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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES QUE HAN DE REGIR 
L’ALIENACIÓ, MITJANÇANT SELECCIÓ DE L’ADJUDICATARI PER VARIS 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (CONCURS), DE DIVERSES FINQUES PROPIETAT DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ INTEGRADES EN EL PATRIMONI 
DEL SOL I HABITATGE. 
 
 
0.-  RÈGIM JURÍDIC 
 
L’alienació d’aquestes finques es regirà per les clàusules del present Plec de 
Condicions i demés disposicions de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del  Règim Local; Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; Reglament de Patrimoni 
dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre; RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; 
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic; Reial Decret 1098/2001, 
que aprova el reglament de la llei de contractes de les Administracions Públiques, 
TRLCSP 3/2011, de 14 de novembre; Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya I Decret 305/2006, en virtut 
del qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme. Supletòriament, s’aplicaran les 
restants normes del Dret Administratiu i en el seu defecte, les normes del Dret Privat. 
 
 
I.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Les  presents clàusules tenen per objecte regular l’alienació onerosa de diverses 
finques,  propietat de l’Ajuntament, la qual es farà mitjançant la forma de selecció del 
contractista per varis criteris d’adjudicació (concurs), i pel procediment obert. Tot això 
de conformitat amb allò previst a l’article 166 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  d’urbanisme de Catalunya i a l’article 225 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme 
de Catalunya.  
 
D’acord amb els articles 160, 163, i 164.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
que aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, la finca objecte 
d’alienació forma part del Patrimoni municipal del sòl i habitatge i el producte obtingut 
per l’Ajuntament amb la seva venda s’haurà de destinar a les finalitats que preveuen 
aquests articles. 
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II.- OBJECTE DE L’ALIENACIÓ 
 
És objecte d’alienació les següents finques: 
 
 
LOT  núm. 1. LOCAL EN PLANTA BAIXA 
CARRER MASIA D’EN FREDERIC, 32 
SECTOR LLIMONET 
VILANOVA i la GELTRÚ                                                              (269) 
 
Descripció registral: 
Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú. 
Finca. 52120 
Tom. 2100 
Llibre. 1153 
Foli. 39 
Inscripció. 2ª 
 
Titularitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (P0830800I), ple domini amb un 100.%.  
La finca pertany en ple domini a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en virtut 
d’escriptura d’entrega de permuta entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament, en data 
21 d’abril de 2004. Aquesta finca està adscrita al Patrimoni públic de sòl i habitatge 
atesa la seva cessió a l’Ajuntament com a part del 10.% d’aprofitament mig del procés 
de reparcel·lació urbanística. 
 
El coeficient de participació en el conjunt de la finca és de: 15,60 % 
 
Càrregues: 
 
AFECTA a la quota de liquidació per Reparcel·lació provisional, que es determina 
provisionalment en la quantitat de cent-sis-mil quatre-cents cinquanta tres euros amb 
dinou cèntims (106.453,19 €). 
 
Aquesta afectació està cancel·lada econòmicament amb càrrec a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú , d’acord amb la certificació emesa pel Servei Municipal de 
Recaptació. 
 
L’Ajuntament s’obliga a assumir els imports econòmics resultants del compte de 
liquidació definitiu. 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL LOCAL. 
 
El local de referència, està situat a la planta baixa d’un edifici entre mitgeres, destinat 
a habitatges al carrer de la Masia d’en Frederic, núm. 32, a Vilanova i la Geltrú. Disposa 
de planta baixa (locals) i de fins a quatre plantes pis. 
 
Superfície útil del local 153,73 m2. , superfície pati posterior 172 m2 
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NORMATIVA URBANÍSTICA 
Qualificació  i normativa del PGOU, amb la qualificació clau 13 
 

 Subjecte a ordenació volumètrica definida per PPO posterior a la data 
d’aprovació definitiva del PGO que es revisa (clau 13).  
 
PPO Llimonet. Polígon 1. 

 Usos admesos: habitatge plurifamiliar, industrial cat. 1ª i 2ª en situacions A i B, públic 
administratiu, hoteler, residencial especial, oficines.  
Únicament en PB: comercial petit i mitjà, abastament (mercat al detall), sanitari-
assistencial, educatiu, recreatiu, sociocultural. 

 Façana mínima: 12 m. 
 Fondària edificable: 13 m. 
 Edificabilitat: PB+4PP, alçada reguladora: 15,50 m. 

 
 
L’edifici i els usos són compatibles amb l’ordenació prevista al PGOU. 
 
 
LOT núm. 2. LOCAL EN PLANTA BAIXA 
RONDA IBÈRICA, 73 
VILANOVA i la GELTRÚ                                                              (305) 
 
Descripció registral: 
 
Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú. 
Finca. 61219 
Tom. 2547 
Llibre. 1453 
Foli. 125 
Inscripció. 2ª 
 
Titularitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (P0830800I), ple domini amb un 100.%.  
 
La finca pertany en ple domini a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en virtut 
d’escriptura d’entrega de permuta entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament, en data 
23 de març de 2011. Aquesta finca està adscrita al Patrimoni públic de sòl i habitatge 
atesa la seva cessió a l’Ajuntament com a part del 10.% d’aprofitament mig del procés 
de reparcel·lació urbanística. 
 
Finca lliure de càrregues, servituds i gravàmens. 
 
El coeficient de participació en el conjunt de la finca és de: 5,11 % 
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DESCRIPCIÓ DEL LOCAL. 
 
El local de referència, està situat a la planta baixa d’un edifici entre mitgeres, destinat 
a habitatges, a la Ronda Ibèrica, núm. 73, que fa cantonada amb la Rambla de Sant 
Jordi, núm. 43, a Vilanova i la Geltrú. Disposa de planta baixa (locals) i de fins a quatre 
plantes pis dedicades a habitatge. La seva construcció data del 2008, és a dir, una 
antiguitat de 6 anys. 
Superfície local útil 345,65 m2.  
 
NORMATIVA URBANÍSTICA. 

 
 
 
L’edifici està qualificat en el PGOU de Vilanova i la Geltrú amb les següents dades: 
 

 Pla Parcial del Polígon Sant Jordi. Clau A. 
 Residencial plurifamiliar en illa tancada o semitancada 
 Usos admesos en PB: comercial i oficines.  
 Fondària edificable: 15 m. 
 Edificabilitat: PB+4PP, alçada reguladora: 15,50 m. 

 
L’edifici i els usos són compatibles amb l’ordenació prevista al PGOU. 
 
 
LOT núm3. PARCEL·LA  
PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER 
PP SOLICRUP 
VILANOVA i la GELTRÚ                                                          (268.4) 
 
Descripció registral: 
Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, núm. 2 
Finca. 52444 
Tom. 2143 
Llibre. 1174 
Foli. 29 
Inscripció. 1ª 
 
Titularitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (P0830800I), ple domini amb un 100.%.  
Parcel·la 5.c (exp. 268.4), originada en el projecte de reparcel·lació urbanística del Pla 
Parcial Solicrup 3.5, polígon 3. Comparteix fitxa de cadastre amb la parcel·la 5.b (exp. 
268.5). Aquesta finca està adscrita al Patrimoni públic de sòl i habitatge atesa la seva 
cessió a l’Ajuntament com a part del 10.% d’aprofitament mig del procés de 
reparcel·lació urbanística. 
 
Càrregues: 
 
AFECTA a la quota de liquidació per Reparcel·lació provisional, que es determina 
provisionalment en la quantitat de cent-un-mil tres-cents seixanta sis euros (101.366,00 
€), assignant un coeficient de participació de 1,90.%. 
 
Aquesta afectació està cancel·lada econòmicament amb càrrec a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú , d’acord amb la certificació emesa pel Servei Municipal de 
Recaptació. 
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L’Ajuntament s’obliga a assumir els imports econòmics resultants del compte de 
liquidació definitiu. 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA PARCEL·LA. 
 
La parcel·la de referència, és un solar urbà edificable, de forma rectangle irregular, 
allargat en el seu eix sud-est/nord-est, situat al nord del sector de Solicrup, en la  
 
cantonada del carrer Panxo Ferrer amb passeig de la Fita. Oficialment l’hi correspon el 
núm. 9 del carrer de Panxo Ferrer que comparteix amb la parcel·la 5.b (exp. 268.5), a 
l’est de Vilanova i la Geltrú. 
Superfície de la finca: 436,68 m2. 
 
NORMATIVA URBANÍSTICA. 

 
La parcel·la (solar) està qualificat en el planejament derivat del PGOU de Vilanova i la 
Geltrú, en el Pla Parcial del sector  Solicrup 3.5, parcel·la núm. 4, amb les següents 
dades: 
 

 14.d. Edificació usos complementaris 
 Alçada reguladora màxima: 12 m. 
 Usos: comercial petit i mitjà, oficines i serveis, restauració. 
 Edificabilitat: PB+1. 1,14 m2/sostre x m2/solar: 483,00 m2/sostre 

 
Els usos són compatibles amb l’ordenació prevista al PGOU. 
 
LOT  núm. 4. PARCEL·LA  
PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER 
PP SOLICRUP 
VILANOVA i la GELTRÚ                                                           (268.5 
 
Descripció registral: 
Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, núm. 2 
Finca. 52443 
Tom. 2143 
Llibre. 1174 
Foli. 25 
Inscripció. 1ª 
 
Titularitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (P0830800I), ple domini amb un 100.%.  
Descripció registral: 
 
Parcel·la 5.b (exp. 268.5), originada en el projecte de reparcel·lació urbanística del Pla 
Parcial Solicrup 3.5, polígon3, subsector 1. Comparteix fixa de cadastre amb la 
parcel·la 5.c (exp. 268.4). Aquesta finca està adscrita al Patrimoni públic de sòl i 
habitatge atesa la seva cessió a l’Ajuntament com a part del 10% d’aprofitament mig 
del procés de reparcel·lació urbanística. 
 
Finca lliure de càrregues, servituds i gravàmens 
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DESCRIPCIÓ DE LA PARCEL·LA. 
 
La parcel·la de referència és un solar urbà edificable, de forma rectangle irregular. 
allargat en el seu eix sud-est/nord-est, situat al nord del sector de Solicrup, en la 
cantonada del carrer Panxo Ferrer amb carrer Camí de la Fita. Oficialment li correspon 
el núm. 9 del carrer Panxo Ferrer que comparteix amb la parcel·la 5.c (exp. 268.4), a 
l’est de Vilanova i la Geltrú. 
 
