2020 2003V201586 1.597,20 B61443628 BARNA PORTERS, 
S.L. 

10 F/2020/2011 09/04/2020 Emit- 641 2.481,56 A08608366 CASA ROSET, S.A. 

10 Total    6.925,84   

22 F/2020/2157 15/04/2020 2020-03858 23,69 B17580804 GIROCOPI, SL 

22 F/2020/2163 15/04/2020 2020-03864 23,69 B17580804 GIROCOPI, SL 

22 Total    47,38   

32 F/2020/1865 03/04/2020 999402939565 0621 
00Z006N0005011 

8,97 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

32 F/2020/2160 15/04/2020 2020-03861 16,11 B17580804 GIROCOPI, SL 

32 F/2020/2161 15/04/2020 2020-03862 16,11 B17580804 GIROCOPI, SL 

32 Total    41,19   

33 F/2020/2062 14/04/2020 A-2020/00034812 7,74 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 
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33 F/2020/2140 14/04/2020 A-2020/00047365 14,49 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

33 F/2020/2139 14/04/2020 A-2020/00046933 14,98 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

33 F/2020/2141 14/04/2020 A-2020/00047680 16,05 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

33 F/2020/2149 14/04/2020 A/6167 47,89 52423397A SERGIO MARTINEZ 
SALMERON 

33 F/2020/1461 12/03/2020 2020-724-100380186 126,40 A25009192 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U 
(RESSA) 

33 F/2020/2171 16/04/2020 A 20001144 592,90 A43132422 INFORMATICA I 
COMUNICACIONS 
TARRAGONA, S.A. 

33 F/2020/2030 14/04/2020 A-2020/00033470 916,01 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

33 F/2020/2063 14/04/2020 A-2020/00034813 1.183,17 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

33 F/2020/2024 14/04/2020 A-2020/00033308 1.242,39 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

33 Total    4.162,02   

34 F/2020/2151 15/04/2020 PREV-2020 9 1.330,58 G58219874 ATRA ASSOCIACIO 

34 Total    1.330,58   

35 F/2020/2067 14/04/2020 A-2020/00035368 61,20 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

35 F/2020/2143 14/04/2020 S01 18608 616,59 B65994014 INVEROLD 2013, SL 

35 F/2020/2142 14/04/2020 S01 18609 1.218,00 B65994014 INVEROLD 2013, SL 

35 F/2020/2154 15/04/2020 SS-2020 3 6.181,38 G58219874 ATRA ASSOCIACIO 

35 Total    8.077,17   

41 F/2020/1748 31/03/2020 20SM1807/1000184 23,23 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

41 F/2020/1609 19/03/2020 16651 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

41 F/2020/1811 01/04/2020 USRT2004000006 167,19 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

41 F/2020/1714 27/03/2020 Emit- 585 1.452,00 B86798949 NKE CAD SYSTEMS, 
S.L. 

41 Total    1.718,54   

43 F/2020/133 08/01/2020 G2020000200 281,48 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 
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43 F/2020/818 07/02/2020 G2020001867 281,48 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2020/1390 09/03/2020 G2020003555 281,48 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2020/2005 09/04/2020 G2020005247 281,48 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2020/136 08/01/2020 G2020000203 361,19 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2020/821 07/02/2020 G2020001870 361,19 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2020/1393 09/03/2020 G2020003558 361,19 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2020/2008 09/04/2020 G2020005250 361,19 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2020/134 08/01/2020 G2020000201 368,49 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2020/819 07/02/2020 G2020001868 368,49 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2020/1391 09/03/2020 G2020003556 368,49 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2020/2006 09/04/2020 G2020005248 368,49 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2020/135 08/01/2020 G2020000202 380,30 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2020/820 07/02/2020 G2020001869 380,30 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2020/1392 09/03/2020 G2020003557 380,30 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2020/2007 09/04/2020 G2020005249 380,30 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2020/132 08/01/2020 G2020000116 400,35 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2020/817 07/02/2020 G2020001782 400,35 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2020/1389 09/03/2020 G2020003472 400,35 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 F/2020/2004 09/04/2020 G2020005164 400,35 Q0840001B INSTITUT CATALA 
DEL SOL 

43 Total    7.167,24   

52 F/2020/2009 09/04/2020 Emit- 640 4,72 A08608366 CASA ROSET, S.A. 

52 F/2020/2082 14/04/2020 A-2020/00036629 7,33 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2065 14/04/2020 A-2020/00035018 7,77 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2098 14/04/2020 A-2020/00038963 7,77 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2079 14/04/2020 A-2020/00036376 7,80 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2069 14/04/2020 A-2020/00035512 8,08 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2100 14/04/2020 A-2020/00039783 8,90 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 
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52 F/2020/2049 14/04/2020 A-2020/00034584 9,21 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/1904 11/03/2020 00.21.54.021863 11,00 E59722751 COMUNITAT DE 
REGANTS DEL 
PANTA DE FOIX 

52 F/2020/2073 14/04/2020 A-2020/00036075 11,44 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2058 14/04/2020 A-2020/00034650 13,42 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2035 14/04/2020 A-2020/00033950 13,80 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2117 14/04/2020 A-2020/00043857 14,10 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2092 14/04/2020 A-2020/00037474 14,12 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2045 14/04/2020 A-2020/00034322 14,34 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2051 14/04/2020 A-2020/00034586 14,34 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2125 14/04/2020 A-2020/00044363 14,38 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2127 14/04/2020 A-2020/00044432 14,66 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2034 14/04/2020 A-2020/00033815 14,80 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2114 14/04/2020 A-2020/00043133 14,92 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2134 14/04/2020 A-2020/00046395 14,98 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2055 14/04/2020 A-2020/00034591 15,01 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2021 14/04/2020 A-2020/00033305 15,08 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2138 14/04/2020 A-2020/00046439 15,08 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153570776043420 
 
 
 
 
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 

 

GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2039 14/04/2020 A-2020/00034082 15,09 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2043 14/04/2020 A-2020/00034241 15,09 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2060 14/04/2020 A-2020/00034802 15,14 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2122 14/04/2020 A-2020/00044322 15,15 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2053 14/04/2020 A-2020/00034589 15,18 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2124 14/04/2020 A-2020/00044362 15,40 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2070 14/04/2020 A-2020/00035599 15,43 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2108 14/04/2020 A-2020/00042116 15,50 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2052 14/04/2020 A-2020/00034587 15,56 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2109 14/04/2020 A-2020/00042188 15,57 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2118 14/04/2020 A-2020/00043858 15,74 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2116 14/04/2020 A-2020/00043648 15,85 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2087 14/04/2020 A-2020/00037023 16,32 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2112 14/04/2020 A-2020/00042636 16,32 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2064 14/04/2020 A-2020/00034863 16,37 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2056 14/04/2020 A-2020/00034590 16,69 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 
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52 F/2020/2019 14/04/2020 A-2020/00033132 16,77 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2037 14/04/2020 A-2020/00034043 16,91 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2088 14/04/2020 A-2020/00037024 17,01 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2110 14/04/2020 A-2020/00042634 17,17 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2033 14/04/2020 A-2020/00033905 17,58 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2111 14/04/2020 A-2020/00042635 18,02 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2097 14/04/2020 A-2020/00038962 18,03 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2133 14/04/2020 A-2020/00046394 18,35 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2042 14/04/2020 A-2020/00034238 18,68 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2047 14/04/2020 A-2020/00034582 19,24 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2147 14/04/2020 44947 19,25 B17944497 SALTOKI REUS, SLU 

52 F/2020/2054 14/04/2020 A-2020/00034588 19,28 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2105 14/04/2020 A-2020/00041218 19,82 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2027 14/04/2020 A-2020/00033316 20,66 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2136 14/04/2020 A-2020/00046432 21,38 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2048 14/04/2020 A-2020/00034583 21,78 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/1920 08/04/2020 1 1200200324 21,79 B65873937 NOVELEC GARPE, 
S.L. 

52 F/2020/2046 14/04/2020 A-2020/00034334 22,42 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
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VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2050 14/04/2020 A-2020/00034585 22,42 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2044 14/04/2020 A-2020/00034242 22,79 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2041 14/04/2020 A-2020/00034103 23,41 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2102 14/04/2020 A-2020/00039972 24,21 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2072 14/04/2020 A-2020/00036050 27,16 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2084 14/04/2020 A-2020/00036700 27,22 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2076 14/04/2020 A-2020/00036343 27,28 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2089 14/04/2020 A-2020/00037131 27,28 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2094 14/04/2020 A-2020/00038240 27,28 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2077 14/04/2020 A-2020/00036344 27,69 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2129 14/04/2020 A-2020/00044437 27,94 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2075 14/04/2020 A-2020/00036342 29,79 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2121 14/04/2020 A-2020/00044060 30,00 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2081 14/04/2020 A-2020/00036528 30,21 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2130 14/04/2020 A-2020/00044440 31,28 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2095 14/04/2020 A-2020/00038241 32,19 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 
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52 F/2020/2032 14/04/2020 A-2020/00033766 34,20 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2038 14/04/2020 A-2020/00034081 38,51 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2126 14/04/2020 A-2020/00044401 39,70 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2137 14/04/2020 A-2020/00046433 45,69 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2135 14/04/2020 A-2020/00046431 48,68 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/1463 12/03/2020 2020-724-100380183 50,41 A25009192 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U 
(RESSA) 

52 F/2020/2040 14/04/2020 A-2020/00034098 51,16 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/1827 02/04/2020 2020-724-100549549 55,70 A25009192 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U 
(RESSA) 

52 F/2020/1831 02/04/2020 2020-724-100549550 56,69 A25009192 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U 
(RESSA) 

52 F/2020/2096 14/04/2020 A-2020/00038664 58,33 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2031 14/04/2020 A-2020/00033478 59,22 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2086 14/04/2020 A-2020/00036764 60,85 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2146 14/04/2020 44946 62,29 B17944497 SALTOKI REUS, SLU 

52 F/2020/2083 14/04/2020 A-2020/00036676 72,62 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2059 14/04/2020 A-2020/00034739 73,79 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2115 14/04/2020 A-2020/00043275 77,34 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2123 14/04/2020 A-2020/00044361 85,73 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2131 14/04/2020 A-2020/00044467 88,02 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
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GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2078 14/04/2020 A-2020/00036370 88,60 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2132 14/04/2020 A-2020/00046216 89,25 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2106 14/04/2020 A-2020/00041219 97,94 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2080 14/04/2020 A-2020/00036497 100,96 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2023 14/04/2020 A-2020/00033307 112,13 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2074 14/04/2020 A-2020/00036161 116,10 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2128 14/04/2020 A-2020/00044436 127,80 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2022 14/04/2020 A-2020/00033306 138,18 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2029 14/04/2020 A-2020/00033360 138,18 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2120 14/04/2020 A-2020/00044058 198,05 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2020 14/04/2020 A-2020/00033304 226,31 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/1460 12/03/2020 2020-724-100380182 233,22 A25009192 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U 
(RESSA) 

52 F/2020/2016 14/04/2020 44935 308,90 B17944497 SALTOKI REUS, SLU 

52 F/2020/2036 14/04/2020 A-2020/00034042 339,23 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2028 14/04/2020 A-2020/00033321 343,23 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/1830 02/04/2020 2020-724-100549547 366,52 A25009192 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U 
(RESSA) 

52 F/2020/1458 12/03/2020 2020-724-100380180 445,51 A25009192 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U 
(RESSA) 
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52 F/2020/2179 24/03/2020 FAB20009507 690,91 B55090450 AD BOSCH 
RECANVIS, S.L.U. 

52 F/2020/1747 31/03/2020 20SM1807/1000201 696,96 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

52 F/2020/2017 14/04/2020 44936 738,22 B17944497 SALTOKI REUS, SLU 

52 F/2020/1829 02/04/2020 2020-724-100549548 1.175,64 A25009192 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U 
(RESSA) 

52 F/2020/2145 14/04/2020 2010292 1.568,46 B55255251 ENVIROCAT 
SERVEIS, S.L. 

52 F/2020/1918 08/04/2020 1 1200200323 1.738,04 B65873937 NOVELEC GARPE, 
S.L. 

52 F/2020/2178 07/04/2020 FAB20011324 2.117,50 B55090450 AD BOSCH 
RECANVIS, S.L.U. 

52 F/2020/1457 12/03/2020 2020-724-100380181 2.282,92 A25009192 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U 
(RESSA) 

52 F/2020/1866 03/04/2020 999402945830 0653 
00Z006N0005070 

3.313,00 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

52 F/2020/2018 14/04/2020 44938 4.573,61 B17944497 SALTOKI REUS, SLU 

52 F/2020/1867 03/04/2020 999419811919 0667 
00Z006N0005033 

4.604,92 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

52 F/2020/1709 26/03/2020 001 72062103 8.452,00 A08001182 SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS, S.A. 

52 F/2020/558 31/01/2020 001 72095014 8.452,24 A08001182 SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS, S.A. 

52 F/2020/1023 20/02/2020 001 72062038 8.452,24 A08001182 SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS, S.A. 

52 Total    54.705,44   

53 F/2020/1909 30/03/2020 020/3802 224,58 B62553078 SUMINISTROS LARI, 
S.L. -  BIGMAT 

53 F/2020/1769 31/03/2020 R03/116 1.647,25 B08593543 ROCA GOMEZ, S.L. 

53 F/2020/1771 31/03/2020 20035100 2.016,17 B43540285 NORDVERT, SL 

53 F/2020/1772 31/03/2020 20035101 2.676,63 B43540285 NORDVERT, SL 

53 F/2020/1848 03/04/2020 A20H07000803000003 3.442,99 A28760692 VALORIZA 
SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
S.A. 