Superfície de la finca 458,84 m2. 
 
NORMATIVA URBANÍSTICA. 

 
La parcel·la (solar) està qualificat en el planejament derivat del PGOU de Vilanova i la 
Geltrú, en el Pla Parcial del sector  Solicrup 3.5, parcel·la núm. 5, amb les següents 
dades: 
 
       14.d. Edificació usos complementaris 

 Alçada reguladora màxima: 12 m. 
 Usos: comercial petit i mitjà, oficines i serveis, restauració. 
 Edificabilitat: PB+1. 1,14 m2/sostre x m2/solar: 523,08 m2/sostre 

 
Els usos són compatibles amb l’ordenació prevista al PGOU. 
 
 
LOT  núm. 5. PARCEL·LA INDUSTRIAL 
CARRER DE LA CERÀMICA, 3 / AVINGUDA COLL D’EN FERRAN, 11 
SECTOR MASIA D’EN BARRERES, II 
VILANOVA i la GELTRÚ                                                             (289.1) 
 
Descripció registral: 
Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, núm. 2 
Finca. 62439 
Tom. 2645 
Llibre. 1551 
Foli. 33 
Inscripció. 1ª de data 05.11.2012 
 
Titulars registrals: 
 
 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (P0830800I), Ple domini amb un 72.% sobre el 

total de la finca. 
 Promoció Industrial de Vilanova SAM. (PIVSAM) (A58008970), Ple domini amb 28.% 

sobre el total de la finca. 
 
Parcel·la OR2, originada en el Projecte de Reparcel·lació urbanística del Sector Masia 
d’en Barreres II. Aquesta finca està adscrita al Patrimoni públic de sòl i habitatge atesa 
la seva cessió a l’Ajuntament com a part del 10.% d’aprofitament mig del procés de 
reparcel·lació urbanística. 
 
Càrregues: 
 
 No consten càrregues ni gravàmens. 
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DESCRIPCIÓ DE LA PARCEL·LA. 
 
La parcel·la de referència, està situada al carrer de la Ceràmica, núm. 3 des don hi té 
l’accés, amb cantonada a l’avinguda del Coll d’en Ferran, núm. 11, al Sector de la  
 
 
Masia d’en Barreres II, al nord de Vilanova i la Geltrú, entre la Carretera C-31 (variant ) i 
l’autopista C-32. 
 
Superfície de la finca: 1.400,00 m2. 
 
 
LOT  NÚM. 6. PARCEL·LA INDUSTRIAL 
CARRER DE LA CERÀMICA, 2  
SECTOR MASIA D’EN BARRERES, II 
VILANOVA i la GELTRÚ                                                              (289.2) 
 
Descripció registral: 
Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, núm. 2 
Finca. 62.425 
Tom. 2631 
Llibre. 1537 
Foli. 203 
 
Inscripció. 1ª de data 05.11.2012 
 
Titulars registrals: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (P0830800I), Ple domini amb un 
100.% 
 
Parcel·la OR2, originada en el Projecte de Reparcel·lació urbanística del Sector Masia 
d’en Barreres II. Aquesta finca està adscrita al Patrimoni públic de sòl i habitatge atesa 
la seva cessió a l’Ajuntament com a part del 10.% d’aprofitament mig del procés de 
reparcel·lació urbanística. 
 
Càrregues: 
 
 No consten càrregues ni gravàmens. 

 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA PARCEL·LA. 
 
La parcel·la de referència ImB1, està situada al carrer de la Ceràmica, núm. 2 des don 
hi té l’accés, amb cantonada a la Rambla de la Torre de l’Onclet, al Sector de la 
Masia d’en Barreres II, al nord de Vilanova i la Geltrú, entre la Carretera C-31 (variant ) i 
l’autopista C-32. 
 
Superfície de la finca 1.689,20 m2. 
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NORMATIVA URBANÍSTICA. 
 

La parcel·la (solar) està qualificat en el planejament derivat del PGOU de Vilanova i la 
Geltrú, en el Pla Parcial del sector Masia d’en Barreres II amb les següents dades: 
 

 15.b Subzona de desenvolupament industrial, intensitat 2. 
 Àrea ImB  
 Usos: industrials o de magatzem, d’edificació aïllada. 

 
 Edificabilitat neta màxima de 1,10 m2 de sostre per m2 de sòl: 1.858,12 m2. sostre 

 
Els usos són compatibles amb l’ordenació prevista al PGOU. 
 
 
LOT NÚM. 7. PARCEL·LA INDUSTRIAL 
CARRER DEL CIMENT, 5 / CARRER DE L’ACER, 1  
SECTOR MASIA D’EN BARRERES, II 
VILANOVA i la GELTRÚ                                                               (289.3) 
 
Descripció registral: 
Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, núm. 2 
Finca. 62.424 
Tom. 2631 
Llibre. 1537 
Foli. 199 
Inscripció. 1ª de data 05.11.2012 
 
Titulars registrals: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (P0830800I), Ple domini amb un 
100.% 
 
Parcel·la OR2, originada en el Projecte de Reparcel·lació urbanística del Sector Masia 
d’en Barreres II. Aquesta finca està adscrita al Patrimoni públic de sòl i habitatge atesa 
la seva cessió a l’Ajuntament com a part del 10.% d’aprofitament mig del procés de 
reparcel·lació urbanística. 
 
Càrregues: 
 No consten càrregues ni gravàmens. 

 
 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA PARCEL·LA. 
 
La parcel·la de referència ImA2, està situada a la cantonada del carrer del Ciment, 
núm. 5 amb cantonada al carrer de l’Acer, núm. 1. Les dues façanes formen el costats 
d’un triangle rectangle on l’hipotenusa és la paret posterior de l’antiga fàbrica de 
ciment Griffi, al Sector de la Masia d’en Barreres, al nord de Vilanova i la Geltrú, just per 
sobre de la Carretera C-31 (variant ). 
 
Superfície de la finca: 4.967,65 m2. 
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NORMATIVA URBANÍSTICA. 
 

La parcel·la (solar) està qualificat en el planejament derivat del PGOU de Vilanova i la 
Geltrú, en el Pla Parcial del sector Masia d’en Barreres II amb les següents dades: 
 

 15.b Subzona de desenvolupament industrial, intensitat 2. 
 Àrea ImA  
 Usos: industrials o de magatzem, d’edificació aïllada. 
 Edificabilitat neta màxima de 0,70 m2 de sostre per m2 de sòl: 3.477,36 m2. sostre 

 
Els usos són compatibles amb l’ordenació prevista al PGOU. 
 
 
LOT  núm. 8. PARCEL·LA INDUSTRIAL 
AVINGUDA COLL D’EN FERRAN,  
SECTOR MASIA DEL NOTARI 
VILANOVA i la GELTRÚ                                                               (292.1) 
 
Descripció registral: 
Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, núm. 2 
Finca. 60.969 
Tom. 2539 
Llibre. 1445 
Foli. 1135 
 
Titulars registrals: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (P0830800I), Ple domini amb un 
100.% 
 
Parcel·la OR2, originada en el Projecte de Reparcel·lació urbanística del Sector Masia 
del Notari. Aquesta finca està adscrita al Patrimoni públic de sòl i habitatge atesa la 
seva cessió a l’Ajuntament com a part del 10.% d’aprofitament mig del procés de 
reparcel·lació urbanística. 
 
Càrregues: 
 
 No consten càrregues ni gravàmens. 

 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA PARCEL·LA. 
 
La parcel·la de referència núm. 18 del polígon en el PP de la Masia del Notari, està 
situada al costat est de la carretera de sortida a Vilafranca del Penedès al nord de 
Vilanova i la Geltrú, per sota de l’autopista C-32. És de forma rectangular. 
  
Superfície de la finca: 2.275,70 m2. 
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NORMATIVA URBANÍSTICA. 
 
La parcel·la (solar) està qualificat en el planejament derivat del PGOU de Vilanova i la 
Geltrú, en el Pla Parcial Urbanístic del sector industrial 2.16, Masia del Notari amb les 
següents dades: 
 

 15.b Subzona de desenvolupament industrial, intensitat 2. 
 Illa MI-4. Condicions particulars illes 4 i 5. 
 Plantes: PB+2P 
 Usos: Petita industria, oficines, comercial especial (6.1.b Llei 1/2009) 
 Edificabilitat neta màxima de 0,90 m2 de sostre per m2 de sòl: 2.048,13 m2 sostre 

edificable. 
 

Els usos són compatibles amb l’ordenació prevista al PGOU. 
 
 
 
 
LOT   núm. 9. PARCEL·LA  
RAMBLA DE PER VENTURA / PLAÇA BORDEGASSOS / CARRER DEL BAGES 
PP LLIMONET, POLÍGON II 
VILANOVA i la GELTRÚ                                                            (273.3) 
 
Descripció registral: 
Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú. 
Finca. 61024 
Tom. 2541 
Llibre. 1447 
Foli. 107 
Inscripció. 1ª 
 
Titularitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (P0830800I), ple domini amb un 100.%.  
 
Parcel·la RP-10, originada en el Projecte de reparcel·lació urbanística del Polígon-2, del 
Pla Parcial Llimonet. Aquesta finca està adscrita al Patrimoni públic de sòl i habitatge  
 
atesa la seva cessió a l’Ajuntament com a part del 10.% d’aprofitament mig del procés 
de reparcel·lació urbanística. 
 
 
 
 
Càrregues: 
 
AFECTA a la quota de liquidació per Reparcel·lació provisional, que es determina 
provisionalment en la quantitat de set-cents trenta-cinc-mil nou-cents setanta un euros 
amb vuitanta cinc cèntims (735.971,85 €), assignant un coeficient de participació de 
8,1885307366.%. 
 
Aquesta afectació està cancel·lada econòmicament amb càrrec a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú , d’acord amb la certificació emesa pel Servei Municipal de 
Recaptació. 
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L’Ajuntament s’obliga a assumir els imports econòmics resultants del compte de 
liquidació definitiu. 
 
DESCRIPCIÓ DE LA PARCEL·LA. 
 
La parcel·la de referència, és un solar urbà edificable situat al costat sud-est de la 
plaça dels Bordegassos, també amb façana a la rambla de Pep Ventura i carrer del 
Bages, al Sector del Llimonet II, al nord de Vilanova i la Geltrú. 
 
Superfície de la finca: 1.170,00 m2. 
 
NORMATIVA URBANÍSTICA. 