53 Total    10.007,62   

54 F/2020/1911 30/03/2020 020/3278 114,22 B62553078 SUMINISTROS LARI, 
S.L. -  BIGMAT 

54 F/2020/2000 08/04/2020 OC 2020/OC/300285 2.996,67 B58441585 INTEROAD, S.L. 

54 Total    3.110,89   

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1883 06/04/2020 S 2020/S/350 10,31 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1875 06/04/2020 S 2020/S/342 10,35 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1879 06/04/2020 S 2020/S/346 26,31 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
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D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1878 06/04/2020 S 2020/S/345 38,08 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1881 06/04/2020 S 2020/S/348 42,46 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1877 06/04/2020 S 2020/S/344 69,70 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

Multiaplicació 
total 

   197,21   

Total general    109.047,47   

 
 
 
 
 
Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

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

50 F/2020/1456 12/03/2020 AC 2020/AC/300246 28.957,99 B58441585 INTEROAD, S.L. 

50 F/2020/1901 07/04/2020 O2020GCC000569 39.323,31 A12013561 CANALIZACIONES 
CIVILES, SAU 

50 Total    68.281,30   

53 F/2020/1719 28/03/2020 A20H07002003000002 14.284,72 A28760692 VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
S.A. 

53 Total    14.284,72   

Total general    82.566,02   

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

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

53 F/2020/1795 01/04/2020 A20H07002002000001 186.728,33 A28760692 VALORIZA 
SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
S.A. 

53 F/2020/1849 03/04/2020 A20H07000803000004 624.244,96 A28760692 VALORIZA 
SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
S.A. 

53 Total    810.973,29   

Total general    810.973,29   

 
 
 
Resum total facturació 
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 Import Recompte 

FACTURES < 10.000€ 109.047,47 207 

FACTURES ENTRE 10.001 I 50.000€ 82.566,02 3 

FACTURES > 50.001€ 810.973,29 2 

 1.002.586,78 212 

 
 
SEGON: Comptabilitzar la relació de factures número F/2020/11.  
 
 
TERCER: Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
 
 
QUART: Peu de recurs 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 

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

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

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
 
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. 
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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. 
  
 
11. Recursos Humans.  
Número: 34/2019/eAJT. 
 
MODIFICACIÓ PARCIAL DEL PLA DE TREBALL I EL PLA LOCAL D’OCUPACIÓ 
2020, SUBVENCIONAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA “PROGRAMA 
COMPLEMENTARI DE MILLORA DE L’OCUPABILITAT 2019-2020” EN EL MARC 
DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019”, PER L’IMPORT  
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2020. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
ACORD: 
   
Primer.- Aprovar la modificació del  Pla de Treball  i el Pla Local d’Ocupació per a 
l’exercici 2020 de 169.959,23€, aprovat a la Junta de Govern de 7 d’abril de 2020 
per les actuacions subvencionades per la Diputació de Barcelona mitjançant el 
“Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020, en el seu règim 
regulador i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”, específicament la Línia de suport a la millora de l’ocupabilitat (línia 1),  
prorrogant i  incorporant les actuacions, quedant definitivament de la forma següent: 

a) Prorrogar el projecte de Consergeria Polivalent de Cultura. 
 
L’objectiu general és prorrogar durant l’exercici 2020 l’actuació iniciada en els 
exercicis anteriors de donar suport a la programació estable de Cultura, reforçant 
les tasques de consergeria. 
 
Actuació: prorrogar a un Conserge AP 14, des de gener a maig de 2020.   
 
Pressupost de l’acció: 

 

Concepte Cost municipal Subvencionat Aportació 
Municipal 

Salari conveni 
Conserge A-14 
gener-maig 2020 

    9.537,26€     9.537,26€ 0 

Productivitat     1.048,68€     1.048,68€ 0 

Seguretat Social     3.440,43€     3.440,43€  

Indemnització     1.398,79€     1.398,79€ 0 

Total    15.425,16€    15.425,16€ 0 
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b)  Prorrogar el projecte de Reforç Administratiu de Serveis Socials 

L’objectiu general és prorrogar durant l’exercici 2020 l’actuació iniciada en els 
exercicis anteriors de donar suport al Servei d’Acció Social, atès que persisteix 
el gran volum de demanda de la ciutadania, donant suport als tècnics del Servei 
amb personal de reforç administratiu. 
 
Actuació: prorrogar un Auxiliar Administratiu C2-16, des de gener a juliol de 
2020.   
 
Pressupost de l’acció: 

 

Concepte Cost municipal Subvencionat Aportació 
Municipal 

Salari conveni Auxiliar 
Administratiu/va C2-
16 gener-juliol 2020 

12.230,82€ 12.230,82€ 0 

Productivitat     1.184,08€     1.184,08€  0 

Seguretat Social     4.218,06€    4.218,06€  

Indemnització     2.040,61€    2.040,61€ 0 

Total    19.673,57€  19.673,57€ 0 

 
 

c) Prorrogar el projecte de Reforç Administratiu de l’Oficina Local 
d’Habitatge. 
L’objectiu general és prorrogar durant l’exercici 2020 l’actuació iniciada en els 
exercicis anteriors de donar suport a l’Oficina Local d’Habitatge, atès que 
persisteix el gran volum de demanda de la ciutadania i s’han intensificat els 
serveis prestats per la mateixa, donant suport als tècnics del Servei amb 
personal de reforç administratiu. 
 
Actuació: prorrogar un Auxiliar Administratiu C2-16, des de gener a setembre de 
2020.   
 
Pressupost de l’acció: 

 
 

Concepte Cost municipal Subvencionat Aportació 
Municipal 

Salari conveni Auxiliar 
Administratiu/va C2-
16 gener-juliol 2020 

15.729,69€ 15.729,69€ 0 

Productivitat     1.293,88€    1.293,88€  0 

Seguretat Social     5.355,19€    5.355,19€  

Indemnització     2.040,61€    2.040,61€ 0 

Total    24.419,37€  24.419,37€ 0 
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d) Reforç a turisme. 
 
L’objectiu general és prorrogar durant l’exercici 2020 l’actuació iniciada en els 
exercicis anteriors de donar suport a les Oficines de Turisme Municipal, atès 
que s’ha augmentat els punts d’atenció turística de la ciutat i s’han ampliats els 
horaris d’atenció de cada punt informatiu. 
 
Actuació: prorrogar un Auxiliar Administratiu C2-16, des de gener a febrer de 
2020.   
 
Pressupost de l’acció: 

 

Concepte Cost municipal Subvencionat Aportació 
Municipal 

Salari conveni Auxiliar 
Tècnic/a C2-16 
gener-febrer 2020 

    1.972,59€    1.972,59€ 0 

Productivitat       795,32€       795,32€  0 

Seguretat Social        899,57€       899,57€  

Indemnització     2.040,61€    2.040,61€ 0 

Total    5.708,09€    5.708,09€ 0 

 
 

e) Incrementar el reforç administratiu a Serveis Socials  
 

L’objectiu general és donar suport a les tasques administratives per engegar el 
Punt energètic, per la gestió i assessorament de la vulnerabilitat energètica, sota 
la supervisió de la responsables de la unitat administrativa i  amb  el 
desenvolupament de les tasques següents: 

 
- Atenció al públic 
- Gestió dels llistats rebuts per les diferents companyia subministradora. 
- Gestió dels informes 
- Gestió dels ajuts econòmics.al departament d’Acció Social  
 

Actuació: contractació d’un/a Auxiliar Administratiu/va C2-16 amb 151 punts, des de 
març a desembre de 2020.   
 
 
Aquest projecte va adreçat a persones amb un perfil d’auxiliar administratiu.  
Es requerirà tenir el títol de graduat en ESO, graduat escolar, tècnic corresponent a 
cicles formatius de grau mitjà o de formació professional de primer grau, o un altre 
d’equivalent o superior, coneixements i parla llengua catalana i coneixements en 
ofimàtica.  
 
Les persones contractades rebran una formació adequada per poder realitzar 
l’experiència professional que inclogui: 
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- Acollida. 
- Formació especifica del lloc de treball i metodologia.  
- Formació específica de seguretat i salut laboral adaptat al seu lloc de treball. 
- Formació en TICs, si s’escau. 

 
Pressupost de l’acció: 
 
 

Concepte Cost municipal Subvencionat Aportació 
Municipal 

Salari conveni Auxiliar 
Administratiu C2-16 
març-desembre 2020 

   18.847,28€ 18.847,28€ 0 

Productivitat        573,34€      573,34€ 0 

Seguretat Social     6.311,70€    6.311,70€ 0 

Indemnització        538,49€      538,49€ 0 

Total    26.270,81€  26.270,81€ 0 

 
f) Incrementar el reforç administratiu a Joventut, Infància i Adolescència  
 
L’objectiu general és donar suport a les tasques administratives en la gestió 
d’activitats d’estiu i tramitació d’ajuts a les famílies amb major risc d’exclusió social. 
Les tasques de suport a desenvolupar són. 
 

- Atenció al públic 
- Suport en la tramitació dels expedient. 
- Suport en la revisió i reclamació de la documentació. 
- Suport en les activitats desenvolupades pel Servei.  
 

Actuació: contractació d’un/a Auxiliar Administratiu/va C2-16 amb 151 punts, des 
d’abril a desembre de 2020. 
 
 
 Aquest projecte va adreçat a persones amb un perfil d’auxiliar administratiu.  
Es requerirà tenir el títol de graduat en ESO, graduat escolar, tècnic corresponent a 
cicles formatius de grau mitjà o de formació professional de primer grau, o un altre 
d’equivalent o superior, coneixements i parla llengua catalana i coneixements en 
ofimàtica.  
 
Les persones contractades rebran una formació adequada per poder realitzar 
l’experiència professional que inclogui: 
- Acollida. 
- Formació especifica del lloc de treball i metodologia.  
- Formació específica de seguretat i salut laboral adaptat al seu lloc de treball. 
- Formació en TICs, si s’escau. 
 
Pressupost de l’acció: 
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g) Incorporar personal tècnic en matèria d’igualtat, d’atenció social integral a 
les dones i a les persones de l’àmbit LGTBI.  

 
L’objectiu general és donar suport en les tasques d’atenció social integral a les dones 
i a les persones de l’àmbit LGTBI, usuàries del Servei de Convivència i Equitat, així 
com en els programes, projectes, informes i assessorament en l’àmbit d’igualtat.  
 
Actuació: contractació d’un/a Tècnic/a de Grau Mitjà A2-20, des de maig a desembre 
de 2020.   
 
Aquest projecte va adreçat a persones amb un perfil tècnic i coneixements i/o 
experiència en matèria d’igualtat i LGTBI.  
 
Es requerirà tenir grau universitari de l’àmbit social o equivalents, nivell C1 de català i 
coneixements en ofimàtica, justificar la manca d’antecedents penals per delicte 
sexual, d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de juliol. 
 
Es valorarà formació especialitzada i experiència professional en matèria d’igualtat i 
LGTBI. 
 
Les persones contractades rebran una formació adequada per poder realitzar 
l’experiència professional que inclogui: 
 
- Acollida. 
- Formació especifica del lloc de treball i metodologia.  
- Formació específica de seguretat i salut laboral adaptat al seu lloc de treball. 
- Formació en TICs, si s’escau. 
 
 
Pressupost de l’acció: 
 
 

Concepte Cost 
municipal 

Subvencionat Aportació Municipal 

Salari conveni Tècnic/a 
grau Mitjà A2-20, maig-

   20.710,49€ 20.710,49€ 0 

Concepte Cost municipal Subvencionat Aportació 
Municipal 

Salari conveni Auxiliar 
Administratiu C2-16 
abril-desembre 2020 

   17.855,32€ 17.855,32€ 0 

Productivitat        560,88€      560,88€ 0 

Seguretat Social     5.985,26€    5.985,26€ 0 

Indemnització        510,15€      510,15€ 0 

Total    24.911,61€  24.911,61€ 0 
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desembre 2020 

Productivitat        498,56€      498,56€ 0 

Seguretat Social     6.892,94€    6.892,94€ 0 

Indemnització        690,35€      690,35€ 0 

Total    28.792,34€  28.792,34€ 0 

 
 
h) Reforç administratiu a la valoració de llocs de treball.  

 
L’objectiu general és donar suport a les tasques administratives en la gestió de la 
valoració de llocs de treball que es durà a terme, liderara pel Servei de Recursos 
Humans i contractada a una empresa externa. Les tasques de suport a desenvolupar 
són. 
 

- Suport en la recollida d’informació. 
-   Suport en les reunions de valoració 
- Suport en la tramitació dels expedients. 
- Suport en la revisió i reclamació de la documentació. 
- Suport en les activitats desenvolupades pel Servei.  
 

Actuació: contractació d’un/a Auxiliar Administratiu/va C2-16 amb 151 punts, des de 
maig a desembre de 2020.   
 
Aquest projecte va adreçat a persones amb un perfil d’auxiliar administratiu.  
Es requerirà tenir el títol de graduat en ESO, graduat escolar, tècnic corresponent a 
cicles formatius de grau mitjà o de formació professional de primer grau, o un altre 
d’equivalent o superior, coneixements i parla llengua catalana i coneixements en 
ofimàtica.  
 
Les persones contractades rebran una formació adequada per poder realitzar 
l’experiència professional que inclogui: 
 
- Acollida. 
- Formació especifica del lloc de treball i metodologia.  
- Formació específica de seguretat i salut laboral adaptat al seu lloc de treball. 
- Formació en TICs, si s’escau. 
 