 
La parcel·la (solar) està qualificat en el planejament derivat del PGOU de Vilanova i la 
Geltrú, en el Pla Parcial del sector  del Llimonet II, amb les següents dades: 
 
 
 
     14.a Edificació residencial plurifamiliar 
 Usos: PB comercial / PP habitatge 
 Edificabilitat 1.170,00 m2 de sostre en PB (comercial) i 4.410,00 m2 de sostre en PP 

(habitatge) 
 
Els usos són compatibles amb l’ordenació prevista al PGOU i no hi ha cap càrrega 
urbanística. 
 
 
LOT núm.10. PARCEL·LA  
CARRER DEL BAGES / AVD. VILAFRANCA / CARRER DEL BALL DE BASTONS 
PP LLIMONET, POLÍGON II 
VILANOVA i la GELTRÚ                                                          (273.4) 
 
Descripció registral: 
Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú. 
Finca. 61026 
Tom. 2541 
Llibre. 1447 
Foli. 115 
Inscripció. 1ª 
 
Titularitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (P0830800I), ple domini amb un 100.%.  
 
Parcel·la RP-11b, originada en el Projecte de reparcel·lació urbanística del Polígon-2, 
del Pla Parcial Llimonet. Aquesta finca està adscrita al Patrimoni públic de sòl i 
habitatge atesa la seva cessió a l’Ajuntament com a part del 10.% d’aprofitament mig 
del procés de reparcel·lació urbanística. 
 
Càrregues: 
 
AFECTA a la quota de liquidació per Reparcel·lació provisional, que es determina 
provisionalment en la quantitat de cent cinquanta dos-mil quatre-cents trenta sis euros 
amb deu cinc cèntims (152.436,10 €), assignant un coeficient de participació de 
1,6971599048.%. 
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Aquesta afectació està cancel·lada econòmicament amb càrrec a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú , d’acord amb la certificació emesa pel Servei Municipal de 
Recaptació. 
 
L’Ajuntament s’obliga a assumir els imports econòmics resultants del compte de 
liquidació definitiu. 
 
DESCRIPCIÓ DE LA PARCEL·LA. 
 
La parcel·la de referència, és un solar urbà edificable situat al costat est del polígon, 
enfront de l’Avinguda de Vilafranca, també amb façana al carrer del Bages, al Sector 
del Llimonet II, al nord de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
 
Superfície de la finca: 325,87,00 m2. 
 
NORMATIVA URBANÍSTICA. 

 
La parcel·la (solar) està qualificat en el planejament derivat del PGOU de Vilanova i la 
Geltrú, en el Pla Parcial del sector  del Llimonet II, amb les següents dades: 
 

 14.a. RP. Edificació residencial plurifamiliar 
 Usos: PB comercial / PP habitatge, entre d’altres 
 Edificabilitat 325,87 m2 de sostre en PB (comercial) i 856,58 m2 de sostre en PP 

(habitatge) 
 
Els usos són compatibles amb l’ordenació prevista al PGOU i no hi ha cap càrrega 
urbanística. 
 
 
LOT  núm. 11. PARCEL·LA  
CARRER DE LES GRALLES / CARRER BALL DE GITANES / RAMBLA PER VENTURA 
PP LLIMONET, POLÍGON III 
VILANOVA i la GELTRÚ                                                           (287.1) 
 
Descripció registral: 
Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, núm 2. 
Finca. 61066 
Tom. 2543 
Llibre. 1449 
Foli. 17 
Inscripció. 1ª 
 
Titularitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (P0830800I), ple domini amb un 100.%.  
 
Parcel·la RP-3c, originada en el Projecte de reparcel·lació urbanística del Polígon-3, del 
Pla Parcial Llimonet. Aquesta finca està adscrita al Patrimoni públic de sòl i habitatge 
atesa la seva cessió a l’Ajuntament com a part del 10.% d’aprofitament mig del procés 
de reparcel·lació urbanística. 
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Càrregues: 
 
AFECTA a la quota de liquidació per Reparcel·lació provisional, que es determina 
provisionalment en la quantitat de cinc-cents noranta sis-mil vint euros amb divuit 
cèntims (596.020,18 €), assignant un coeficient de participació de 10,425772446.%. 
 
Aquesta afectació està cancel·lada econòmicament amb càrrec a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú , d’acord amb la certificació emesa pel Servei Municipal de 
Recaptació. 
 
L’Ajuntament s’obliga a assumir els imports econòmics resultants del compte de 
liquidació definitiu. 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA PARCEL·LA. 
 
La parcel·la de referència, és un solar urbà edificable situat al costat nord del polígon, 
just per sota de la carretera C-31 (variant), també amb façana a la Rambla de Per 
Ventura, al Sector del Llimonet III, al nord de Vilanova i la Geltrú. 
 
Superfície de la finca: 740,08 m2. 
 
NORMATIVA URBANÍSTICA. 

 
La parcel·la (solar) està qualificat en el planejament derivat del PGOU de Vilanova i la 
Geltrú, en el Pla Parcial del sector  del Llimonet II, amb les següents dades: 
 

 14.a. RP. Edificació residencial plurifamiliar 
 Usos: PB comercial / PP habitatge, entre d’altres 
 Edificabilitat 740,08 m2 de sostre en PB (comercial) i 3.162,95 m2 de sostre en PP 

(habitatge) 
 
Els usos són compatibles amb l’ordenació prevista al PGOU i no hi ha cap càrrega 
urbanística. 
 
 
LOT núm.12. PARCEL·LA  
CARRER ANTONI M. ALCOVER, 9 
PP SOLICRUP / SECTOR 3.5 
VILANOVA i la GELTRÚ                                                          (298.1) 
 
Descripció registral: 
Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, núm. 2 
Finca. 60740 
Tom. 2530 
Llibre. 1436 
Foli. 38 
Inscripció. 1ª 
 
Titularitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (P0830800I), ple domini amb un 100.%.  
 
Parcel·la C.2 (exp. 298.1), subsector 2, originada en el Projecte de reparcel·lació 
urbanística del Sector Solicrup 3.5. Comparteix fitxa de cadastre amb la parcel·la D 
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(exp. 298.2). Aquesta finca està adscrita al Patrimoni públic de sòl i habitatge atesa la 
seva cessió a l’Ajuntament com a part del 10.% d’aprofitament mig del procés de 
reparcel·lació urbanística. 
 
Càrregues: 
 
GRAVADA amb la quota de liquidació provisional, per despeses de Reparcel·lació, que 
es determina en la quantitat de cinquanta nou-mil vuit-cents quaranta vuit euros 
(59.848,00 €). 
 
Aquesta afectació està cancel·lada econòmicament amb càrrec a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú , d’acord amb la certificació emesa pel Servei Municipal de 
Recaptació. 
 
L’Ajuntament s’obliga a assumir els imports econòmics resultants del compte de 
liquidació definitiu. 
 
DESCRIPCIÓ DE LA PARCEL·LA. 
 
La parcel·la de referència, és un solar urbà edificable, de forma rectangle, al carrer 
d’Antoni M. Alcover, núm. 9, situat al sud-est de Solicrup, a l’est de Vilanova i la Geltrú. 
 
Superfície de la finca: 680,95 m2. 
 
 
 
NORMATIVA URBANÍSTICA. 

 
La parcel·la (solar) està qualificat en el planejament derivat del PGOU de Vilanova i la 
Geltrú, en el Pla Parcial del sector  Solicrup 3.5, parcel·la núm. C2, amb les següents 
dades: 
 

 14.d. Edificació segons paràmetres del PP 
 Sup. màxima edificable: 72,37.% 
 Usos: comercial en PB i habitatge en PP. 
 Edificabilitat: 2,20 m2/sostre x m2/solar: 1.498,09 m2. edificables, (492,00 m2 

comercial / 1.006,00 m2 / habitatge) 
 

Els usos són compatibles amb l’ordenació prevista al PGOU. 
 
 
LOT núm 13. PARCEL·LA  
CARRER ANTONI M. ALCOVER / CARRER JOAN BROSSA 
PP SOLICRUP. SECTOR 3.5 
VILANOVA i la GELTRÚ                                                          (298.2) 
 
Descripció registral: 
Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, núm. 2 
Finca. 60741 
Tom. 2530 
Llibre. 1436 
Foli. 42 
Inscripció. 1ª 
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Titularitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (P0830800I), ple domini amb un 100.%.  
 
Parcel·la D (exp. 298.2), subsector 2, originada en el Projecte de reparcel·lació 
urbanística del Sector Solicrup 3.5. Comparteix fitxa de cadastre amb la parcel·la C.2 
(exp. 298.1). Aquesta finca està adscrita al Patrimoni públic de sòl i habitatge atesa la 
seva cessió a l’Ajuntament com a part del 10.% d’aprofitament mig del procés de 
reparcel·lació urbanística. 
 
Càrregues: 
 
GRAVADA amb la quota de liquidació provisional, per despeses de Reparcel·lació, que 
es determina en la quantitat de quaranta quatre-mil nou-cents dotze euros (44.912,00 
€). 
 
Aquesta afectació està cancel·lada econòmicament amb càrrec a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú , d’acord amb la certificació emesa pel Servei Municipal de 
Recaptació. 
 
L’Ajuntament s’obliga a assumir els imports econòmics resultants del compte de 
liquidació definitiu. 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA PARCEL·LA. 
 
La parcel·la de referència, és un solar urbà edificable, de forma rectangle, al carrer 
d’Antoni M. Alcover, cantonada amb el carrer Joan Brossa, situat al sud-est de Solicrup, 
a l’est de Vilanova i la Geltrú. 
 
Superfície de la finca: 1.134,29 m2. 
 
NORMATIVA URBANÍSTICA. 

 
La parcel·la (solar) està qualificat en el planejament derivat del PGOU de Vilanova i la 
Geltrú, en el Pla Parcial del sector  Solicrup 3.5, amb les següents dades: 
 

 14.d. Edificació segons paràmetres del PP 
 Sup. màxima edificable: 73,87.% 
 Usos: comercial en PB i habitatge en PP. 

        Edificabilitat: 2,38 m2/sostre x m2/solar: 2.699,61 m2. edificables, (838,00 m2   
comercial / 1.868,00 m2 / habitatge) 
 
Els usos són compatibles amb l’ordenació prevista al PGOU. 
 
 
LOT  núm. 14. PARCEL·LA  
CARRER RIU EBRE, 21.C 
LA COLLADA 
VILANOVA i la GELTRÚ                                                          (219.A) 
 
Descripció registral: 
Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, núm. 2 
Finca. 45453 
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Tom. 1665 
Llibre. 873 
Foli. 196 
Inscripció. 1ª 
 
Titularitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (P0830800I), ple domini amb un 100.%. 
Aquesta finca està adscrita al Patrimoni públic de sòl i habitatge atesa la seva cessió a  
 
l’Ajuntament, a resultes de l’expedient de reparcel·lació pel sistema de compensació, 
del Pla Parcial de La Collada-Sis Camins. 
 
Finca lliure de càrregues, servituds i gravàmens. 
 
DESCRIPCIÓ DE LA PARCEL·LA. 
 
La parcel·la de referència, és un solar urbà edificable, de forma rectangle irregular, 
allargat en el seu eix nord/sud, situat al nord del sector de la Collada-Sis Camins, a 
l’oest de Vilanova i la Geltrú. 
 
Superfície de la finca: 134,20 m2. 
 
NORMATIVA URBANÍSTICA. 

 
La parcel·la (solar) està qualificat en el planejament derivat del PGOU de Vilanova i la 
Geltrú, en el Pla Parcial del sector  La Collada-Sis Camins, amb les següents dades: 
 

 10.a Edificació residencial unifamiliar en filera 
 Usos: Habitatge unifamiliar  
 Fondària edificable: 15 m 
 Edificabilitat: 268 m2 de sostre en PB i una PP (habitatge) 

 
Els usos són compatibles amb l’ordenació prevista al PGOU. 
 
 
LOT  núm. 15. PARCEL·LA  
CARRER QUIXOT, 40 / AV. ROCACRESPA, 19 
LA COLLADA 
VILANOVA i la GELTRÚ                                                        (208.40) 
 
Descripció registral: 
 
Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú. 
Finca. 44180 
Tom. 1568 
Llibre. 803 
Foli. 188 
Inscripció. 1ª 
 
Titularitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (P0830800I), ple domini amb un 100.%. 
Expedient patrimonial núm. 208-40. 
 



 
 
 
 
 
                Secretaria General 
              Servei de Patrimoni  
 
 

Carrer de Josep Llanza, 1-7, 1r • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 17

Aquesta finca està adscrita al Patrimoni públic de sòl i habitatge atesa la seva cessió a 
l’Ajuntament, a resultes de l’expedient de reparcel·lació pel sistema de compensació, 
del Pla Parcial de La Collada-Sis Camins. 
 
Càrregues: 
 
 
GRAVADA amb la quota de liquidació per despeses d’urbanització de determinada en 
la quantitat de quatre-mil set-cents vuitanta dos euros amb vuitanta set cèntims 
(4.782,87 €). 
 
Aquesta afectació està cancel·lada econòmicament amb càrrec a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú , d’acord amb la certificació emesa pel Servei Municipal de 
Recaptació. 
 
L’Ajuntament s’obliga a assumir els imports econòmics resultants del compte de 
liquidació definitiu. 
 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA PARCEL·LA. 
 
La parcel·la de referència, és un solar urbà edificable, de forma rectangle irregular, 
allargat en el seu eix nord/sud, situat al nord del sector de la Collada-Sis Camins, a 
l’oest de Vilanova i la Geltrú. 
 
Superfície de la finca segons inscripció registral: 182,00 m2. La superfície real de la 
parcel·la és de: 164,12 m2. 
 
NORMATIVA URBANÍSTICA. 
La parcel·la (solar) està qualificat en el planejament derivat del PGOU de Vilanova i la 
Geltrú, en el Pla Parcial del sector  La Collada-Sis Camins, amb les següents dades: 
 
 

 10.a: Ordenació en edificació en filera 
 Tipus edificació: alineació en vial 
 Usos: Habitatge unifamiliar  
 Fondària edificable: 11 des del carrer del quixot 
 Edificabilitat: PB+PP-PSC (sota coberta): 90,00 m2 x 2: 180,00 m2 habitatge. Sota 

coberta: 40 m2. 
 
Els usos són compatibles amb l’ordenació prevista al PGOU. 
 
 
LOT   núm. 16. PARCEL·LA 
CARRER ANETO, 35,  LA COLLADA 
VILANOVA i la GELTRÚ                                      
 
INSCRIPCIÓ REGISTRAL. 
Carrer Aneto, núm. 35, parcel·la 143 (Expedient de Patrimoni: 219-G) 
Finca. 41834 
Tom. 1449 
Llibre. 716 
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Foli. 127 
Inscripció. 1ª 
 
GRAVADA amb la quota de liquidació per despeses d’urbanització de determinada en 
la quantitat de tres-mil sis-cents trenta vuit euros amb cinquanta tres cèntims (3.638,53 
€). 
 
Aquesta afectació està cancel·lada econòmicament amb càrrec a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú , d’acord amb la certificació emesa pel Servei Municipal de 
Recaptació. 
 
L’Ajuntament s’obliga a assumir els imports econòmics resultants del compte de 
liquidació definitiu. 
 
 
LOT  núm. 17. PARCEL·LA 
CARRER ANETO, 37, LA COLLADA 
VILANOVA I LA GELTRÚ   
 
Carrer Aneto, núm. 37, parcel·la 142 (Expedient de Patrimoni: 219-H) 
Finca. 41833 
Tom. 1449 
Llibre. 716 
Foli. 124 
Inscripció. 1ª 
 
GRAVADA amb la quota de liquidació per despeses d’urbanització de determinada en 
la quantitat de tres-mil sis-cents trenta vuit euros amb cinquanta tres cèntims (3.638,53 
€). 
 
 
Aquesta afectació està cancel·lada econòmicament amb càrrec a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú , d’acord amb la certificació emesa pel Servei Municipal de 
Recaptació. 
 
L’Ajuntament s’obliga a assumir els imports econòmics resultants del compte de 
liquidació definitiu. 
 
LOT  núm. 18. PARCEL·LA 
CARRER ANETO, 39, LA COLLADA 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Carrer Aneto, núm. 39, parcel·la 141 (Expedient de Patrimoni: 219-I) 
Finca. 41832 
Tom. 1449 
Llibre. 716 
Foli. 121 
Inscripció. 1ª 
 
GRAVADA amb la quota de liquidació per despeses d’urbanització de determinada en 
la quantitat de tres-mil sis-cents trenta vuit euros amb cinquanta tres cèntims (3.638,53 
€). 
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Aquesta afectació està cancel·lada econòmicament amb càrrec a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú , d’acord amb la certificació emesa pel Servei Municipal de 
Recaptació. 
 
L’Ajuntament s’obliga a assumir els imports econòmics resultants del compte de 
liquidació definitiu. 
 
Carrer Aneto, núms. 35, 37 i 39. 
 
 
 
Les tres parcel·les o solars, estan situades juntes edificables, de forma rectangular 
allargat en el seu eix nord-est/sud-oest, situat al sector de la Collada-Sis Camins, per 
sota de la carretera variant C-31, l’oest de Vilanova i la Geltrú. 

 
Superfície de les tres parcel·les és: 97,50 m2 x 3: 292,50 m2. 
 
Edificabilitat: 6 m. façana x 10 m. fondària: 60,00 m2 planta x 2: 120,00 m2. + 20,00 m2. 
sota coberta X 3 parcel·les 
 
 
LOT núm. 19. PARCEL·LA 
CARRER ANETO, 18, LA COLLADA 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Carrer Aneto, núm. 18, parcel·la 122 (Expedient de Patrimoni: 219-T) 
Finca. 41813 
Tom. 1449 
Llibre. 716 
Foli. 64 
Inscripció. 1ª 
 
GRAVADA amb la quota de liquidació per despeses d’urbanització de determinada en 
la quantitat de tres-mil sis-cents trenta vuit euros amb cinquanta tres cèntims (3.638,53 
€). 
 
La parcel·la està situada al costat nord del carrer Aneto, de forma rectangular allargat 
en el seu eix nord-est/sud-oest, situat al sector de la Collada-Sis Camins, per sota de la 
carretera variant C-31, l’oest de Vilanova i la Geltrú. 
 
Superfície de la parcel·la: 60,00 m2. 
 
Edificabilitat: 6,00 m. façana x 10,00 m. fondària: 60,00 m2 planta x 2: 120,00 m2. + 30,00 
m2. sota coberta  
 
NORMATIVA URBANÍSTICA. 

 
La parcel·la (solar) està qualificat en el planejament derivat del PGOU de Vilanova i la 
Geltrú, en el Pla Parcial del sector  La Collada-Sis Camins, amb les següents dades: 
 
      10.b: Ordenació en edificació en filera 
 Tipus edificació: alineació en vial 
 Usos: Habitatge unifamiliar  
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 Fondària edificable: 10 des del carrer  
 Edificabilitat: PB+PP-PSC (sota coberta): 60,00 m2 x 2: 120,00 m2 habitatge. Sota 

coberta: 30,00 m2. 
 
Els usos són compatibles amb l’ordenació prevista al PGOU. 
 
 
 
LOT  núm. 20. PARCEL·LA 
CARRRER ANETO NÚM. 2 CANTONADA CARRER RIU SEGURA, LA COLLADA 
VILANOVA I LA GELTRÚ  
 
Carrer Aneto, núm. 2, cantonada carrer Riu Segura, núm. 32-34, parcel·la 104 
(Expedient de Patrimoni: 219-BA) 
 
Finca. 41795 
Tom. 1449 
Llibre. 716 
Foli. 10 
Inscripció. 1ª 
 
Titularitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (P0830800I), ple domini amb un 100.%.  
 
GRAVADA amb la quota de liquidació per despeses d’urbanització de determinada en 
la quantitat de tres-mil sis-cents trenta vuit euros amb cinquanta tres cèntims (3.638,53 
€). 
 
Aquesta afectació està cancel·lada econòmicament amb càrrec a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú , d’acord amb la certificació emesa pel Servei Municipal de 
Recaptació. 
 
L’Ajuntament s’obliga a assumir els imports econòmics resultants del compte de 
liquidació definitiu. 
 
 
NORMATIVA URBANÍSTICA. 

 
La parcel·la (solar) està qualificat en el planejament derivat del PGOU de Vilanova i la 
Geltrú, en el Pla Parcial del sector  La Collada-Sis Camins, amb les següents dades: 
 
 
 
 10.b: Ordenació en edificació en filera 
 Tipus edificació: alineació en vial 
 Usos: Habitatge unifamiliar  
 Fondària edificable: 10 des del carrer  
 Edificabilitat: PB+PP-PSC (sota coberta): 60,00 m2 x 2: 120,00 m2 habitatge. 