Pressupost de l’acció: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepte Cost municipal Subvencionat Aportació 
Municipal 

Salari conveni Auxiliar 
Administratiu C2-16 
maig-desembre 2020 

   15.871,40€    15.871,40€ 0 

Productivitat        493,33€        493,33€ 0 

Seguretat Social     5.318,54€     5.318,54€ 0 

Indemnització        453,46€        453,46€ 0 

Total    22.136,73€    22.136,73€ 0 
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Segon.- Les persones beneficiaries del Pla d’Ocupació Local 2020 seran, els 
mateixos que es van aprovar per al Pla d’Ocupació Local 2019-2020, que són  les 
següents: 
 
 
- Les persones contractades i prorrogades dels projectes endegats en els Plans 

Locals d’Ocupació anteriors, que no hagin exhaurit el temps màxim de 
contractació. 

- Per a noves contractacions les persones que els correspongui per puntuació de 
la borsa de treball de les convocatòries realitzades específicament en els Plans 
Locals d’Ocupació anteriors, o en borses de treball que s’hagin desenvolupat 
posteriorment, per la categoria professional corresponent, i que es trobin en 
situació de demandants d’ocupació inscrits al SOC. 

- Quan no hi hagi integrants de les borses de treball, les persones beneficiaries 
de noves contractacions, seran persones desocupades, inscrites al Servei 
d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació, podent estar-ho també 
a un Servei Local d’Ocupació, que no cotitzin a cap dels règims de la seguretat 
social previstos al TRLGSS, a excepció de les persones que reben una 
prestació o un subsidi d’atur i que estan donats d’alta als efectes únics de la 
percepció d’aquestes prestacions, preferentment aquelles que es troben en 
col·lectius en situació de ries d’exclusió social.  

 
 
Tercer.- Viabilitat Econòmica: EL Pla Local d’Ocupació 2020, estarà subvencionat 
per l’ajut de la Diputació de Barcelona del “Programa complementari de millora de 
l’ocupabilitat 2019-2020, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 
atorgat a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de la Línia de suport a la millora de 
l’ocupabilitat (línia 1), en 169.959,23€ pel 2020, codi XGL 18/x/262931, que 
s’imputaran a les partides consignades en el pressupost municipal vigent 
15.241014015 de sous i salaris 128.272€ i la partida 15.240.1615 de seguretat 
social 41.688€. Tot el cost està subvencionat, segons el detall següent:  
  
 
 

Projecte  
núm. 

Contractes 
categoria Durada 

Cost Sou, 
productivitat i 
indemnització 

Cost 
seguretat 

social 
Total 

Prorrogar 
Consergeria 
Polivalent 
Cultura 

1 
Conserge AP-

14 
gener-

maig/2020 

       

11.984,73€  
   3.440,43€  

   
15.425,16€  
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Prorrogar 
Reforç 
Administratiu a 
Serveis Socials 

1 
Auxiliar 

Administratiu/va 
C2-16 

gener-
juliol/2020 

15.455,51 €   4.218,06 €  
 19.673,57 

€  

Prorrogar 
Reforç 
Administratiu a 
l'OLH 

1 
Auxiliar 

Administratiu/va 
C2-16 

gener-
setembre/2020 

19.064,18 €   5.355,19 €  
 24.419,37 

€  

Prorrogar 
Reforç a 
Turisme 

1 
Auxiliar 

Tècnic/a C2-16 
gener-febrer 

2020 
4.808,52 €  899,57 €  5.708,09 €  

Incrementar 
Reforç 
Administratiu a 
Serveis Socials 

1 
Auxiliar 

Administratiu/va 
C2-16 

març-
desembre/2020 

 19.959,11 €    6.311,70 €  
 26.270,81 

€  

Incrementar 
Reforç 
Administratiu/va 
a Joventut, 
Infància i 
Adolescència 

1 
Auxiliar 

Administratiu/va 
C2-16 

abril-
desembre/2020 

18.926,35 €   5.985,26 €  
 24.911,61 

€  

Incorporar 
personal tècnic 
en matèria 
d'igualtat, 
atenció social i 
integral a les 
dones i a les 
persones de 
l'àmbit LGTBI 

1 
Tècnic/a grau 
Mitjà A2-20 

maig-
desembre/2020 

21.899,40 €   6.892,94 €  
 28.792,34 

€  

Reforç 
administratiu a 
la valoració de 
llocs de treball 

1 
Auxiliar 

Administratiu/va 
C2-16 

maig-
desembre/2020 

16.818,19€   5.318,54 €  
   

22.136,73€  

Despeses 
personal tècnic 
intern de gestió 
del Pla 
d'Ocupació 

      
2.621,55 € 

 
  

     
2.621,55 € 

 

TOTAL       131.537,54 € 
   

38.421,69 €  
  

169.959,23 
€ 

 
 
 
 
Quart.- Peu de recurs: «Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, i de conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 
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l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
podeu interposar els següents recursos: 

 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la seva 
notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació, de conformitat amb els arts. 8 i 46 de la 
Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què rebí la seva 
notificació, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent a la què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 

 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent.» 

 
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 ladeclaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins que aquest 
estat finalitzi. 
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12. Esports.  
Número: 199/2020/eAJT. 
 
AUTORITZAR LA DESPESA EN RELACIÓ AL MATERIAL CORRECTIU DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES FINS A LA NOVA ADJUDICACIÓ 
  
 
La Junta de Govern Local  per unanimitat dels seus assistents adopta el següent: 
 
ACORD:  
 
“PRIMER: PRIMER. Autoritzar la despesa de 50.000 € pel pagament de les factures de 
material correctiu de les instal·lacions esportives fins a l’adjudicació del nou contracte. 
Aquest import serà a càrrec de la partida 33.3420.2120000 CONSERVACIÓ I 
SUBMINISTRAMENT D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES del vigent pressupost ordinari. 
 
SEGON: Disposar la incorporació a l’expedient de les factures corresponents com a 
requisit per a procedir al pagament. 
 
 
TERCER: Peu de recursos. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució dels recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol recurs que considereu procedent. 
 
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 
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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. 
 
 
 
13. Infància, Adolescència i Joventut.  
Número: 197/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA DESTINADES ALS INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES PER A LA 
PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE A L’ESTIU 2020 
  
 
 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
  
ACORD:  
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“PRIMER: Declarar la necessitat de convocar l’atorgament de subvencions en règim 
de concurrència competitiva destinades als infants, adolescents i joves de Vilanova i la 
Geltrú per a la participació en activitats d’educació en el lleure durant l’estiu 2020, per 
tractar-se d’un procediment administratiu estretament relacionat a l’estat d’alarma i 
indispensable per a la protecció del interès general de la societat i en concret, dels 
infants, adolescents i joves. 

SEGON.- Aprovar la convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions en règim 
de concurrència competitiva destinades als infants, adolescents i joves de Vilanova i la 
Geltrú per a la participació en activitats d’educació en el lleure durant l’estiu 2020, en el 
marc de les Bases reguladores aprovades pel Ple en data de 17 de febrer de 2020 i 
publicades al BOPB del passat 26 de febrer de 2020, amb el següent text: 

 

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
DESTINADES ALS INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ PER A LA PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE 
A L’ESTIU 2020 

 

 

1. BASES REGULADORES  

Per acord de Ple Municipal de data 17 de febrer de 2020, va ser aprovades les “Bases 
reguladores de les subvencions destinades als infants, adolescents i joves de Vilanova 
i la Geltrú per a la participació d’activitats d’educació en el lleure durant l’estiu”.  

Aquestes Bases reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí de la Província de 
Barcelona en data 26 de febrer de 2020. 

 

2. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

Regular les subvencions econòmiques destinades als infants, adolescents i joves de 
Vilanova i la Geltrú per a la participació en les activitats d’educació en el lleure d’estiu 
publicades en el Llibret d’activitats d’estiu editat per l’Ajuntament en les següents 
modalitats: 

 Tipus 1: activitats d’educació en el lleure durant l’estiu dels infants, adolescents 
i  joves menors de 18 anys. 

 Tipus 2: menjador d’aquells infants, adolescents i joves menors de 18 anys que 
realitzen aquestes activitats de lleure a l’estiu. 

 Tipus 3: monitoratge de suport per infants, adolescents i joves menors de 21 
anys amb diversitat funcional igual o superior al 33% que realitzen aquestes 
activitats. 

 

3. REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS 
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3.1 Requisits generals: els criteris que se seguiran per a l'atorgament de les 
subvencions seran els següents: 

1. Que el pare/mare o tutor legal del beneficiari/a  disposi de NIF o NIE vigent (en el 
supòsit que siguin concedides, aquestes ho seran a nom del pare, mare o tutor 
legal que realitzi la sol·licitud de la subvenció).  

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

3. Que s’inscriguin en una activitat d’educació en el lleure publicada en el Llibret 
d’activitats d’estiu editat per l’Ajuntament. 

4. Que la persona sol·licitant i les altres membres de la unitat de convivència no 
tinguin cap deute, ja sigui derivat d'ingressos de dret públic o de dret privat, 
pendent de pagament amb l'Ajuntament. 

5. Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la 
Seguretat Social. 

3.2 Requisits per a les persones beneficiàries dels tipus 1 i 2 (activitats de lleure i 
menjador): 

1. Que siguin menors de 18 anys. 

2. Que les persones que formen part de la unitat de convivència no posseeixin cap 
immoble, excepte l'habitatge habitual que inclou una plaça d'aparcament.  

3. S’entén per unitat de convivència el conjunt de persones que conviuen en un 
habitatge amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles. 

4. No superar els llindars màxims de renda de la unitat de convivència publicats en la 
present convocatòria. La renda neta per membre de la unitat de convivència 
s’obtindrà: suma dels ingressos nets (comptant pagues extres) de tota la unitat de 
convivència dividit pel número de membres d’aquesta, llevat dels casos emparats 
al Títol V de la Llei 14/2010 de 27 de maig, que tindran un tractament especial.  

Llindars de renda de la unitat de convivència  

Persones Ingressos màxims/mes 

2 <853,68€ 

3 <1.138,24€ 

4 <1.422,80€ 

5 <1.707,36€ 

6 <1.991,92€ 

+ de 6 <2.276,48€ 

 

3.3 Requisits per a les persones beneficiàries del tipus 3 (suport al monitoratge): 

1. Que les persones beneficiàries de les subvencions siguin menors de 21 anys.  

2. Que la persona beneficiària tingui reconegut un grau de diversitat funcional 
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igual o superior al 33%. 

Cal l’autorització de dades personals signada pel pare/mare o tutor legal de 
l’infant/jove: per tal que l’Ajuntament coordini la valoració amb el centre 
educatiu on assisteix la persona beneficiària per determinar el tipus de suport 
de monitoratge i l’adequació de l’activitat d’estiu a les seves necessitats. Per tal 
d’agilitzar la valoració, l’autorització s’haurà d’avançar via correu electrònic a la 
bústia infancia@vilanova.cat. 

 

4. PROCEDIMENTS ESPECÍFIC PER L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS: 

LLOC DE PRESENTACIÓ, TERMINIS, DOCUMENTACIÓ QUE CAL 
PRESENTAR I EFECTES DE LA SOL·LICITUD 

4.1. LLOC DE PRESENTACIÓ 

Per formalitzar la petició, en els procediments de concurrència competitiva, les 
persones físiques sol·licitants que es vulguin acollir a aquestes subvencions hauran de 
presentar a través de la carpeta ciutadana, STA, la sol·licitud de la subvenció on 
s’especifiqui la demanda concreta de quines subvencions sol·licita, seguint el 
procediment, la  documentació i el termini establert en aquesta convocatòria. 

En el cas que aquesta opció no sigui possible, es podrà sol·licitar cita prèvia: 

 al TOC, Regidoria d’Infància i Joventut, carrer de Sant Sebastià, 11, trucant al 
telèfon 93 814 00 00 extensions 3034, 2544 i 3035 o per correu electrònic a 
infancia@vilanova.cat   

4.2. TERMINIS DE PRESENTACIÓ 

 TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 

 del 4 al 15 de maig 2020 (ambdós inclosos) 

 PUBLICACIÓ LLISTAT DEFINITIU: 

 3 de juny de 2020 

 PERÍODE DE RECLAMACIONS:  

3 al 16 de juny de 2020 

 PUBLICACIÓ RESOLUCIÓ RECLAMACIONS:   

 1 de juliol de 2020 

Tot i que s’estableix la presentació de sol·licituds en el termini que va del 4 al 15 
de maig de 2020, excepcionalment, els terminis anteriors resten condicionats a 
l'evolució que tinguin les mesures adoptades per a la prevenció i el control de la 
infecció pel SARS-CoV-2. De forma que si continua vigent la declaració de l’estat 
d’alarma produïda per Reial Decret 463/2020 de 14 de març, el termini final de 
presentació de sol·licituds i la posterior i preceptiva publicació de les llistes 
s'allargaria 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de l'aixecament de 
l'estat d'alarma. 
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4.3. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 

a) Per a les subvencions Tipus 1 i 2 (activitats d’estiu i menjador): 

 Imprès de la sol·licitud de la subvenció degudament complimentat. 

 Fotocòpia del DNI o NIE vigent. 

 Preinscripció en una activitat d’educació en el lleure publicada en el 
Llibret d’activitats d’estiu editat per l’Ajuntament (aquest document serà 
facilitat per qui organitza l’activitat) 

 Acreditació de la Situació econòmica de la unitat de convivència: 

 ACREDITACIÓ AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE: En el cas de 
famílies que van rebre subvenció en la convocatòria de l’estiu 2019  i 
que es manté la seva situació econòmica o aquesta ha empitjorat poden 
presentar Declaració responsable (imprès que es troba al tràmit) i no 
entregar cap altre tipus de documentació. 