Sotacoberta: 30,00 m2. 
 
Els usos són compatibles amb l’ordenació prevista al PGOU. 
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La parcel·la està situada en el xamfrà nord que formen els carrer Aneto i Riu segura,  
de forma rectangular allargat irregular, situat al sector de la Collada-Sis Camins, per 
sota de la carretera variant C-31, l’oest de Vilanova i la Geltrú. 
 
Edificabilitat: 19,30 m. façana x 10 m. fondària: 193,00 m2 planta x 2: 386,00 m2. + 70,00 
m2. sotacoberta 
 
 
Superfície de la parcel·la: 200,00 m2. 
 
La totalitat d’aquestes finques estan adscrites al Patrimoni públic de sòl i habitatge 
atesa la seva cessió a l’Ajuntament, a resultes de l’expedient de reparcel·lació pel 
sistema de compensació, del Pla Parcial de La Collada-Sis Camins. 
 
 
LOT 21 . PARCEL·LA  
CARRER PARDALS, 19 
L’ARAGAI 
VILANOVA i la GELTRÚ                                                          (217.1) 
 
Descripció registral: 
Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú. 
Finca. 43369 
Tom. 1519 
Llibre. 768 
 
Foli. 177 
Inscripció. 1ª 
 
Titularitat: 
 
65,73.% Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (P0830800I), a resultes de l’expedient de la 
reparcel·lació, del Pla Parcial de L’Aragai. 
17,38.5. Luis del Cerro Beriguistain (embargat a favor de l’Estat) 
16,89.% Instituto de Religiosas Misioneras de la Inmaculada Concepción. 
 
Expedient patrimonial núm. 217-01. 
 
Aquesta finca està adscrita al Patrimoni públic de sòl i habitatge atesa la seva cessió a 
l’Ajuntament, a resultes de l’expedient de reparcel·lació del Pla Parcial de l’Aragai. 
 
Càrregues: 
 
ANOTACIÓ preventiva d’embargament a favor de l’ESTAT, a resultes de l’expedient de 
constrenyiment a instàncies de l’ADMINISTRACIÓ D’HISENDA de Vilanova i la Geltrú, el 
qual per manament lliurat el 9 de juny de 1995, ordenà l’esmentada anotació, per 
assegurar trenta nou-mil nou-cents quinze euros amb un cèntim (39.915,01 €) de 
principal, recàrrecs de constrenyiment de vuit-mil cent-trenta set euros amb vuitanta 
set cèntims (8.137,87 €), reserves de costes de mil cinc-cents dos euros amb cinquanta 
tres cèntims (1.502,53 €), interessos ocasionats fins a la data d’expedició del manament  
de trenta tres mil set-cents trenta cinc euros amb seixanta tres cèntims (33.735,63 €), en 
un total de noranta cinc-mil tres-cents onze euros amb setanta vuit cèntims (95.311,78 
€). 



 
 
 
 
 
                Secretaria General 
              Servei de Patrimoni  
 
 

Carrer de Josep Llanza, 1-7, 1r • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 22

 
AFECTA a la quota de liquidació, que es determina en la quantitat de tres-mil dos-cents 
quaranta euros (3.240,00 €) corresponents al Institut de Religioses Missioneres; tres-mil 
cinc-cents noranta dos euros amb cinc cèntims (3.592,05 €) corresponents al Sr. Lluís del 
Cerro; i tretze-mil cinc-cents vuitanta quatre euros amb setanta set cèntims (13.584,77 
€) corresponents a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
ANOTACIÓ preventiva d’embargament, presa sobre la participació indivisa del 17,38.%, 
pertanyents al Sr. Lluís del Cerro Beriguistain, a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, segons es desprèn de l’expedient de constrenyiment seguit per aquest 
Ajuntament, el qual per ,anament lliurat el 13 de desembre de 1997 ordenà 
l’esmentada anotació, per assegurar divuit-mil quatre euros amb tres cèntims 
(18.004,03 €) de principal, recàrrecs de constrenyiment de tres-mil sis-cents euros amb 
vuitanta un cèntims (3.600,81€),  interessos i costes calculades de nou-mil dos euros 
amb un cèntim (9.002,01 €), en un total de trenta-mil sis-cents euros amb vuitanta cinc 
cèntims (30.600,85 €). 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LA PARCEL·LA. 
 
La parcel·la de referència, és un solar urbà edificable, de forma rectangle, situat al 
nord del sector de l’Aragai, al carrer Pardals, núm. 19 enfront dels terrenys de l’Escola 
dels Franciscans, a l’oest de Vilanova i la Geltrú. 

 
Superfície de la finca: 604,00 m2. 
 
NORMATIVA URBANÍSTICA. 

 
La parcel·la (solar) està qualificat en el planejament derivat del PGOU de Vilanova i la 
Geltrú, en el Pla Parcial del sector  de l’Aragai, amb les següents dades: 
 
 

 11.C2. Habitatge unifamiliar 
 Usos: Habitatge unifamiliar  
 Edificabilitat: 0,377 m2. sostre / m2. solar: 227,71 m2 (edifici principal i auxiliar) 

 
Els usos són compatibles amb l’ordenació prevista al PGOU. 
 
 
III.- TIPUS DE LICITACIÓ 
 
El tipus de licitació serà el que estableix la valoració del bé immoble  efectuat pel tècnic 
municipal competent, a la qual caldrà afegir l’IVA., per cada finca: 
 
A)- Primera fase del concurs: 
 
 
1- Finca registral   52.120  ……………………..        292.460,31€ 
2- Finca registral   61.219   …………………….        587.235,58€ 
3- Finca registral   52.444  …………………….        101.719,80€ 
4- Finca registral   52443   …………………….        110.143,80€ 
5- Finca registral   62.439 ……………………..         249.567,32€     
6- Finca registral   62.425 ……………………..         334.557,05€ 
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7- Finca registral   62.424  …………………….         943.080,89€ 
8- Finca registral   60.969 ……………………..         437.087,33€ 
9- Finca registral   61.024 ………………………      3.629.901,60€ 
10- Finca registral 61.026 ………………………         746.946,72€ 
11- Finca registral 61.066 ………………………      2.561.719,68€ 
12- Finca registral 60.740 ………………………         922.858,56€ 
13- Finca registral 60.741 ………………………      1.681.786,08€ 
14- Finca registral 45.453 ………………………          119.152,80€ 
15- Finca registral 44.180 ………………………            88.920,00€ 
16- Finca registral 41.834 ………………………            57.790,00€ 
17- Finca registral 41.833 ………………………            57.790,00€ 
18- Finca registral 41.832 ………………………            57.790.00€ 
19- Finca registral 41.813 ………………………            60.021,00€ 
20- Finca registral 41.795 ………………………          187.176,60€ 
21- Finca registral 43.369 ………………………          111.439,17€           
 
 
B).-Segona fase del concurs: 
 
Si quedés deserta l’adjudicació en primera fase perquè no existís cap oferta o perquè 
les proposicions no fossin admissibles, el preu de referència serà un 20% inferior a 
l’establert anteriorment. 
 
IV.-   PAGAMENT DEL PREU 
 
El preu es pagarà en diners per qualsevol dels mitjans admesos en dret, de manera  
simultània a la formalització de la corresponent escriptura publica notarial.  
 
La forma de pagament serà, com a norma general, la següent: 
 

a) Un mínim del 20%, amb caràcter immediat a la signatura de la escriptura 
pública, mitjançant transferència bancària al compte que es determini. 

b) Un 40% del preu, en un termini màxim de 3 anys, a comptar des de la signatura 
del contracte meritant com a mínim l’interès legal del diner, mitjançant 
transferència bancària al número de compte que es determini. 

c) La resta, corresponent al 40%, meritant com a mínim l’interès legal del diner, 
mitjançant transferència bancària al número de compte que es determini 
periodificat amb un màxim de DEU (10) anys des de la signatura del contracte, 
Per a garantir el pagament de la totalitat, el licitador haurà d’optar per alguna de 
les formes  de garantia previstes a la clàusula XII del present Plec. 

 
Tot i així, s’estarà als terminis i forma de pagament que el licitador finalment 
adjudicatari hagi formulat com a millora respecte al termini màxim de pagament. 
 
 
V.- PROPOSICIONS PER A CONCORRER AL CONCURS 
 
5.1 Les ofertes per a licitar al present concurs es  presentaran en el Registre General 

de l’Ajuntament en horari de 9:00h a 14h, en sobres tancats, que hauran de 
contenir la documentació relacionada en la clàusula VI, en el termini de 20 dies 
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naturals següents als de la darrera publicació de l’anunci de convocatòria de la 
licitació en els mitjans que legalment corresponguin. 

 
5.2. Tots els Concursants han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes 

un domicili, un número de telèfon i una adreça de correu electrònic, per a les 
comunicacions i relacions que en general es derivin del concurs o que de 
qualsevol manera puguin afectar el Concursant. 
 
Cada licitador nomes podrà presentar una proposició ( sobre B)  per cada finca. 
No es podrà presentar a la primera i segona fase per una mateixa finca. Tampoc 
no es podrà subscriure cap proposta en unió temporal o agrupació amb d’altres, 
si ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una unió temporal o agrupació. La 
contravenció d’aquest precepte produirà la desestimació de totes les propostes 
presentades  per aquest. 

 
5.3 No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals 

concorri algunes de les circumstàncies de prohibició per a contractar previstes en 
l’article 60 del TRLLCSP   3/2011.   

 
5.4  La presentació d’una oferta implica per part del licitador suposa l’acceptació 

incondicionada de les clàusules d’aquest plec de  clàusules administratives 
particulars, que a tal efecte, es consideren part integrant del present contracte; 
així com també ho és la declaració responsable de que es reuneixen totes i 
cadascuna de les condicions legals exigides per a contractar. 
 

5.5 Les ofertes hauran de tenir una validesa mínima de quatre mesos, comptats a 
partir de la data d’obertura de les propostes.  
 

5.6 Passat el termini de quatre mesos sense que l’òrgan corresponent de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú hagi acordat l’adjudicació del contracte o la 
resolució del Concurs en un altre sentit, els licitadors admesos a Concurs tindran 
dret a retirar la seva proposició.  

 
 Les proposicions que no siguin retirades s’entendran vàlides i vinculants per al 

licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec de  clàusules administratives 
particulars. 

 
 
VI.-   GARANTIA PROVISIONAL. 
 