En aquest cas, es valorarà la documentació presentada l'any passat. 

 ACREDITACIÓ AMB DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA: Ingressos 
econòmics documentació que acredita la situació laboral i els ingressos 
de la unitat de convivència: 

TREBALLADOR/A FIX Les dues últimes nòmines 

TREBALLADOR/A 
EVENTUAL 

Les dues últimes nòmines i contracte de treball 

AUTÒNOM/A Entregar un d’aquests documents 

• Certificat d’imputacions de l’IRPF 2019 darrer 
trimestre; 

• o declaració de renda 2019  

• o declaració de renda 2018, si no es disposa de la 
del 2019 i no hi ha canvis de situació econòmica 

ATUR AMB PRESTACIÓ Certificat de OTG (oficina de treball Generalitat) 
acrediti situació atur, amb indicació de l’import 

ATUR SENSE PRESTACIÓ 
ECONÒMICA 

Targeta de demanda de treball OTG 

Informe de vida laboral (901 50 20 50) 

En cas de no poder-ho acreditar: declaració jurada 

ESTUDIANT+ 16 ANYS Informe de vida laboral (901 50 20 50) 

PENSIONISTA Resum dels ingressos anuals, amb l’import (Institut 
Nacional de la Seguretat Social: Rbla. principal, núm. 
86, cita prèvia) 

PENSIONISTA DERIVADA 
DE LA SEVA 

Resum dels ingressos anuals, amb l’import (Institut 
Nacional de la Seguretat Social: Rbla. principal, núm. 
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DISCAPACITAT 86, cita prèvia) 

En cas de no cobrar pensió: certificat (Institut Nacional 
de la Seguretat Social -Rambla Principal, 86) on 
s’especifiqui que no rep cap pensió 

DIVORCI O SEPARACIÓ 
DELS PROGENITORS 

resolució judicial i conveni regulador. En cas 
d’incompliment de pagament de la pensió d’aliments 
caldrà aportar la reclamació (còpia de la denúncia o 
de la demanda judicial) 

ALTRES D’INGRESSOS Document que acrediti els ingressos  o declaració 
jurada d’ingressos de la unitat de convivència 

 

  DESPESES D’HABITATGE: els dos darrers rebuts pagats hipoteca o 
lloguer o declaració responsable de la despesa de l’habitatge. 

 Certificat del grau de discapacitat de la persona sol·licitant o familiars: 
dictamen de valoració del grau de discapacitat, certificat ICASS o òrgan que 
correspongui o carnet discapacitat (igual o major a 33%) 

 Famílies nombroses i  monoparentals: El carnet corresponent. 

 Violència de gènere: Acreditació de la situació mitjançant la presentació, 
com a mínim, d’un dels documents següents: sentència, tot i que encara no 
hagi guanyat fermesa, que declari que la dona ha patit alguna de les formes 
de violència / ordre de protecció vigent / atestat elaborat per les forces i 
cossos de la seguretat que ha presenciat directament alguna manifestació 
de violència masclista / informe del ministeri fiscal / informe de l’institut 
català de les dones/ qualsevol altre document establert per disposició legal. 

 Altres situacions recollides a la normativa Llei 5/2008, de 24 d’abril i Títol 
V de la Llei 14/2010, de 7 de maig. 

b) Per a les subvencions Tipus 3 (suport al monitoratge): 

 Imprès de la sol·licitud de la subvenció degudament complimentat. 

 Fotocòpia del DNI o NIE vigent. 

 Preinscripció (document facilitat per qui organitza l’activitat d’estiu) 

 Certificat del grau de discapacitat del sol·licitant: dictamen de valoració 
del grau de discapacitat, certificat ICASS o òrgan que correspongui o carnet 
discapacitat (igual o major a 33%) 

 Autorització de dades personals. En cas de sol·licitar subvenció per 
cobrir part del monitoratge de suport per infants amb discapacitat. 

4.4. EFECTES DE LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 

Amb la presentació de la sol·licitud s’entendrà implícita l’acceptació d’aquesta 
convocatòria i de la resta de normativa que resulti d’aplicació 
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A) Amb la presentació de la sol·licitud signada pel pare/mare o tutor legal, es 
DECLARA que: 

 Que totes les dades d’aquesta sol·licitud són les sol·licitades, que són 
absolutament certes i que es poden demostrar amb els documents que 
s'adjunten. 

 Que està al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. 

 Que és coneixedora de les condicions que regulen aquesta convocatòria. 

B) La persona signant de la sol·licitud també AUTORITZA a que: 

 La regidoria d’Infància i Joventut pugui demanar els informes que s'estimin 
oportuns sobre la situació familiar a Acció Social de l’Ajuntament. 

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

 L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú ingressi els diners (en cas de que es 
concedeixi la subvenció) directament a l'entitat col·laboradora i organitzadora 
de l'activitat d'estiu. 

 L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en cas que convingui, cedeixi les dades a 
les entitats col·laboradores i organitzadores de les activitats d’educació en el 
lleure d’estiu, quan sigui estrictament necessari. 

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

D) L’ Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment la veracitat del que s’indica. 

E) El termini màxim per resoldre les sol·licituds presentades i fer la publicació de la 
resolució serà de sis mesos, a comptar des de la data en que la sol·licitud hagi tingut 
entrada a l’Ajuntament. 

 

5. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 

5.1 Són subvencions de concurrència competitiva, és a dir, que la concessió de 
subvencions es realitzarà mitjançant convocatòria pública, a la qual es podran 
presentar totes aquelles persones físiques que compleixin els requisits establerts al 
punt 3 de la convocatòria. 

5.2 El procediment d’atorgament es regirà per allò establert a l’Ordenança General 
Reguladora de la Concessió de Subvencions de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i 
demés normativa legal i reglamentària d’aplicació. 

5.3 Aquesta convocatòria es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament i al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. Aquesta darrera publicitat s’efectuarà a través de 
la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). 

5.4 Les subvencions seran valorades en base als criteris d’atorgament prèviament 
fixats en les “Bases reguladores de les subvencions destinades a infants, adolescents i 
joves de Vilanova i la Geltrú per a la participació en activitats d’educació en el lleure a 
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l’estiu” i en els criteris de valoració específics fixats en el punt 7. 

5.5 Totes les sol·licituds que reuneixin els requisits tindran dret a una determinada 
quantitat que estarà en funció del nombre de sol·licituds estimades i del total de 
recursos disponibles. 

 

6. IMPORT DESTINAT A SUBVENCIONS 

Cent tres mil sis cents seixanta euros (103.660,00 €) amb càrrec a l’aplicació  
09.3278.48203 del pressupost de despeses vigent. Es dotarà cada modalitat de 
subvenció de la següent manera: 

 Tipus 1: activitats d’educació en el lleure durant l’estiu dels infants, adolescents 
i joves menors de 18 anys: un màxim de quaranta nou mil dos cents cinc euros 
(49.205 €). 

 Tipus 2: menjador d’aquells infants, adolescents i joves menors de 18 anys que 
realitzen aquestes activitats de lleure a l’estiu: un màxim de disset mil vuit cents 
cinquanta euros (17.850 €). 

 Tipus 3: monitoratge de suport per infants, adolescents i joves menors de 21 
anys amb diversitat funcional igual o superior al 33% que realitzen aquestes 
activitats: un màxim de trenta-sis mil sis cents cinc euros (36.605 €). 

Es concediran aquests tres tipus de subvencions fins a l’exhauriment de les partides. 

 

7. CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I LA CONCESSIÓ 
DE LES SUBVENCIONS 

7.1. Criteris generals de valoració 

A. Anàlisi i estudi de la documentació requerida i del seguiment del tràmit 
administratiu. 

B. En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, 
s’informarà al sol·licitant perquè l’esmeni. Les persones interessades 
disposaran d’un termini de 10 dies hàbils per a corregir els defectes o adjuntar 
els documents necessaris que s’hagin omès, amb l’advertiment que de no fer-
ho es tindrà per desistida la seva sol·licitud (en aplicació de l’art. 68 Llei 
39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les administracions púbiques), 
prèvia resolució dictada a l’efecte. Les sol·licitants que no hagin presentat la 
documentació demanada, es considerarà que renuncien a la sol·licitud. 

C. La persona sol·licitant es compromet a mantenir una entrevista personal amb 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, si així es requereix. 

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

7.2 Criteris de puntuació objectiva 

A. La quantitat econòmica atorgada a cada sol·licitud estarà en funció del nombre 
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de sol·licituds estimades i del total de recursos disponibles. 

B. Per tenir dret a la subvenció caldrà obtenir una puntuació en els criteris de 
selecció generals de com a mínim de 1 punt. 

a) Pels Tipus 1 i 2 (activitat de lleure i menjador): 

Els criteris d’admissió de les sol·licituds serà la comprovació efectiva dels 
requisits sol·licitats. En cas que la documentació presentada sigui incorrecta 
o incompleta, es notificarà a la persona interessada perquè l'esmeni. Si en 
el termini de 10 dies hàbils les persones interessades no han presentat la 
documentació sol·licitada, es considerarà que renuncien a la sol·licitud. 

La subvenció serà per una sola activitat d’educació en el lleure d’estiu, amb 
una durada màxima de subvenció serà de 4 setmanes. 

A l'hora de valorar les sol·licituds es prioritzen els aspectes següents: 

A. Ingressos: renda per unitat de convivència. 

Descripció: Suma ingressos nets (comptant pagues extres) de tota la 
unitat de convivència dividit pel número de membres d’aquesta.  

 

PUNTS MÀXIMS 

Persones 
Ingressos 

màxims/mes 

Igual o 
Inferior a 

33%  

3 punts 

Mes de 33% i 
inferior o igual al 

65%  

2 punts 

Igual o 
Superior a 

66% 

 1 punt 

2 <853,68€ 281,71 € de 281,72 € a 
554,89 € 

de 554,90 € a 
853,68 € 

3 <1.138,24€ 375,62 € de 375,63 € a 
739,86 € 

de 739,87 € a 
1.138,24 € 

4 <1.422,80€ 469,52 € de 469,53 € a 
924,82 € 

de 924,83 € a 
1.422,80 € 

5 <1.707,36€ 563,43 € de 563,44 € a 
1.109,78 € 

de 1.109,79 € a 
1.707,36 € 

6 <1.991,92€ 657,33 € de 657,34 € a 
1.294,75 € 

de 1.294,76 € a 
1.991,92 € 

+ de 6 <2.276,48€ 751,24 € de 751,25 € a 
1.479,71 € 

de 1.479,72 € a 
2.276,48 € 

B. Família. 

Descripció: Document acreditatiu de: 

o família nombrosa, expedit pel departament de Treball, Afers 
Socials i Família Generalitat de Catalunya. 

o família monoparental, expedit pel departament de Treball, Afers 
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Socials i Família Generalitat de Catalunya. 

o acolliment familiar quan un infant o adolescent es troba en una 
situació que fa que hagi de viure fora de la seva família biològica. 

Família Nombrosa 1 punt 

Família nombrosa especial 2 punts 

Família Monoparental 1 punt 

Família Monoparental especial 2 punts 

Infant/adolescent en acolliment 1 punt 

C.  Violència de gènere. 

Descripció: acreditació de la situació mitjançant sentència o mitjançant 
ordre de protecció vigent o altre document establert per disposició legal. 

Violència de gènere 1 punt 

D.  Grau de diversitat funcional física, psíquica i/o sensorial igual o 
superior al 33%. 

Descripció: acreditació del grau de diversitat funcional. 

Infant, adolescent o jove sol·licitant de la subvenció 2 punts 

Persona de la unitat de convivència 1 punt 

E.  Habitatge: % despeses habitatge fins a un màxim de 569,12€/ mes 
respecte els ingressos de la unitat de convivència.   

Descripció: Despeses derivades del lloguer o préstec hipotecari per a 
l’adquisició del primer habitatge. 

0% 29,99% 1 punt 

30% 39,99% 2 punts 

40% 49,99% 3 punts 

50% < 50% 4 punts 

F. Situació social: seguiment serveis socials municipals 

Descripció: situació social que comporta un grau de risc o de 
vulnerabilitat per l'infant i/o adolescent degudament acreditada pels 
Serveis Socials Basics. 

Família que està sent atesa i té seguiment dels serveis socials 1 punt 

Situació sociofamiliar amb risc greu 2 punts 

Situació sociofamiliar excepcionalment greu 4 punts 

 

La puntuació és acumulativa, en el sentit que les sol·licituds obtindran la 
puntuació total resultant del compliment dels diferents criteris. 
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L’import corresponent a les subvencions per als Tipus 1 i 2 (activitats de 
lleure i menjador) s’establirà segons el barem següent: 

Punts mínims Punts màxims Percentatge que correspon 

1 3 25% 

4 6 50% 

7 8 o més 75% 

Aquelles sol·licituds que des d’Acció Social de l’Ajuntament s’informi d’una 
situació sociofamiliar excepcionalment greu s’atorgarà el 100% de l’import 
de la inscripció a l’activitat d’estiu i del menjador. 