Per concórrer al concurs, els licitadors han de constituir una garantia, de conformitat 
amb l’article 18.3 del Text refós de patrimoni de la Generalitat, aprovada pel Decret 
legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, que es considerarà d’aplicació subsidiària en 
aquest punt. La quantitat que es fixa en concepte de garantia per a licitar, tant en 
primera com en segona fase del concurs, ascendirà a un import corresponent al 2% del 
valor  del bé sigui en primera o segona fase que consta a la Clàusula III anterior. 
 
La garantia haurà de ser constituïda, en el seu cas, a primer requeriment i sense 
benefici d’excusió i divisió, pels següents mitjans: 
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1) En metàl·lic, xec bancari o xec conformat nominatiu a favor de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en valors públics o en valors privats avalats per una 
administració pública o qualsevol banc, caixa d’estalvis, cooperativa de crèdit o 
societat de garantia recíproca, autoritzats per operar a Espanya. 

2) Mitjançant aval solidari prestat per alguns dels bancs, caixes d’estalvis, 
cooperativa de crèdit o societat de garantia recíproca, autoritzats per a operar a 
Espanya, amb les característiques, requisits i models establerts a l’article 56 i 
annex V del Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions 
públiques, aprovat per RD 1098/2001, de 12 d’octubre. 

3) Per contracte d’assegurança de caució, d’acord amb els requisits i model de 
certificat establert a l’article 57 i annex VI del Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, aprovat per RD 1098/2001, de 12 
d’octubre. 

 
Les quantitats ingressades en concepte de garantia no meritaran, en cap cas, cap tipus 
d’interès fins que es cancel·lin. 
 
 
VII.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
Les ofertes constaran de DOS (2) sobres tancats i signats pel Concursant o per la 
persona que el representi.  
 
A cada sobre es farà constar en full apart un índex del seu contingut i el nom del 
Concursant i del signant de la proposició.  
 
El Concursant haurà de presentar la documentació exigida, en cas que sigui notarial, 
ajustada als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalització i 
legitimació. En el cas de documents administratius podran ésser presentats els 
originals, o còpia o fotocòpia degudament compulsades.  
 
Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o 
informàtica, i no s’acceptarà cap document manuscrit o que contingui omissions, 
errades o esmenes que no permetin conèixer clarament les condicions per valorar 
l’oferta. 

 
A) SOBRE A (tancat) 
 

Títol: A l’exterior del sobre  es farà constar la finca( lot) o finques(lots) 
per les que presenta oferta i si es en primera o segona fase i 
Documentació administrativa general- (Alienació, mitjançant selecció del 
contractista per varis criteris d’adjudicació (concurs). 

 
Contingut: 

 
1.- Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del 

concursant 
 

En cas que el concursant sigui una persona jurídica, per tal 
d’acreditar la seva capacitat per contractar haurà d’aportar l’escriptura 
de constitució i, en el seu cas, les seves modificacions vigents, 
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inscrites en el Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible 
conforme la legislació mercantil que li sigui d’aplicació.  Quan no ho 
sigui,  l’acreditació es farà mitjançant escriptura o document de 
constitució, estatuts o acta fundacional en el que  constin les seves 
normes de funcionament i activitat, inscrits, si escau, en el 
corresponent Registre Oficial. 

 
En cas que el concursant sigui una persona física, l’acreditació abans 
esmentada es farà mitjançant la presentació de còpia compulsada de 
la targeta del número de identificació fiscal o del DNI.   

 
Si l’ofertant actua mitjançant representant o es tracta d’una persona 
jurídica, caldrà aportar document públic d’apoderament, o còpia 
autenticada d’aquest, degudament inscrit en el Registre Públic 
corresponent, validat, i DNI o NIF del representant. 
 
Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es 
constitueixin temporalment a l’efecte, sense què calgui la seva 
formalització en escriptura pública fins què s’hagi efectuat 
l’adjudicació a llur favor.  
 
En cas que diverses  empreses presentin oferta conjunta de licitació, 
cadascuna acreditarà la seva personalitat i capacitat indicant en 
document privat els noms i circumstàncies dels empresaris que la 
subscriguin, la participació de cada un d'ells i la designació de la 
persona o entitat que, durant la vigència del contracte, ostentarà la 
plena representació d’ambdues davant l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú En aquest cas, aquestes empreses restaran obligades 
solidàriament davant l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i hauran de 
nomenar un representant o apoderat de la unió amb facultats 
suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es 
derivin del Contracte fins a la seva extinció. 
 
En cas d’empreses estrangeres d’Estats membres de la Comunitat 
Europea, o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu, hauran d’acreditar llur capacitat d’obrar aportant els 
següents documents:  
 
- Acreditació de la seva inscripció en els Registres o presentar les 

certificacions que exigeixi la normativa vigent d’aplicació.  
 

Els altres empresaris estrangers hauran d’acreditar llur capacitat 
d’obrar aportant els següents documents: 

 
- Certificació expedida per la corresponent representació 

diplomàtica espanyola  en l’Estat corresponent, fent constar que 
es troben inscrits en el Registre Local professional, comercial o 
similar o, en el seu defecte, que actuen habitualment en l’àmbit 
de les activitats a les quals s’estén l’objecte del present 
Contracte.  

- Informe de la representació diplomàtica espanyola sobre la 
condició de L’Estat de procedència de l’empresa d’Estat signatari 
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de l’Acord sobre Contractació Pública de l’Organització Mundial 
del Comerç ( OMC ) o, en cas contrari, de reciprocitat, és a dir 
que el país d’origen admet la participació d’empreses espanyoles 
en la contractació amb l’Administració, de forma substancialment 
anàloga.  

 
2.-  Acreditació de la solvència econòmica i financera  
 

 Per acreditar la solvència econòmica, financera, els 
empresaris hauran d’aportar un informe d’institucions 
financeres garantint la solvència del concursant per a fer front 
a l’adquisició de la parcel·la, com a mínim per l’import del tipus 
de licitació.  

 
3.-  Declaració responsable sobre prohibicions de contractar 
 

Declaració responsable manifestant que no concorren en l’empresa 
concursant cap de les circumstàncies previstes en l’article 60 del 
TRLLCSP , i amb menció expressa a la circumstància de trobar-se al 
corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades 
per les disposicions vigents. Quan es tracti d’una empresa pertanyent 
a un estat membre de la Unió Europea i aquesta possibilitat estigui 
prevista a la legislació de l’Estat respectiu, aquesta certificació es 
podrà substituir per una declaració responsable atorgada davant 
d’una autoritat judicial. 

 
 
4.-  Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 

En cas d’empreses estrangeres, declaració de sotmetre’s a la 
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a 
totes les incidències que directament o indirectament es derivessin 
del Contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger 
que pogués correspondre al concursant. 

 
Si els anteriors documents es presenten mitjançant fotocòpia, 
aquesta hauran d’estar legitimades per notari o fedatari públic. 

 
5.- Justificant d’haver constituït per cada finca la garantia prèvia recollida a 

l’apartat VI anterior, en alguna de les formes previstes. 
 
6.- En el seu cas, escrit manifestant la participació com a intermediari d’un 

Agent de la Propietat Immobiliària o similiar en la operació, que es 
trobi degudament inscrit al Registre d’Agents Immobiliaris de la 
Generalitat de Catalunya, essent el mateix signat tant pel licitador 
com pel propi A.P.I. 
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B.- SOBRE B (tancat) 
 
Títol: Proposta econòmica i altres elements a valorar per a l’adjudicació - 
(Alienació, mitjançant selecció del contractista per varis criteris 
d’adjudicació (concurs), indicant en l’exterior el lot (finca)  i si es per la 
primera o segona fase del concurs. Cada sobre solament podrà contenir la 
proposta per un sol lot ( finca). 

 
Contingut: 
 
Tots els fulls de la documentació a incloure en el sobre B  hauran d’estar 
signats pel concursant. Les proposicions presentades per unions temporals 
d’empreses hauran d’estar signades pels representants de cadascuna de 
les empreses components de l’esmentada unió. 
 
La proposició econòmica, indicant la finca i si la proposta es per la primera 
o segona fase es presentarà amb el model establert a l’Annex 2 del present 
Plec. 
 
Cada licitador només podrà presentar una proposició econòmica per cada 
lot que no podrà ser inferior a l'import de licitació expressat a la clàusula 2a 
del present Plec. A tal efecte, quedaran excloses del concurs aquelles 
ofertes que presentin un preu inferior al de licitació.  
 

 
VII.-  EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PROPOSTES I PROPOSTA DE 

CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS. 
 
Entre la data de presentació de les ofertes i la de llur obertura, la Mesa de contractació 
( que serà fixada amb caràcter general per l’Ajuntament, d’acord amb allò que 
disposició addicional 2ª del TRLLCSP ) analitzarà la documentació general, continguda 
en el sobre A.  
 
En cas que la Mesa de Contractació observés l'existència de defectes esmenables ho 
comunicarà al Concursant per tal que aquest pugui presentar l'oportuna esmena en el 
termini màxim de  tres ( 3 ) dies hàbils. La manca d'esmena dels defectes indicats en el 
termini establert, serà causa d'exclusió del concurs. Els terminis del procediment 
d’adjudicació del concurs quedaran suspesos des de la data en què es requereixi al 
licitador fins el moment en què l’esmena es produeixi o, en cas que aquesta no es 
produeixi, fins al transcurs del termini màxim concedit per a dur-la a terme.  
 
La Mesa de Contractació decidirà sobre l’admissió i procedència de les esmenes 
presentades pel Concursant. 
 
L’acta d’obertura de pliques dels sobre B tindrà lloc a l’Ajuntament a les 12:00h del 
cinquè dia natural següent al de l’acabament del termini assenyalat per a la presentació 
de proposicions, sens perjudici del que estableix l’apartat anterior pel cas d’esmena de 
les sol·licituds. Quan el darrer dia del termini assenyalat per a la presentació d’ofertes, 
o el dia assenyalat per a la celebració de l’acta d’obertura de pliques coincideixi amb 
dissabte o festiu es traslladarà l’acte al primer dia feiner següent  
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A l’acte d’obertura de les ofertes, i amb anterioritat a l’obertura de les propostes dels 
sobre B, l’Ajuntament donarà a conèixer les ofertes desqualificades i la causa 
d’exclusió del concurs. En aquests casos es retornarà als concursants llurs propostes (  
sobre A ) i la proposta  econòmica i de millores (sobre B) aquestes darreres sense 
obrir.   
 