IMPORT MÀXIM DE SUBVENCIÓ (durada màxima subvenció: 4 setmanes) 

Subvenció per a activitats d'estiu 260 € 

Subvencions per a menjador activitat estiu 150 € IVA inclòs 

b) Pel Tipus 3 (suport al monitoratge): 

En les subvencions per cobrir part del cost del monitoratge de suport per a 
infants, adolescents i joves amb diversitat funcional major o igual al 33% es 
portarà a terme una valoració personalitzada (en funció de la valoració entre 
el centre educatiu i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la valoració del 
tipus d’activitat d’estiu i de les característiques del participant)   

Subvenció per a cobrir una part del cost del suport al 
monitoratge 

Suport total: 279 
€/setmana 

Suport parcial: 180 
€/setmana 

 

8. CRITERIS GENERALS D'EXCLUSIÓ 

a) L’incompliment de qualsevol disposició d’aquesta normativa donarà lloc a la 
revocació de la subvenció concedida. 

b) Les dades justificatives aportades podran ser sotmeses a constatació. En el cas 
que es comprovi que les esmentades dades no concorden amb la realitat, es 
perdrà el dret a la subvenció en aquesta convocatòria, i en el cas d’haver estat 
percebuda, comportarà l’obligatorietat de retornar-ne l’import. 

c) Altres criteris d’exclusió: 

 El no compliment d’algun dels requisits establerts en el punt 3. 

 La presentació de la sol·licitud fora del termini establert 

 La no presentació de tota la documentació requerida en el termini establert 

 La comprovació certa d’altres ingressos no relacionats en la sol·licitud 

 El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les 
persones sol·licitants. 
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9. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ, ORDENACIÓ, 
CONVOCATÒRIA, AVALUACIÓ I ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS   

9.1. La instrucció i ordenació dels procediments de subvenció correspondran a la 
Regidoria amb competència amb matèria d’infància i joventut. 

9.2. La convocatòria de les subvencions correspondrà a la Junta de Govern Local. 

9.3. Totes les sol·licituds de subvenció seran informades per una comissió avaluadora 
constituïda com a, com a mínim, per el/la cap del servei, un membre del personal 
tècnic i un membre del personal administratiu. Aquesta comissió examinarà els 
compliment dels requisits dels beneficiaris, demanarà els informes que estimi 
necessaris, establirà l’ordre de prelació de les sol·licituds d’acord amb la puntuació 
obtinguda. Emetrà el seu informe al personal responsable de la tramitació 
administrativa del departament, el qual redactarà un esborrany de proposta de 
resolució de les concessions de subvenció. 

I finalment, serà la Junta de Govern Local l’òrgan que aprovarà la concessió de les 
subvencions. 

9.4. El que s’estableix en aquest apartat s’entén sens perjudici de les competències 
que, per raó de la quantia, vinguin atribuïdes per llei als diferents òrgans de la 
corporació. 

 

10. OBLIGACIONS 

A. DE LES PERSONES BENEFICIADES 

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

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

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

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

B. DE LES ENTITATS COL·LABORADORES 

Totes aquelles obligacions recollides al Capítol 2 de les “Bases reguladores de 
subvencions destinades als infants, adolescents i joves de Vilanova i la Geltrú 
per a la participació d’activitats d’educació en el lleure durant l’estiu” aprovades 
pel Ple de la Corporació el 17 de febrer de 2020. 

Com s’indicava a les Bases, el 5 de març va tenir lloc una reunió informativa al 
voltant de la normativa de referència i del procediment a seguir per a ser entitat 
col·laboradora, posteriorment s’ha enviat i publicat a la web i a les xarxes de 
l’Ajuntament aquesta informació que estableix com a període de presentació de 
sol·licituds del 9 al 20 de març de 2020. 
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11. EFECTES DE L’INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
DE LES SUBVENCIONS 

L’incompliment de qualsevol de les obligacions de la persona beneficiària establertes 
en aquestes bases i en la normativa d’aplicació donarà dret a l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú a la revocació de la subvenció concedida, prèvia audiència del beneficiari, 
sense dret a que aquest rebi indemnització, i sens perjudici dels drets a incoar els 
procediments sancionadors i de rescabalament dels danys i perjudicis que siguin 
oportuns. 

Això no obstant, en el cas que es produïssin modificacions no substancials de l’activitat 
o programa subvencionat, de forma justificada, l’Ajuntament podrà modificar l’import de 
la subvenció concedida de forma motivada i mitjançant la corresponent resolució per 
part de l’òrgan que la va concedir. 

 

12. REGIM JURÍDIC 

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

També està subjecta al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre de 
transparència i accés a la informació pública i bon govern de Catalunya. 

En tot allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat 
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de disposicions legals aplicables 
en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions 
públiques. 

 

13. FORMA DE PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS 

El pagament es farà directament a les entitats organitzadores de les activitats d’estiu 
que, prèviament, hagin presentat la sol·licitud per tal de ser entitat col·laboradora dins 
el termini establert (veure punt 10 de la present Convocatòria). Els imports concedits 
en concepte de subvenció a les persones participants s’abonarà a les entitats 
col·laboradores de la manera següent: 

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

 El 40% restant del import: és farà efectiva un cop l’entitat col·laboradora hagi 
justificat correctament seguint el procediment establert en aquestes bases 
reguladores i demés normativa d’aplicació. 

 

14. DENEGACIÓ, MODIFICACIÓ, SUSPENSIÓ I EXTINCIÓ DELS AJUTS 

14.1 Denegació 
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Són causes de denegació de la subvenció: 

a) Dificultar la tasca tècnica de valoració de la sol·licitud rebuda. 

b) El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les 
persones sol·licitants 

c) Qualsevol altre motiu que, atenent a les circumstancies i prèvia valoració de les 
persones tècniques de referència, estimin la seva denegació de forma 
motivada. 

14.2 Extinció 

Es procedirà a l’extinció de la subvenció per alguna de les següents causes: 

a) Compliment del termini en les prestacions de durada determinada. 

b) Per renúncia o desistiment de la persona beneficiaria a la prestació econòmica. 

c) Desaparició de totes o d'alguna de les circumstàncies, general o especifiques, 
que van donar lloc a la seva concessió. 

14.3 Revocació 

La subvenció podrà ser revocada per alguna de les següents causes: 

a) Incompliment dels requisits per part de la persona beneficiària (compromisos i 
obligacions) 

b) Falsejar, ocultar o mostrar obstrucció a les actuacions de comprovació 
empreses per part de les persones tècniques referents. 

c) Quan la persona beneficiària ho sigui simultàniament d'una altra prestació amb 
la mateixa finalitat i ho hagi amagat en la sol·licitud de subvenció. 

d) Altres causes de caràcter greu imputables a la persona beneficiària no 
contemplades en els apartats anteriors. 

La revocació de la prestació donarà lloc a la tramitació, en el seu cas, del 
reintegrament de les quantitats indegudament percebudes per part de la persona 
beneficiària. En tot cas, i en funció de les circumstàncies econòmiques i personals 
concurrents, es podran establir formes de devolució fraccionada. 

 

15. REGIM D’INCOMPATIBILITATS 

Amb caràcter general, les subvencions previstes en les seves bases i en la present 
convocatòria no són compatibles amb qualsevol altre de les concedides per altres 
administracions. Alhora, sota cap concepte, les subvencions que es percebin pels 
serveis no poden superar la quantia i finalitat d'aquest. 

Pel seu caràcter extraordinari, finalista i no periòdic serà incompatible la concessió de 
subvencions amb el gaudi gratuït de serveis que cobreixin les mateixes necessitats, 
resultant compatibles únicament quan presentin diferent naturalesa i atenguin aquesta 
finalitat. Igualment seran incompatibles amb les subvencions concedides per altres 
entitats, que siguin de la mateixa naturalesa, abast, quantia i/o finalitat. 
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16. TRACTAMENT DADES PERSONALS  

La sol·licitud de subvenció implica l’autorització expressa a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú per accedir a qualsevol de les dades acreditatives d’informació personal 
sol·licitada per tal d’acreditar la seva autenticitat 

Dins el marc establert per la llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals es garanteix la confidencialitat de les peticions efectuades, 
així com de qualsevol de les dades personals i familiars facilitades, essent utilitzables 
les mateixes, estrictament, per a les finalitats per a les quals han estat facilitades. 

El responsable de tractament de dades és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Les 
dades podran ser cedides a altres àrees de l’Administració i/o institucions per poder 
dur a terme la gestió d’aquest tràmit. Per a més informació, es pot consultar la política 
de privacitat al web www.vilanova.cat. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, 
supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un 
escrit dirigit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’adreça Plaça de la Vila, 8, CP 
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona), mitjançant instància general a la Seu 
Electrònica amb assumpte “Tutela dels drets”, o mitjançant un correu electrònic a 
l’adreça dpd@vilanova.cat 

 

17. PUBLICACIÓ 

Aquesta convocatòria es notificarà a la Intervenció municipal per tal que enviï les 
dades estructurades, el text complert i l’extracte de la present convocatòria a la BDNS 
(Base de Dades Nacional de Subvencions), segons s’estableix als articles 17.3.b i 20.8 
de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, per tal de donar 
publicitat a la mateixa. 

 

TERCER: Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions de la següent 
manera: 

 Cent tres mil sis cents seixanta euros (103.660 €) amb càrrec a l’aplicació 
09.3278.48203 del pressupost de despeses vigent. 

Es dotarà cada línia de subvenció de la següent manera: 

 Tipus 1: activitats d’educació en el lleure durant l’estiu dels infants, adolescents 
i joves menors de 18 anys: un màxim de quaranta nou mil dos cents cinc euros 
(49.205 €). 

 Tipus 2: menjador d’aquells infants, adolescents i joves menors de 18 anys que 
realitzen aquestes activitats de lleure a l’estiu: un màxim de disset mil vuit cents 
cinquanta euros (17.850 €). 

 Tipus 3: monitoratge de suport per infants, adolescents i joves menors de 21 
anys amb diversitat funcional igual o superior al 33% que realitzen aquestes 
activitats: un màxim de trenta-sis mil sis cents cinc euros (36.605 €). 

Es concediran aquests tres tipus de subvencions fins a l’exhauriment de les partides 
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QUART.- Aprovar l’extracte de la present convocatòria per tal de publicar-la en la 
BDSN amb el text següent:  

ANUNCI 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b  i 20.8 de la llei 38/2003 de 17 
de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el seu 
text complert es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/): 

 

Primer: Persones beneficiàries de la subvenció o ajut:  

REQUISITS GENERALS PER A LES PERSONES FÍSIQUES PER A LA 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS D’ESTIU 

 Que el pare/mare o tutor legal del beneficiari/a  disposi de NIF, NIE o passaport 
vigent (en el supòsit que siguin concedides, aquestes ho seran a nom del pare, 
mare o tutor legal que realitzi la sol·licitud de la subvenció).  

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

 Que s’inscriguin en una activitat d’educació en el lleure publicada en el Llibret 
d’activitats d’estiu editat per l’Ajuntament. 

 Que la persona sol·licitant i les altres membres de la unitat de convivència no 
tinguin cap deute, ja sigui derivat d'ingressos de dret públic o de dret privat, 
pendent de pagament amb l'Ajuntament. 

 Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la 
Seguretat Social. 

REQUISITS ESPECÍFICS PER A LES PERSONES FÍSIQUES PER A SOL·LICITAR 
SUBVENCIONS DE TIPUS 1 I 2  (activitats de lleure i menjador): 

 Que siguin menors de 18 anys. 

 Que les persones que formen part de la unitat de convivència no posseeixin 
cap immoble, excepte l'habitatge habitual que inclou una plaça d'aparcament.  

 No superar els llindars màxims de renda de la unitat de convivència publicats 
en la present convocatòria, llevat dels casos emparats al Títol V de la Llei 
14/2010de 27 de maig, que tindran un tractament especial.  

REQUISITS ESPECÍFICS PER A LES PERSONES FÍSIQUES PER A SOL·LICITAR 
SUBVENCIONS DE TIPUS 3  (suport al monitoratge): 

 Que les persones beneficiàries de les subvencions siguin menors de 21 anys.  

 Que la persona beneficiària tingui reconegut un grau de diversitat funcional 
igual o superior al 33%. 

 Cal l’autorització de dades personals signada pel pare/mare o tutor legal de 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153570776043420 
 
 
 
 
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 

 

l’infant/jove: per tal que l’Ajuntament coordini la valoració amb el centre 
educatiu on assisteix la persona beneficiària per determinar el tipus de suport 
de monitoratge i l’adequació de l’activitat d’estiu a les seves necessitats. 

Segon: Objecte de la subvenció o ajut: 

Regular les subvencions econòmiques destinades als infants, adolescents i joves de 
Vilanova i la Geltrú per a la participació en les activitats d’educació en el lleure d’estiu 
publicades en el Llibret d’activitats d’estiu editat per l’Ajuntament en les següents 
modalitats: 

Tipus 1: activitats d’educació en el lleure durant l’estiu dels infants, adolescents i joves 
menors de 18 anys. 

Tipus 2: menjador d’aquells infants, adolescents i joves menors de 18 anys que 
realitzen aquestes activitats de lleure a l’estiu. 

Tipus 3: monitoratge de suport per infants, adolescents i joves menors de 21 anys 
amb diversitat funcional igual o superior al 33% que realitzen aquestes activitats. 

Tercer: Bases reguladores:   

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 26 de febrer de 2020 

(https://bop.diba.cat/temp/02_022020002758.pdf) 

Quart: Import :     

Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions de la següent manera: 

Cent tres mil sis cents seixanta euros (103.660 €) amb càrrec a la partida 
09.3278.48203 del pressupost de despeses vigent. 

Es dotarà cada línia de subvenció de la següent manera: 

 Tipus 1: activitats d’educació en el lleure durant l’estiu dels infants, adolescents 
i joves menors de 18 anys: un màxim de quaranta nou mil dos cents cinc euros 
(49.205 €). 

 Tipus 2: menjador d’aquells infants, adolescents i joves menors de 18 anys que 
realitzen aquestes activitats de lleure a l’estiu: un màxim de disset mil vuit cents 
cinquanta euros (17.850 €). 

 Tipus 3: monitoratge de suport per infants, adolescents i joves menors de 21 
anys amb diversitat funcional igual o superior al 33% que realitzen aquestes 
activitats: un màxim de trenta-sis mil sis cents cinc euros (36.605 €). 

Es concediran aquests tres tipus de subvencions fins a l’exhauriment de les partides 

Cinquè: Termini de presentació de sol·licituds: 

S’estableix la presentació de sol·licituds en el termini que va del 4 al 15 de maig de 
2020.  

Tot i que s’estableix la presentació de sol·licituds en el termini que va del 4 al 15 
de maig de 2020, excepcionalment, els terminis anteriors resten condicionats a 
l'evolució que tinguin les mesures adoptades per a la prevenció i el control de la 
infecció pel SARS-CoV-2. De forma que si continua vigent la declaració de l’estat 
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d’alarma produïda per Reial Decret 463/2020 de 14 de març, el termini final de 
presentació de sol·licituds i la posterior i preceptiva publicació de les llistes 
s'allargaria 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà l'aixecament de l'estat 
d'alarma. 

 

Per formalitzar la petició, en els procediments de concurrència competitiva, les 
persones físiques sol·licitants que es vulguin acollir a aquestes subvencions hauran de 
presentar a través de la carpeta ciutadana, STA, la sol·licitud de la subvenció on 
s’especifiqui la demanda concreta de quines subvencions sol·licita, seguint el 
procediment, la  documentació i el termini establert en aquesta convocatòria. 

En el cas que aquesta opció no sigui possible, es podrà sol·licitar cita prèvia: 

• al TOC, Regidoria d’Infància i Joventut, carrer de Sant Sebastià, 11, trucant al 
telèfon 93 814 00 00 extensions 3034, 2544 i 3035 o per correu electrònic a 
infancia@vilanova.cat   

Sisè. Peu de recursos: 

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

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

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 

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 
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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. 

 

CINQUÈ.- Publicar aquesta convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament i en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

SISÈ.- Traslladar a la Intervenció municipal aquest acord en text complert i també 
l’extracte de la convocatòria en dues versions: original en català i la versió traduïda al 
castellà, annexada a aquest acord, per a que procedeixi a la introducció de les dades a 
la Plataforma de la Base de Dades Nacional de Subvencions. 

 

SETÈ.- 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 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 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153570776043420 
 
 
 
 
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 

 

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. 

 

ANNEX 

Versión en castellano de la convocatoria 

CONVOCATORIA SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA DESTINADAS A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ PARA LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES De 
EDUCACIÓN EN EL OCIO En verano 2020 

 

1. BASES REGULADORAS  

Por acuerdo de Pleno Municipal de fecha 17 de febrero de 2020, fue aprobadas las 
“Bases reguladoras de las subvenciones destinadas a los niños, adolescentes y 
jóvenes de Vilanova i la Geltrú para la participación de actividades de educación en el 
ocio durante el verano”.  

Estas Bases reguladoras fueron objeto de publicación al Boletín de la Provincia de 
Barcelona en fecha 26 de febrero de 2020. 

 

2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Regular las subvenciones económicas destinadas a los niños, adolescentes y jóvenes 
de Vilanova i la Geltrú para la participación en las actividades de educación en el ocio 
de verano publicadas en el Libreto de actividades de verano editado por el 
Ayuntamiento en las siguientes modalidades: 

• Tipo 1: actividades de educación en el ocio durante el verano de los niños, 
adolescentes y jóvenes  menores de 18 años. 

• Tipo 2: comedor de aquellos niños, adolescentes y jóvenes menores de 18 
años que realizan estas actividades de ocio en verano. 

• Tipo 3: monitorización de apoyo por niños, adolescentes y jóvenes menores de 
21 años con diversidad funcional igual o superior al 33% que realizan estas 
actividades. 

 

3. REQUISITOS DE LAS PERSONAS SOLICITANTES 

3.1 Requisitos generales: los criterios que se seguirán para el otorgamiento de las 
subvenciones serán los siguientes: 

• Que lo pare/madre o tutor legal del beneficiario/a disponga  de NIF o NIE 
vigente (en el supuesto que sean concedidas, estas lo serán a nombre del padre, 
madre o tutor legal que realice la solicitud de la subvención).  

1. Empadronadas en Vilanova i la Geltrú, salvo los casos amparados en la Ley 
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5/2008, de 24 de abril.  

2. Que se inscriban en una actividad de educación en el ocio publicada en el 
Libreto de actividades de verano editado por el Ayuntamiento. 

3. Que la persona solicitante y las otras miembros de la unidad de convivencia no 
tengan ninguna deuda, ya sea derivado de ingresos de derecho público o de derecho 
privado, pendiente de pago con el Ayuntamiento. 

4. Declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones fiscales y con 
la Seguridad Social. 

3.2 Requisitos para las personas beneficiarias de los tipos 1 y 2 (actividades de ocio y 
comedor): 

1. Que sean menores de 18 años. 

2. Que las personas que forman parte de la unidad de convivencia no posean 
ningún inmueble, excepto la vivienda habitual que incluye una plaza de aparcamiento.  

Se entiende por unidad de convivencia el conjunto de personas que conviven en una 
vivienda con independencia de si tienen relación de parentesco entre ellas. 

3. No superar los umbrales máximos de renta de la unidad de convivencia 
publicados en la presente convocatoria. La renta neta por miembro de la unidad de 
convivencia se obtendrá: suma de los ingresos netos (contando pagas extras) de toda 
la unidad de convivencia dividido por el número de miembros de esta, salvo los casos 
amparados en el Título V de la Ley 14/2010 de 27 de mayo, que tendrán un 
tratamiento especial.  

Umbrales de renta de la unidad de convivencia  

Personas Ingresos máximos/mes 

2 <853,68€ 

3 <1.138,24€ 

4 <1.422,80€ 

5 <1.707,36€ 

6 <1.991,92€ 

+ de 6 <2.276,48€ 

 

3.3 Requisitos para las personas beneficiarias del tipo 3 (apoyo a la monitorización): 

1. Que las personas beneficiarias de las subvenciones sean menores de 21 años.  

2. Que la persona beneficiaria tenga reconocido un grado de diversidad funcional 
igual o superior al 33%. 

Hace falta la autorización de datos personales firmada por el padre/madre o tutor legal 
del niño/joven: para que el Ayuntamiento coordine la valoración con el centro educativo 
donde asiste la persona beneficiaria para determinar el tipo de apoyo de 
monitorización y la adecuación de la actividad de verano a sus necesidades. Para 
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agilizar la valoración, la autorización se tendrá que avanzar vía corréis electrónico al 
buzón infancia@vilanova.cat. 

 

4. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICO POR El OTORGAMIENTO DE 
SUBVENCIONES: 

LUGAR DE PRESENTACIÓN, PLAZOS, DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE 
PRESENTAR Y EFECTOS DE LA SOLICITUD 

 

4.1. LUGAR DE PRESENTACIÓN 

Para formalizar la petición, en los procedimientos de concurrencia competitiva, las 
personas físicas solicitantes que se quieran acoger a estas subvenciones tendrán que 
presentar a través de la carpeta ciudadana, *STA, la solicitud de la subvención donde 
se especifique la demanda concreta de qué subvenciones solicita, siguiendo el 
procedimiento, la documentación  y el plazo establecido en esta convocatoria. 

 En el supuesto de que esta opción no sea posible, se podrá solicitar cita previa: 

• al TOC, Concejalía de Infancia y Juventud, calle de San Sebastián, 11, 
trucando al teléfono 93 814 00 00 extensiones 3034, 2544 y 3035 o por correo 
electrónico a infancia@vilanova.cat   

4.2. PLAZOS DE PRESENTACIÓN 

• PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

 del 4 al 15 de mayo 2020 (ambos incluidos) 

• PUBLICACIÓN LISTADO DEFINITIVO: 

 3 de junio de 2020 

• PERIODO DE RECLAMACIONES:  

3 al 16 de junio de 2020 

• PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN RECLAMACIONES:   

 1 de julio de 2020 

A pesar de que se establece la presentación de solicitudes en el plazo que va del 4 al 
15 de mayo de 2020, excepcionalmente, los plazos anteriores restan condicionados a 
la evolución que tengan las medidas adoptadas para la prevención y el control de la 
infección por el *SARS-*CoV-2. De forma que si continúa vigente la declaración del 
estado de alarma producida por Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, el plazo final 
de presentación de solicitudes y la posterior y preceptiva publicación de las listas se 
alargaría 10 días hábiles a contar a partir del día siguiente del levantamineto del 
estado de alarma. 

 

4.3. DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE PRESENTAR 

a) Para las subvenciones Tipos 1 y 2 (actividades de verano y comedor): 
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• Imprimido de la solicitud de la subvención debidamente agasajado. 

• Fotocopia del DNI o NIE vigente. 

• Preinscripción en una actividad de educación en el ocio publicada en el Libreto 
de actividades de verano editado por el Ayuntamiento (este documento será facilidad 
por quien organiza la actividad) 

• Acreditación de la Situación económica de la unidad de convivencia: 

 ACREDITACIÓN CON DECLARACIÓN RESPONSABLE: En el caso de 
familias que recibieron subvención en la convocatoria del verano 2019  y que se 
mantiene su situación económica o esta ha empeorado pueden presentar Declaración 
responsable (imprimido que se encuentra al trámite) y no entregar jefe otro tipo de 
documentación. 

En este caso, se valorará la documentación presentada el año pasado. 

 ACREDITACIÓN CON DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA: Ingresos 
económicos documentación que acredita la situación laboral y los ingresos de la 
unidad de convivencia: 

TRABAJADOR/A FIJO Las dos últimas nóminas 

TRABAJADOR/A 
EVENTUAL 

Las dos últimas nóminas y contrato de trabajo 

AUTÓNOMO/A Entregar un de estos documentos: 

• Certificado de imputaciones del IRPF 2019 
último trimestre; 

• o declaración de renta 2019  

• o declaración de renta 2018, si no se dispone 
de la del 2019 y no hay cambios de situación 
económica 

PARO CON 
PRESTACIÓN 

Certificado de *OTG (oficina de trabajo Generalitat) 
acredite situación paro, con indicación del importe 

PARO SIN PRESTACIÓN 
ECONÓMICA 

Tarjeta de demanda de trabajo *OTG 

Informe de vida laboral (901 50 20 50) 

En caso de no poderlo acreditar: declaración jurada 

ESTUDIANDO+ 16 AÑOS Informe de vida laboral (901 50 20 50) 

PENSIONISTA Resumen de los ingresos anuales, con el importe 
(Instituto Nacional de la Seguridad Social: *Rbla. 
principal, n.º 86, cita previa) 

PENSIONISTA DERIVADA 
DE SU DISCAPACITADO 

Resumen de los ingresos anuales, con el importe 
(Instituto Nacional de la Seguridad Social: *Rbla. 
principal, n.º 86, cita previa) 

En caso de no cobrar pensión: certificado (Instituto 
Nacional de la Seguridad Social -Rambla Principal, 86) 
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donde se especifique que no recibe ninguna pensión 

DIVORCIO O 
SEPARACIÓN DE LOS 
PROGENITORES 

resolución judicial y convenio regulador. En caso de 
incumplimiento de pago de la pensión de alimentos 
habrá que aportar la reclamación (copia de la denuncia 
o de la demanda judicial) 

OTRAS De INGRESOS Documento que acredite los ingresos  o declaración 
jurada de ingresos de la unidad de convivencia 

 GASTOS De VIVIENDA: los dos últimos recibos pagados hipoteca o alquiler o 
declaración responsable del gasto de la vivienda. 

• Certificado del grado de discapacidad de la persona solicitante o familiares: 
dictamen de valoración del grado de discapacidad, certificado *ICASS o órgano que 
corresponda o carné discapacitado (igual o mayor a 33%) 

• Familias numerosas y monoparentales:  El carné correspondiente. 

• Violencia de género: Acreditación de la situación mediante la presentación, 
como mínimo, de uno de los documentos siguientes: sentencia, a pesar de que 
todavía no haya ganado firmeza, que declare que la mujer ha sufrido alguna de las 
formas de violencia / orden de protección vigente / atestado elaborado por las fuerzas 
y cuerpos de la seguridad que ha presenciado directamente alguna manifestación de 
violencia machista / informe del ministerio fiscal / informe del instituto catalán de las 
mujeres/ cualquier otro documento establecido por disposición legal. 

• Otras situaciones recogidas a la normativa Ley 5/2008, de 24 de abril y Título V 
de la Ley 14/2010, de 7 de mayo. 

b) Para las subvenciones Tipos 3 (apoyo a la monitorización): 

• Imprimido de la solicitud de la subvención debidamente agasajado. 

• Fotocopia del DNI o NIE vigente. 

• Preinscripción (documento facilitado por quien organiza la actividad de verano) 

• Certificado del grado de discapacidad del solicitante: dictamen de valoración 
del grado de discapacidad, certificado *ICASS o órgano que corresponda o carné 
discapacitado (igual o mayor a 33%) 

• Autorización de datos personales. En caso de solicitar subvención para cubrir 
parte de la monitorización de apoyo por niños con discapacidad. 

4.4. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

Con la presentación de la solicitud se entenderá implícita la aceptación de esta 
convocatoria y del resto de normativa que resulte de aplicación 

A) Con la presentación de la solicitud firmada por el padre/madre o tutor legal, se 
DECLARA que: 

o Que  todos los datos de esta solicitud son las solicitadas, que son 
absolutamente ciertas y que se pueden demostrar con los documentos que se 
adjuntan. 

o Que  está al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. 
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o Que  es conocedora de las condiciones que regulan esta convocatoria. 