En el moment de l’obertura de les propostes econòmiques, la Mesa de Contractació 
procedirà a obrir el sobre B de cada oferta, i a llegir el resum de les propostes 
econòmiques i de millores contingudes en aquests. 
 
Un cop obertes les propostes econòmiques i comprovada la documentació incorporada 
per cadascuna d’elles, la Mesa de Contractació indicarà aquelles ofertes que hauran 
estat excloses per no ajustar-se a les bases explicitades en aquest plec. 
 
Quedaran excloses del concurs aquelles proposicions que presentin un preu inferior al 
de licitació. 

Si en primera fase d’un o mes lots no existís cap oferta o les proposicions no fossin 
admissibles es procedirà seguint les normes abans descrites a obrir els sobres 
presentats per la segona fase. 

 
Desprès de l’examen de les documentacions contingudes en les proposicions, la Mesa 
remetrà les propostes als serveis tècnics municipals perquè emetin els informes 
pertinents, tenint en compte els criteris de valoració establerts en el Plec. 
 
L’òrgan corresponent podrà interessar informe tècnic dels serveis municipals 
corresponents, amb la finalitat de poder formular proposta a l'Òrgan de Contractació de 
classificació per ordre decreixent de les propostes presentades, atenent als criteris que 
el present plec estableix per a la classificació de proposicions. 
 
Si es considera que alguna de les propostes incorre en supòsit de presumpta temeritat 
o anormalitat segons allò que estableix el present plec, abans de fer l’informe sobre 
classificació de les propostes presentades, caldrà donar oportunitat al licitador per a 
justificar la seva proposició, i a la vista de les seves al•legacions, o transcorregut el 
termini atorgar per fer-les sense complimentar el tràmit s’informarà sobre la 
concurrència o no de supòsit d’anormalitat o temeritat de la proposició perquè l’òrgan 
de contractació pugui decidir si rebutja o no la proposició. 
 
També abans de fer l’informe sobre classificació de les proposicions s’informarà sobre 
la concurrència d’alguna causa de rebuig de les proposicions segons allò que preveu 
l’article 84 del Real Decreto 1098/2001, de 12 d’octubre, perquè l’Òrgan de 
contractació pugui resoldre e conseqüència. 
 
La proposta de classificació no crea cap dret a favor del licitador que ha estat proposat 
en primer lloc, mentre no s’hagi adoptat el corresponent acord per part de l’òrgan de 
contractació. 
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VIII.- CRITERIS PER A LA CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS1 
 
L’adjudicació de la parcel·la de titularitat municipal es realitzarà a l’ofertant o ofertants 
que facin la proposta més avantatjosa per l’Ajuntament d’acord amb els següents 
criteris:  

 
- Per l’oferta econòmica millorant a l’alça el tipus de licitació, màxim de 80 punts 
sobre 100. La puntuació es calcularà aplicant la màxima puntuació a la millor 
oferta econòmica i puntuant proporcionalment la resta de les ofertes.  

 
- Per la millora del termini de pagament: 

 
Per la millora del termini de pagament del 40% respecte al 

màxim de tres anys, atorgant TRES (3) punts addicionals, per a cada 
any de reducció del termini màxim de TRES (3) anys, corresponents a 9 
punts sobre 100, establert a la clàusula IV del present Plec. Així, el 
licitador que ofereixi el pagament, d’aquest 40% en un termini màxim de 
2 anys, rebrà tres punts addicionals, qui l’ofereixi en un termini de 1 any, 
en rebrà sis, i qui efectuï el pagament de forma immediata a la signatura 
del contracte, rebrà el màxim de 9 punts. 

 
 Per la millora del termini de pagament del 40% respecte al 

màxim de deu anys, atorgant ZERO AMB SEIXANTA (0,60) punts 
addicionals, per a cada any de reducció del termini màxim de DEU (3) 
anys, corresponents a 6 punts sobre 100, establert a la clàusula IV del 
present Plec. Així, el licitador que ofereixi el pagament, d’aquest 40% en 
un termini màxim de 9 anys, rebrà 0,60 punts addicionals, qui l’ofereixi 
en un termini de 8 any, en rebrà 1,20, i així successivament. 

 
- Per acreditar la persona licitant la voluntat d’implantar una activitat econòmica 
que comporti la creació de llocs de treball en el curt termini: 5 punts sobre 100. 
En aquest cas es valora el fet que l’alienació de la parcel·la contribueixi a 
l’establiment o el reforç d’activitats econòmiques que generin riquesa i llocs de 
treball en el municipi. 

 
IX. CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS, REQUERIMENT DE PRESENTACIÓ 
DE DOCUMENTACIÓ, ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE. 
 
a) L’Òrgan de contractació classificarà per ordre decreixent, les proposicions 
presentades i que no hagin estat declarades desproporcionades o anormals o 
rebutjades per concórrer algun dels supòsits de l’article 84 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 d’octubre, sempre atenent als criteris de classificació establerts en el 
present plec. 
 
b) A continuació l’Òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa perquè, dintre del termini de déu dies hàbils, a 
comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la 
documentació justificativa de: 
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1. Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 
2. Disposar efectivament dels mitjans a què s’hagués compromès a dedicar o 
adscriure per a l’execució del contracte. 

 
En cas de no complimentar adequadament aquest requeriment en el termini 
assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta amb la pèrdua de la 
garantia provisional dipositada., procedint-se en aquest cas a requerir de presentació 
la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes. 
 
c) L’Òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dintre dels cinc dies hàbils 
següents a la recepció de la documentació.  
 
d) L’adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors i, de 
forma simultània, es publicarà en el perfil de contractant. 
A la notificació de l’acord d’adjudicació i en el perfil de contractant s’indicarà el termini 
en què ha de procedir-se a la formalització del contracte. 
 
e) L’Òrgan de contractació requerirà a l’adjudicatari perquè formalitzi el contracte en 
escriptura pública en el termini no superior a 1 mes a comptar des del següent a aquell 
en el qual hagués rebut el requeriment i notificació de l’adjudicació. En el requeriment 
s’advertirà a l’adjudicatari de què quan per causes a ell imputables no s’hagués 
formalitzat el contracte l’Ajuntament podrà rescabalar-se dels danys i perjudicis que se 
li hagin ocasionat, amb pèrdua de la garantia dipositada. 
 

 
X.–  OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 
 
Pel que fa a les obligacions de l’adjudicatari  cal esmentar les següents : 
 
A)  En relació al preu: 

 
• Abonar a l’Ajuntament el preu ofertat per la finca, en les condicions i 

terminis establerts a l’acord d’adjudicació en aquest plec. 
• Satisfer les despeses relatives a la publicitat de l’adjudicació, despeses 

generals  i tota mena de despeses, tributs, arbitris o taxes que s’originin per 
motiu de la formalització de l’adjudicació i les despeses notarials i registrals 
derivades de la transmissió de la propietat . 

 
 
B)  Altres obligacions 
 

• L’adjudicatari assumeix expressament l’obligació d’abonar les despeses 
pels danys que pugui ocasionar en la urbanització del sector com a 
conseqüència de les obres de construcció que es facin a la parcel·la.  

 
• Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu en el termini d’un 

mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’adjudicació.  
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• La finca es transmet a l’adjudicatari en l’estat físic i jurídic al què s’ha fet 
referència en la clàusula segona d’aquest Plec, que l’adjudicatari declara 
conèixer i acceptar.  

 
 

L’adjudicatari assumeix, tanmateix, la obligació de fer-se càrrec les             
despeses notarials i registrals que es meritin de la operació. 

 
 
XI.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
En quant a les obligacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú cal esmentar les 
següents: 
 

• Transmetre la propietat de la parcel·la objecte d’alienació, en les condicions 
establertes en aquest Plec.  

 
 
XII.-  GARANTIES PEL COBRAMENT DEL PREU APLAÇAT. 
 
L’adjudicatari, amb la finalitat de garantir el pagament del preu aplaçat i dels 
interessos generats, podrà optar alternativament per una de les següents 
opcions, que haurà de fer constar degudament a la seva proposta econòmica: 
 
 
A). GARANTIA DEFINITIVA: 
 
Atesa la naturalesa de negoci jurídic patrimonial d’aquesta alienació, caldrà establir 
una garantia definitiva que respongui del compliment de l’adjudicatari, sempre que el 
licitador no opti per efectuar el pagament total amb caràcter immediat a la data de la 
signatura.  
 
Així la garantia definitiva es mantindrà vigent durant la totalitat del termini de pagament 
assumit pel licitador, per un import total corresponent a l’import del preu que resti per 
satisfer en cada moment, i haurà d’efectuar-se en alguna de les següents formes: 

 
1) Mitjançant aval solidari prestat per alguns dels bancs, caixes d’estalvis, 

cooperativa de crèdit o societat de garantia recíproca, autoritzats per a operar a 
Espanya, amb les característiques, requisits i models establerts a l’article 56 i 
annex V del Reglament general de la Llei de Contractes de les administracions 
públiques, aprovat per RD 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 
2) Per contracte d’assegurança de caució, d’acord amb els requisits i model de 

certificat establert a l’article 57 i annex VI del Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, aprovat per RD 1098/2001, de 12 
d’octubre. 

 
B).-CONDICIÓ RESOLUTORIA EXPRESSA. 
 
La falta de pagament de qualsevol dels terminis assenyalats produirà ple dret la 
resolució de la compravenda segons es pacta explícitament conforme a l'article 
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1.504 del codi civil i altre que siguin aplicable. La part compradora perdrà en tal 
cas les quantitats que portés pagades a compte del preu, quantitats que 
quedaran en benefici de la part venedora en compensació de l'ús o ocupació 
per la part compradora de la finca objecte  compravenda. 
 
Per practicar la nova inscripció de la finca a favor de la part venedora que 
resolgui la venda, caldrà el requeriment previngut en el Codi Civil i el 
compliment dels altres requisits que legalment, procedeixin.  
 
La condició resolutòria s'extingirà pel transcurs del termini de cinc anys des de 
l'últim dels venciments del preu ajornat, i la seva inscripció podrà cancel·lar-se, 
sense perjudici de les accions personals procedents per al cobrament del crèdit 
que garanteix, si del Registre de la Propietat no resulta haver-se exercitat 
l'acció de cobrament o de resolució, mitjançant instància privada sol·licitant la 
seva cancel·lació registral. 
 