B) La persona firmante de la solicitud también AUTORIZA a que: 

o La concejalía  de Infancia y Juventud pueda pedir los informes que se 
estimen oportunos sobre la situación familiar a Acción Social del Ayuntamiento. 

o El  ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú pueda consultar datos que sean 
necesarias para comprobar la veracidad. 

o El  ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú ingrese el dinero (en caso de que 
se conceda la subvención) directamente en la entidad colaboradora y organizadora de 
la actividad de verano. 

o El ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, en caso de que convenga, ceda los datos 
a las entidades colaboradoras y organizadoras de las actividades de educación en el 
ocio de verano, cuando sea estrictamente necesario. 

C) La solicitud de subvenciones no obliga el Ayuntamiento a concederla, ni *dòóna 
derecho al solicitante a recibirla. Así mismo el hecho de haber recibido subvención en 
un ejercicio anterior no genera ningún tipo de derecho a recibir subvenciones en 
ejercicios posteriores. 

D) El  Ayuntamiento podrá comprobar en cualquier momento la veracidad del que se 
indica. 

E) El plazo máximo para resolver las solicitudes presentadas y hacer la publicación de 
la resolución será de seis meses, a contar desde la fecha en que la solicitud haya 
tenido entrada al Ayuntamiento. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 

5.1 Son subvenciones de concurrencia competitiva, es decir, que la concesión de 
subvenciones se realizará mediante convocatoria pública, a la cual se podrán 
presentar todas aquellas personas físicas que cumplan los requisitos establecidos en 
su punto 3 de la convocatoria. 

5.2 El procedimiento de otorgamiento se regirá por aquello establecido a la Ordenanza 
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del ayuntamiento de Vilanova i 
la Geltrú, y *demés normativa legal y reglamentaria de aplicación. 

5.3 Esta convocatoria se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento y al Boletín 
Oficial de la Provincia de Barcelona. Esta última publicidad se efectuará a través de la 
Base de datos Nacional de Subvenciones (*BDNS). 

5.4 Las subvenciones serán valoradas en base a los criterios de otorgamiento 
previamente fijados en las “Bases reguladoras de las subvenciones destinadas a 
niños, adolescentes y jóvenes de Vilanova i la Geltrú para la participación en 
actividades de educación en el ocio en verano” y en los criterios de valoración 
específicos fijados en el punto 7. 

5.5 Todas las solicitudes que reúnan los requisitos tendrán derecho en una 
determinada cantidad que estará en función del número de solicitudes estimadas y del 
total de recursos disponibles. 
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6. IMPORTE DESTINADO A SUBVENCIONES 

Ciento tres mil seis *cents sesenta euros (103.660,00 €) con cargo a la aplicación  
09.3278.48203 del presupuesto de gastos vigente. Se dotará cada modalidad de 
subvención de la siguiente manera: 

• Tipo 1: actividades de educación en el ocio durante el verano de los niños, 
adolescentes y jóvenes menores de 18 años: un máximo de cuarenta nueve mil dos 
*cents cinco euros (49.205 €). 

• Tipo 2: comedor de aquellos niños, adolescentes y jóvenes menores de 18 
años que realizan estas actividades de ocio en verano: un máximo de diecisiete mil 
ocho *cents cincuenta euros (17.850 €). 

• Tipo 3: monitorización de apoyo por niños, adolescentes y jóvenes menores de 
21 años con diversidad funcional igual o superior al 33% que realizan estas 
actividades: un máximo de treinta y seis mil seis *cents cinco euros (36.605 €). 

Se concederán estos tres tipos de subvenciones hasta la *exhauriment de las partidas. 

 

7. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y LA 
CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES 

 

7.1. Criterios generales de valoración 

A. Análisis y estudio de la documentación requerida y del seguimiento del trámite 
administrativo. 

B. En caso de que la documentación presentada sea incorrecta o incompleta, se 
informará al solicitante porque lo enmiende. Las personas interesadas dispondrán de 
un plazo de 10 días hábiles para corregir los defectos o adjuntar los documentos 
necesarios que se hayan omitido, con la advertencia que de no hacerlo se tendrá por 
desistida su solicitud (en aplicación del arte. 68 Ley 39/2015 del Procedimiento 
Administrativo Común de las administraciones púbicas), previa resolución dictada al 
efecto. Las solicitantes que no hayan presentado la documentación pedida, se 
considerará que renuncien a la solicitud. 

C. La persona solicitante se compromete a mantener una entrevista personal con 
el ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, si así se requiere. 

D. La obtención de la subvención por el mismo concepto en años anteriores no 
generará ningún derecho por la obtención de la subvención del año de la convocatoria 
y no podrá alegarse como precedente. 

7.2 Criterios de puntuación objetiva 

A. La cantidad económica otorgada a cada solicitud estará en función del número 
de solicitudes estimadas y del total de recursos disponibles. 

B. Para tener derecho a la subvención habrá que obtener una puntuación en los 
criterios de selección generales de como mínimo de 1 punto. 
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a) Por los Tipos 1 y 2 (actividad de ocio y comedor): 

Los criterios de admisión de las solicitudes será la comprobación efectiva de los 
requisitos solicitados. En caso de que la documentación presentada sea incorrecta o 
incompleta, se notificará a la persona interesada porque lo enmiende. Si en el plazo de 
10 días hábiles las personas interesadas no han presentado la documentación 
solicitada, se considerará que renuncian a la solicitud. 

La subvención será por una sola actividad de educación en el ocio de verano, con una 
duración máxima de subvención será de 4 semanas. 

En la hora de valorar las solicitudes se priorizan los aspectos siguientes: 

A. Ingresos: renta por unidad de convivencia. 

Descripción: Suma ingresos netos (contando pagas extras) de toda la unidad de 
convivencia dividido por el número de miembros de esta.  

 

PUNTOS MÁXIMOS 

Personas Ingresos 
máximos/mes 

Igual o 
Inferior a 33% 
3 puntos 

Mas de 33% e 
inferior o igual al 
65% 2 puntos 

Igual o 
Superior a 
66% 1 punto 

2 <853,68€ 281,71 € de 281,72 € a 
554,89 € 

de 554,90 € a 
853,68 € 

3 <1.138,24€ 375,62 € de 375,63 € a 
739,86 € 

de 739,87 € a 
1.138,24 € 

4 <1.422,80€ 469,52 € de 469,53 € a 
924,82 € 

de 924,83 € a 
1.422,80 € 

5 <1.707,36€ 563,43 € de 563,44 € a 
1.109,78 € 

de 1.109,79 € 
a 1.707,36 € 

6 <1.991,92€ 657,33 € de 657,34 € a 
1.294,75 € 

de 1.294,76 € 
a 1.991,92 € 

+ de 6 <2.276,48€ 751,24 € de 751,25 € a 
1.479,71 € 

de 1.479,72 € 
a 2.276,48 € 

B. Familia. 

Descripción: Documento acreditativo de: 

o familia numerosa, expedido por el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familia Generalitat de Catalunya. 

o familia monoparental, expedido por el departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familia Generalitat de Catalunya. 

o acogida familiar cuando un niño o adolescente se encuentra en una situación 
que hace que tenga que vivir fuera de su familia biológica. 

Familia Numerosa 1 punto 
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Familia numerosa especial 2 puntos 

Familia Monoparental 1 punto 

Familia Monoparental especial 2 puntos 

Niño/adolescente en acogida 1 punto 

C. Violencia de género. 

Descripción: acreditación de la situación mediante sentencia o mediante orden de 
protección vigente u otro documento establecido por disposición legal. 

Violencia de género 1 punto 

D. Grado de diversidad funcional física, psíquica y/o sensorial igual o superior al 
33%. 

Descripción: acreditación del grado de diversidad funcional. 

Niño, adolescente o joven solicitando de la subvención 2 puntos 

Persona de la unidad de convivencia 1 punto 

E. Vivienda: % gastadas vivienda hasta un máximo de 569,12€/ mas respeto los 
ingresos de la unidad de convivencia.   

Descripción: Gastos derivados del alquiler o préstamo hipotecario para la adquisición 
de la primera vivienda. 

0% 29,99% 1 punto 

30% 39,99% 2 puntos 

40% 49,99% 3 puntos 

50% < 50% 4 puntos 

F. Situación social: seguimiento servicios sociales municipales 

Descripción: situación social que comporta un grado de riesgo o de vulnerabilidad por 
el niño y/o adolescente debidamente acreditada por los Servicios Sociales *Basics. 

Familia que está siendo atendida y tiene seguimiento de los servicios 
sociales 

1 punto 

Situación sociofamiliar con riesgo grave 2 
puntos 

Situación sociofamiliar excepcionalmente grave 4 
puntos 

 

La puntuación es acumulativa, en el sentido que las solicitudes obtendrán la 
puntuación total resultante del cumplimiento de los diferentes criterios. 

El importe correspondiente a las subvenciones para los Tipos 1 y 2 (actividades de 
ocio y comedor) se establecerá según el baremo siguiente: 
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Puntos mínimos Puntos máximos Porcentaje que corresponde 

1 3 25% 

4 6 50% 

7 8 o más 75% 

Aquellas solicitudes que desde Acción Social del Ayuntamiento se informe de una 
situación sociofamiliar excepcionalmente grave se otorgará el 100% del importe de la 
inscripción a la actividad de verano y del comedor. 

IMPORTE MÁXIMO DE SUBVENCIÓN (duración máxima subvención: 4 semanas) 

Subvención para actividades de verano 260 € 

Subvenciones para comedor actividad verano 150 € IVA incluido 

b) Por el Tipo 3 (apoyo a la monitorización): 

En las subvenciones para cubrir parte del coste de la monitorización de apoyo para 
niños, adolescentes y jóvenes con diversidad funcional mayor o igual al 33% se llevará 
a cabo una valoración personalizada (en función de la valoración entre el centro 
educativo y el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, la valoración del tipo de actividad 
de verano y de las características del participante)   

Subvención para cubrir una parte del coste del apoyo a la 
monitorización 

Apoyo total: 279 
€/semana 

Apoyo parcial: 180 
€/semana 

 

8. CRITERIOS GENERALES De EXCLUSIÓN 

a) El incumplimiento de cualquier disposición de esta normativa dará lugar a la 
revocación de la subvención concedida. 

b) Los datos justificativos aportados podrán ser sometidas a constatación. En el 
supuesto de que se compruebe que los mencionados datos no concuerdan con la 
realidad, se decaerá en su derecho a la subvención en esta convocatoria, y en el caso 
de haber sido percibida, comportará la obligatoriedad de devolver el importe. 

c) Otros criterios de exclusión: 

• El no cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el punto 3. 

• La presentación de la solicitud fuera del plazo establecido 

• La no presentación de toda la documentación requerida en el plazo establecido 

• La comprobación cierta otros ingresos no relacionados en la solicitud 

• El falseamiento u ocultamiento de cualquier de los datos declarados por las 
personas solicitantes. 

 

9. ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA INSTRUCCIÓN, ORDENACIÓN, 
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CONVOCATORIA, EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LAS SUBVENCIONES   

9.1. La instrucción y ordenación de los procedimientos de subvención corresponderán 
a la Concejalía con competencia con materia de infancia y juventud. 

9.2. La convocatoria de las subvenciones corresponderá a la Junta de Gobierno Local. 

9.3. Todas las solicitudes de subvención serán informadas por una comisión 
evaluadora constituida como, como mínimo, por el/la jefe del servicio, un miembro del 
personal técnico y un miembro del personal administrativo. Esta comisión examinará 
los cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios, pedirá los informes que estime 
necesarios, establecerá la orden de prelación de las solicitudes de acuerdo con la 
puntuación obtenida. Emitirá su informe al personal responsable de la tramitación 
administrativa del departamento, el cual redactará un borrador de propuesta de 
resolución de las concesiones de subvención. 

Y finalmente, será la Junta de Gobierno Local el órgano que aprobará la concesión de 
las subvenciones. 

9.4. Lo establecido en este apartado se entiende sin perjuicio de las competencias 
que, por razón de la cuantía, vengan atribuidas por ley a los diferentes órganos de la 
corporación. 

 

10. OBLIGACIONES 

A. DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS 

Las personas a las que se haya otorgado una subvención tendrán las siguientes 
obligaciones: 

a) Cumplir las condiciones establecidas en las bases reguladoras y en la 
convocatoria correspondiente. 

b) Realizar la actividad para la cual se otorga la ayuda en los términos y plazos 
indicados en la convocatoria y en el acuerdo de otorgamiento. 

c) Notificar en el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú cualquier incidencia en el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas, mediante la presentación de un informe 
por escrito con justificación de las causas que lo originan. 

B.  DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS 

Todas aquellas obligaciones recogidas al Capítulo 2 de las “Bases reguladoras de 
subvenciones destinadas a los niños, adolescentes y jóvenes de Vilanova i la Geltrú 
para la participación de actividades de educación en el ocio durante el verano” 
aprobadas por el Pleno de la Corporación el 17 de febrero de 2020. 

Cómo se indicaba en las Bases, el 5 de marzo tuvo lugar una reunión informativa 
alrededor de la normativa de referencia y del procedimiento a seguir para ser entidad 
colaboradora, posteriormente se ha enviado y publicado en la web y en las redes del 
Ayuntamiento esta información que establece como periodo de presentación de 
solicitudes del 9 al 20 de marzo de 2020. 
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11. EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 
BENEFICIARIOS DE LAS SUBVENCIONES 

El incumplimiento de cualquier de las obligaciones de la persona beneficiaria 
establecidas en estas bases y en la normativa de aplicación dará derecho al 
Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú a la revocación de la subvención concedida, 
previa audiencia del beneficiario, sin derecho a que este reciba indemnización, y sin 
perjuicio de los derechos a incoar los procedimientos sancionadores y de 
resarcimiento de los daños y perjuicios que sean oportunos. 

No obstante, en el supuesto de que se produjeran modificaciones no sustanciales de 
la actividad o programa subvencionado, de forma justificada, el Ayuntamiento podrá 
modificar el importe de la subvención concedida de forma motivada y mediante la 
correspondiente resolución por parte del órgano que la concedió. 

 

12. REGIMOS JURÍDICO 

Esta convocatoria tiene complementaria a la Ordenanza General Reguladora de la 
concesión de subvenciones de este ayuntamiento, publicada en el BOPV n.º 68 de 20 
de marzo de 2007 y modificado el artículo 5 del Pleno de 13 de marzo de 2017. 

 

También está sujeta al que dispone la Ley 19/2014, de 29 de diciembre de 
transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno de Cataluña. 

 

En todo aquello no previsto en estas bases será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, su reglamento de desarrollo aprobado por el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y el resto de disposiciones legales aplicables en 
materia de régimen local en cuanto al procedimiento para la concesión de 
subvenciones públicas. 

 

13. FORMA DE PAGO DE LAS SUBVENCIONES 

El pago se hará directamente a las entidades organizadoras de las actividades de 
verano que, previamente, hayan presentado la solicitud para ser entidad colaboradora 
dentro del plazo establecido (ver punto 10 de la presente Convocatoria). Los importes 
concedidos en concepto de subvención a las personas participantes se abonará a las 
entidades colaboradoras de la manera siguiente: 

• El 60% del total del importe concedido: una vez redactada la resolución de 
concesión y aprobada por la Junta de Gobierno Local. 

• El 40% restante del importe: es hará efectiva una vez la entidad colaboradora 
haya justificado correctamente siguiendo el procedimiento establecido en estas bases 
reguladoras y *demés normativa de aplicación. 

 

14. DENEGACIÓN, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DE LAS 
AYUDAS 
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14.1 Denegación 

Son causas de denegación de la subvención: 

a) Dificultar la tarea técnica de valoración de la solicitud recibida. 

b) El falseamiento u ocultamiento de cualquier de los datos declarados por las 
personas solicitantes 

c) Cualquier otro motivo que, atendiendo a las *circumstancies y previa valoración 
de las personas técnicas de referencia, estimen su denegación de forma motivada. 

14.2 Extinción 

Se procederá a la extinción de la subvención por alguna de las siguientes causas: 

a) Cumplimiento del plazo en las prestaciones de duración determinada. 

b) Por renuncia o dejación de la persona beneficiaría a la prestación económica. 

c) Desaparición de todas o de alguna de las circunstancias, general o especificas, 
que dieron lugar a su concesión. 

14.3 Revocación 

La subvención podrá ser revocada por alguna de las siguientes causas: 

a) Incumplimiento de los requisitos por parte de la persona beneficiaria 
(compromisos y obligaciones) 

b) Falsear, ocultar o mostrar obstrucción a las actuaciones de comprobación 
emprendidas por parte de las personas técnicas referentes. 

c) Cuando la persona beneficiaria lo sea simultáneamente de otra prestación con 
la misma finalidad y lo haya escondido en la solicitud de subvención. 

d) Otras causas de carácter grave imputables a la persona beneficiaria no 
contempladas en los apartados anteriores. 

La revocación de la prestación dará lugar a la tramitación, en su caso, del reintegro de 
las cantidades indebidamente percibidas por parte de la persona beneficiaria. En todo 
caso, y en función de las circunstancias económicas y personales concurrentes, se 
podrán establecer formas de devolución fraccionada. 

 

15. REGIMEN De INCOMPATIBILIDADES 

A todos los efectos, las subvenciones previstas en sus bases y en la presente 
convocatoria no son compatibles con cualquier otro de las concedidas por otras 
administraciones. A la vez, bajo ningún concepto, las subvenciones que se perciban 
por los servicios no pueden superar la cuantía y finalidad de este. 

Por su carácter extraordinario, finalista y no periódico será incompatible la concesión 
de subvenciones con el goce gratuito de servicios que cubran las mismas 
necesidades, resultando compatibles únicamente cuando presenten diferente 
naturaleza y atiendan esta finalidad. Igualmente serán incompatibles con las 
subvenciones concedidas por otras entidades, que sean de la misma naturaleza, 
alcance, cuantía y/o finalidad. 
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16. TRATAMIENTO DATOS PERSONALES  

La solicitud de subvención implica la autorización exprés en el Ayuntamiento de 
Vilanova i la Geltrú para acceder a cualquier de los datos acreditativos de información 
personal solicitada para acreditar su autenticidad 

Dentro del marco establecido por la ley orgánica 3/2018 de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales se garantiza la confidencialidad de las 
peticiones efectuadas, así como de cualquier de los datos personales y familiares 
facilitadas, siendo utilizables las mismas, estrictamente, para las finalidades para las 
cuales han sido facilitadas. 

El responsable de tratamiento de datos es el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú. Los 
datos podrán ser cedidas en otras áreas de la Administración y/o instituciones para 
poder llevar a cabo la gestión de este trámite. Para mayor información, se puede 
consultar la política de privacidad en el web www.vilanova.cat. 

Así mismo se informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación de los datos mediante la 
remisión de un escrito dirigido al Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, a la dirección 
Plaza de la Vila, 8, CP 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona), mediante instancia 
general en la Sede Electrónica con asunto “Tutela de los derechos”, o mediante un 
correo electrónico a la dirección dpd@vilanova.cat 

 

17. PUBLICACIÓN 

Esta convocatoria se notificará a la Intervención municipal para que envíe los datos 
estructurados, el texto cumplido y el extracto de la presente convocatoria a la *BDNS 
(Base de datos Nacional de Subvenciones), según se establece en los artículos 17.3.b 
y 20.8 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones, para dar 
publicidad a la misma. 

 

 

ANUNCIO 

En conformidad con el que prevén los artículos 17.3.b  y 20.8 de la ley 38/2003 de 17 
de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, su 
texto cumplido se puede consultar en la Base de *Datos Nacional de *Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/): 

 

Primero: Personas beneficiarias de la subvención o ayuda:  

REQUISITOS GENERALES PARA LAS PERSONAS FÍSICAS PARA LA SOLICITUD 
DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES De VERANO 

• Que lo pare/madre o tutor legal del beneficiario/a disponga  de NIF, NIE o 
pasaporte vigente (en el supuesto que sean concedidas, estas lo serán a nombre del 
padre, madre o tutor legal que realice la solicitud de la subvención).  
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• Empadronadas en Vilanova i la Geltrú salvo los casos amparados en la Ley 
5/2008, de 24 de abril.  

• Que se inscriban en una actividad de educación en el ocio publicada en el 
Libreto de actividades de verano editado por el Ayuntamiento. 

• Que la persona solicitante y las otras miembros de la unidad de convivencia no 
tengan ninguna deuda, ya sea derivado de ingresos de derecho público o de derecho 
privado, pendiente de pago con el Ayuntamiento. 

• Declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones fiscales y con 
la Seguridad Social. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LAS PERSONAS FÍSICAS PARA SOLICITAR 
SUBVENCIONES DE TIPOS 1 Y 2  (actividades de ocio y comedor): 

• Que sean menores de 18 años. 

• Que las personas que forman parte de la unidad de convivencia no posean 
ningún inmueble, excepto la vivienda habitual que incluye una plaza de aparcamiento.  

• No superar los umbrales máximos de renta de la unidad de convivencia 
publicados en la presente convocatoria, salvo los casos amparados en el Título V de la 
Ley 14/*2010de 27 de mayo, que tendrán un tratamiento especial.  

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LAS PERSONAS FÍSICAS PARA SOLICITAR 
SUBVENCIONES DE TIPOS 3  (apoyo a la monitorización): 

• Que las personas beneficiarias de las subvenciones sean menores de 21 años.  

• Que la persona beneficiaria tenga reconocido un grado de diversidad funcional 
igual o superior al 33%. 

• Hace falta la autorización de datos personales firmada por el padre/madre o 
tutor legal del niño/joven: para que el Ayuntamiento coordine la valoración con el 
centro educativo donde asiste la persona beneficiaria para determinar el tipo de apoyo 
de monitorización y la adecuación de la actividad de verano a sus necesidades. 

Segundo: Objeto de la subvención o ayuda: 

Regular las subvenciones económicas destinadas a los niños, adolescentes y jóvenes 
de Vilanova i la Geltrú para la participación en las actividades de educación en el ocio 
de verano publicadas en el Libreto de actividades de verano editado por el 
Ayuntamiento en las siguientes modalidades: 

Tipo 1: actividades de educación en el ocio durante el verano de los niños, 
adolescentes y jóvenes menores de 18 años. 

Tipo 2: comedor de aquellos niños, adolescentes y jóvenes menores de 18 años que 
realizan estas actividades de ocio en verano. 

Tipo 3: monitorización de apoyo por niños, adolescentes y jóvenes menores de 21 
años con diversidad funcional igual o superior al 33% que realizan estas actividades. 

Tercero: Bases reguladoras:   

Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de fecha 26 de febrero de 2020 
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(https://bop.diba.cat/temp/02_022020002758.pdf) 

Quart: Importe :     

Autorizar el gasto que se destinará a estas actuaciones de la siguiente manera: 

Ciento tres mil seis *cents sesenta euros (103.660 €) con cargo a la partida 
09.3278.48203 del presupuesto de gastos vigente. 

Se dotará cada línea de subvención de la siguiente manera: 

• Tipo 1: actividades de educación en el ocio durante el verano de los niños, 
adolescentes y jóvenes menores de 18 años: un máximo de cuarenta nueve mil dos 
*cents cinco euros (49.205 €). 

• Tipo 2: comedor de aquellos niños, adolescentes y jóvenes menores de 18 
años que realizan estas actividades de ocio en verano: un máximo de diecisiete mil 
ocho *cents cincuenta euros (17.850 €). 

• Tipo 3: monitorización de apoyo por niños, adolescentes y jóvenes menores de 
21 años con diversidad funcional igual o superior al 33% que realizan estas 
actividades: un máximo de treinta y seis mil seis *cents cinco euros (36.605 €). 

Se concederán estos tres tipos de subvenciones hasta la *exhauriment de las partidas 

Quinto: Plazo de presentación de solicitudes: 

A pesar de que se establece la presentación de solicitudes en el plazo que va del 4 al 
15 de mayo de 2020, excepcionalmente, los plazos anteriores restan condicionados a 
la evolución que tengan las medidas adoptadas para la prevención y el control de la 
infección por el *SARS-*CoV-2. De forma que si continúa vigente la declaración del 
estado de alarma producida por Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, el plazo final 
de presentación de solicitudes y la posterior y preceptiva publicación de las listas se 
alargaría 10 días hábiles a contar a partir del día siguiente del levantamineto del 
estado de alarma. 

 

Para formalizar la petición, en los procedimientos de concurrencia competitiva, las 
personas físicas solicitantes que se quieran acoger a estas subvenciones tendrán que 
presentar a través de la carpeta ciudadana, *STA, la solicitud de la subvención donde 
se especifique la demanda concreta de qué subvenciones solicita, siguiendo el 
procedimiento, la documentación  y el plazo establecido en esta convocatoria. 

En el supuesto de que esta opción no sea posible, se podrá solicitar cita previa: 

• al TOC, Concejalía de Infancia y Juventud, calle de San Sebastián, 11, 
trucando al teléfono 93 814 00 00 extensiones 3034, 2544 y 3035 o por correo 
electrónico a infancia@vilanova.cat. 

Sexto. Pie de recursos: 

Contra este acto, que agota la vía administrativa y es inmediatamente ejecutivo, 
podéis interponer los siguientes recursos: 

Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado 
el acto, dentro del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su 
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publicación. 

Alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante los juzgados del 
Contencioso–administrativo de Barcelona, dentro del plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del acto. 

Contra la resolución del recurso de reposición, podéis interponer recurso contencioso-
administrativo, ante los juzgados del Contencioso–administrativo de Barcelona, dentro 
del plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de recepción de la 
notificación de su resolución, si esta fuera exprés; si no lo fuera, el plazo será de seis 
meses, contados a partir del día siguiente al qué se produjera la desestimación 
presunta del recurso. 

También podéis interponer cualquier otro recurso que consideráis procedente. 

De acuerdo con el que dispone el Real Decreto 463/20 de 14 de marzo por el cual se 
declarar el estado de alarma modificado por el Real Decreto 465/2020 de 20 de marzo 
y de acuerdo con la Disposición Adicional *8ª del Real decreto ley 11/2020 el cómputo 
del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar otros 
procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que 
los sustituya de acuerdo con aquello previsto a las leyes , en cualquier procedimiento 
del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen por el interesado, se 
computará desde el día hábil siguiente a la fecha de la finalización del estado de 
alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la actuación de 
la actuación administrativa objeto del recurso o impugnación con anterioridad a la 
declaración del estado de alarma. Todo esto se entiende sin perjuicio de la eficacia y 
ejecutividad del acto administrativo objeto de recurso o impugnación. 

La interposición de recursos jurisdiccionales de acuerdo con la disposición adicional 
del Real Decreto 463/20 de declaración de estado de alarma, restan suspendidos por 
todos los plazos procesales desde la declaración de estado de alarma ( 14 de marzo 
de 2020) hasta que este estado finalice. 

En relación a las reclamaciones en el ámbito tributario de acuerdo con el RD 463/2020 
de 14 de marzo de declaración del estado de alarma, los plazos para presentar 
recurso de reposición empezarán a computar a partir del 30 de abril de 2020.”. 
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Precs i preguntes  

 
-. 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:45 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
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