Les despeses de tot tipus, notarials, registrals, tributaries, etc., que es derivin 
de la reeinscripció del be a favor de l’Ajuntament o la cancel·lació registral 
seran a càrrec del comprador. 
 
 
XIII.-  INCOMPLIMENT OBLIGACIONS ADJUDICATARI 
 
En cas que no s'arribi a perfeccionar l’adjudicació per manca d’acreditació d’estar al 
corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social, per manca de formalització 
de l’adjudicació, per manca de pagament o per qualsevol altre motiu, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú podrà optar entre convocar una nova licitació o adjudicar-la a la 
següent millor oferta d’acord amb els criteris d’adjudicació, sens perjudici de la 
imposició de penalitats i del  dret a rescabalar-se dels danys i perjudicis ocasionats a 
l’Ajuntament, i de la fiança dipositada. 
 
 
XV.- FUR JURISDICCIONAL  
 
El present Plec té caràcter administratiu, sotmetent-se les parts, per a totes les 
qüestions litigioses derivades de la preparació, adjudicació, efectes i extinció a la 
jurisdicció del domicili de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb expressa renúncia a 
qualsevol altre fur. 
 
 
XVI.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
D’acord amb el que estableix la Disposició addicional trenta-unena de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, el tractament de dades de caràcter 
personal que es faci en el contracte, així com en tots aquells regulats per la LCSP, 
haurà de respectar allò que estableix la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com la normativa que la 
desenvolupa, i especialment d’allò que disposa l’article 5 de la LOPD i d’acord amb el 
seu Reglament de desenvolupament aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 
21 de desembre, es deixa constància dels següents extrems:  
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 a)     La documentació requerida per a licitar en el present procediment que 
contingui dades de caràcter personal és necessària per a la participació en el 
mateix. 

 
 b) En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui 

dades de caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, 
col·laboradors, etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el 
consentiment de les persones interessades/afectades per facilitar la referida 
informació a AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ amb la finalitat de 
licitar en el present procediment. 

 
 c)  La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de 

caràcter personal serà dipositada al departament de L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRU encarregat de la tramitació administrativa d’aquest 
procediment de contractació, ubicat a la Plaça de la Vila núm. 8  de Vilanova i la 
Geltrú i serà tractada per l’ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, per la 
qualificació, valoració i comparació de les proposicions dels licitadors i per 
donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractació 
pública que sigui d’aplicació a l’ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ . 
Els destinataris d’aquesta informació seran el propi AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, així com aquells tercers que realitzin tasques de 
fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del contracte, necessàriament 
hagin d’accedir a la mateixa.  

 
d)     La presentació de l’oferta i la documentació sol•licitada implica que el 
licitador autoritza a l’ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ a tractar la 
referida documentació i informació en els termes informats i, en cas que resulti 
adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte.  
Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, 
rectificació,cancel·lació i oposició dirigint un escrit a AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ com entitat responsable del tractament, a l’adreça 
indicada a la lletra c) anterior, adjuntant una còpia del Document Nacional 
d’identitat o altre Document Oficial que acrediti la identitat de la persona que 
exerciti el dret. 
 
XVII.-CONSULTA DE L’EXPEDIENT I VISITA ALS IMMOBLES. 
 
Les persones interessades podran examinar tots els antecedents i documents 
referents als bens objecte de licitació al Departament de Patrimoni, al carrer 
Llanzà, núm. 1-7, els dies de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores,  o be a la 
pàgina WEB de l’Ajuntament, així com la seva visita prèvia concertació de data. 

 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 1  de juliol de 2014 
 
 
L’Alcaldessa                                                              El Secretari General 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                         Isidre Martí Sardà  
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 ANNEX 1 
 
 
MODEL DE SOL·LICITUD DELS LICITADORS 
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Núm.  expedient 031-2013 

Dependència que tramita l’expedient SCCiSG 

 
Sol·licitud d’admissió i declaració de responsabilitat 

 
Dades del licitador 
Tipus empresa 
 empresa individual persona jurídica persona física 
 
Nom  
 
Tipus de societat (en el seu cas) 
 
NIF/CIF                                           Núm. de registre de societats (en el seu cas) 
  
Domicili  
 
Codi postal Localitat 
  
Telèfon Fax 
  
Adreça electrònica 
 
 
Dades de la persona representant de l’empresa licitadora (en el seu cas) 
Cognoms i nom NIF 
  
Domicili 
 
Codi postal Localitat 
  
Telèfon Fax 
  
Adreça electrònica 
 
Relació amb la firma comercial 
 propietari apoderat altres 
 
Declaració de responsabilitat 
La persona les dades de la qual consten a la sol·licitud d’admissió, en nom seu, com a titular o 
propietària de l’empresa, o com a representant legal, gerent o membre del seu consell 
d’administració, declara sota la seva responsabilitat, que no incorre en cap prohibició per 
contractar amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb els articles 54, 60 i 146 del 
TRLCSP, i que està al corrent pel que fa al compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social. 
 
Signatura de la persona sol·licitant i segell de l’empresa 
 
 
 
Lloc i data ___________________________________________________________________ 
 
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem 
que les dades personals facilitades per la persona interessada o el seu representant s’incorporaran i es tractaran en un fitxer 
automatitzat propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, 
mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’ Atenció Ciutadana (Plaça de la Vila núm. 8, 08800 Vilanova i la Geltrú). 
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ANNEX 2 
 
 
MODEL  D’OFERTA ECONÒMICA  
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Proposició econòmica de contractació ( per cada LOT ( finca) i si es per primera o 
segona fase) 
 
Dades del licitador proposant 
Nom 
  
NIF/CIF 
  
Domicili social 
 
Codi postal Localitat 
  
 
Dades de la persona representant de l’empresa (en el seu cas) 
Cognoms i nom NIF 
  
Domicili 
 
Codi postal Localitat 
  
Telèfon Fax  
  
Relació amb la firma comercial 
  propietari  apoderat altres 
  
Dades de l’objecte del contracte 
Núm. d’expedient 
031-2013 
Fina Registral: 
Import ofertat, sense IVA: 
 
 
Indicar si es licita a la primera o segona fase del concurs  
Indicar els imports i terminis de pagament. Indicar el número i tipus i el termini de llocs de treball 
a crear. 
 
La persona les dades de la qual s’esmenten  es compromet a adquirir aquesta finca d’acord, 
per la quantitat d’euros consignada en aquesta proposició econòmica.  
 
Signatura de la persona proposant i segell de l’empresa 
 
 
 
 
 
Lloc i data ____________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals 
facilitades per la persona interessada o el seu representant s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant petició escrita 
adreçada a l’Oficina d’ Atenció Ciutadana (Plaça de la Vila núm. 8, 08800 Vilanova i la Geltrú). 



 
 
 
 
 
                Secretaria General 
              Servei de Patrimoni  
 
 

Carrer de Josep Llanza, 1-7, 1r • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 39

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANNEX 3 
 
 
 
MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ  
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La Mesa de Contractació estarà formada pels membres següents o persones en qui 
deleguin:     

 
- Sr. Miquel Àngel Gargallo, regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 

Organització Interna, qui actua com a president de la Mesa de Contractació, 

(actuarà com a suplent el regidor  Gerard Albà Figueras) 

- Sr. Cèsar Rodríguez Solà, Interventor Municipal (actuarà com a suplent el Sr. 

Josep Maria Sabater Navarro, cap tècnic responsable del servei de Compres i Serveis Generals) 
- Sr. Isidre Martí Sardà, Secretari de la Corporació (actuarà com a suplent el 

Sr. Fermin Ortega Vázquez, assessor jurídic del servei de Contractació) 
- Sr. Josep Gomariz i Meseguer, Adjunt a Secretaria, qui actua com a 

secretari de la Mesa de Contractació, (actuarà com a suplent el Sr. Raúl Labandeira 

García, Tècnic d’Administració General) 
- Sra. Victoria Carbonell Calvet, Tècnica Especialista en Patrimoni (actuarà 

com a suplent Cristina Rafales) 
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ANNEX 4 
 
 
 
DESGLOSSAMENT DELS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                Secretaria General 
              Servei de Patrimoni  
 
 

Carrer de Josep Llanza, 1-7, 1r • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 42

Criteris quantificables de forma automàtica (sobre 2) fins a 100 
punts: 

 
 

1.1.- Proposta econòmica ................................... fins a 80 punts 
 

 
- Per l’oferta econòmica millorant a l’alça el tipus de licitació, màxim de 85 punts 
sobre 100. La puntuació es calcularà aplicant la màxima puntuació a la millor 
oferta econòmica i puntuant proporcionalment la resta de les ofertes, en base a la 
següent fórmula: 
 
 

 
1.2 Millora en el termini de pagament.....................fins a 15 punts 
 

-1.2.1. Per la millora del termini de pagament del 40% respecte al màxim de tres 
anys, atorgant TRES (3) punts addicionals, per a cada any de reducció del termini 
màxim de TRES (3) anys, corresponents a 9 punts sobre 100, establert a la 
clàusula IV del present Plec. Així, el licitador que ofereixi el pagament, d’aquest 
40% en un termini màxim de 2 anys, rebrà tres punts addicionals, qui l’ofereixi en 
un termini de 1 any, en rebrà sis, i qui efectuï el pagament de forma immediata a 
la signatura del contracte, rebrà el màxim de 9 punts. 
 
1.2.2. Per la millora del termini de pagament del 40% respecte al màxim de deu 
anys, atorgant ZERO AMB SEIXANTA (0,60) punts addicionals, per a cada any 
de reducció del termini màxim de DEU (3) anys, corresponents a 6 punts sobre 
100, establert a la clàusula IV del present Plec. Així, el licitador que ofereixi el 
pagament, d’aquest 40% en un termini màxim de 9 anys, rebrà 0,60 punts 
addicionals, qui l’ofereixi en un termini de 8 any, en rebrà 1,20, i així 
successivament. 

 
1.3 Per acreditació de la voluntat d’implantar una activitat 
econòmica que comporti la creació de llocs de treball....... fins a 
5 punts 
 

- Per acreditar la persona licitant la voluntat d’implantar una activitat econòmica 
que comporti la creació de llocs de treball en el curt termini: 5 punts sobre 
100. En aquest cas es valora el fet que l’alienació de la parcel·la contribueixi a 
l’establiment o el reforç d’activitats econòmiques que generin riquesa i llocs 
de treball en el municipi, havent d’efectuar el licitador que vulgui optar a 
aquesta puntuació, declaració responsable en aquest sentit. 

 
 
 
 
 

 


