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Identificació de l’expedient 
Núm.Exp.: 18/2020/eJGL 
 
 
NÚM.:   18 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  26 de maig de 2020 
HORA:  09:30 
DOCUMENT:  Acta 
 

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

Marta Jofra Sora   CUP 

Enric Garriga Ubia   CUP 

M Blanca Alba Pujol   JxC 

Antoni Palacios Asensio   JxC 

Isidre Marti Sarda     
Cesar Rodriguez Sola     
Francesc Xavier Serra Albet   ERC 

Jordi Medina Alsina   ERC 

 

Excusen la seva absència la regidora: 
 
Adelaida Moya Taules   ERC 

 
 

Assisteix a la mateixa reunió, ADRIÀ GUEVARA FIGUERAS (Regidor ERC) i JAUME 

CARNICER I MAS (Regidor JxC), d’acord amb l’art. 113 de ROF. 

 
ORDRE DEL DIA 

 
0. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs. 
0. APROVAR L’ACTA NÚMERO 17 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL DIA 19 DE MAIG DE 2020. 
 

“S’aprova l’acta de la sessió ordinària 17 de la Junta de Govern Local del dia 19 de 

maig de 2020.”. 
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1. Secretaria General.  Servei d’Assesoria Jurídica. 
Número: 62/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
PER DANYS PER CAIGUDA AL CARRER MANUEL MARQUÈS, PEL MAL ESTAT DEL 
PAVIMENT, EL DIA 8 DE MAIG DE 2019 
 
 
 
 

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 , 
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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.”. 
 
  
   
2. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni. 
Número: 000028/2019-CONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT 
LLOGUER DEL CONJUNT MODULAR DE LA PREFECTURA DE LA POLICIA LOCAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
ACORD:  
 

“PRIMER. PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte del subministrament 

mitjançant lloguer del conjunt modular de la prefectura de la Policia Local de Vilanova i la 

Geltrú, pel període  d’un 1 any més, del 18 de juliol de 2020 al 17 de juliol de 2021,  amb 

ALCO RENTAL SERVICES, S.L.U., CIF B-66971276, per import de  11.129,59 € més  2.337,21 € 

d’IVA al 21% que fan un total de 13.466,80 € (TRETZE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-

SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS D’EURO).  

   

SEGON. L’obligació derivada de la realització d’aquest subministrament es contraurà amb 

càrrec a la partida pressupostària 05.1320.2219900 Manteniment i subministrament,  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 serà de 6.298,26,- €. 
La quantitat prevista pel 2021 serà de 7.168,54,- € 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada exercici 
pressupostari. 
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TERCER. Notificar la pròrroga  a ALCO RENTAL SERVICES, S.L.U. 
 
QUART. Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i al Registre Públic de 
Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ. Aprovar la minuta de la corresponent pròrroga del contracte que s’adjunten com a 
Annex. 
 
SISÈ. Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents siguin 
necessaris per a executar el present acord. 
 
SITÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
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 
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computar a partir del 30 d’abril de 2020. 
 
 
 
ANNEX  (MINUTA DEL CONTRACTE) 
 
ADDENDA DEL CONTRACTE DE SUMINISTRAMENT MITJANÇANT LLOGUER  DEL 
CONJUNT MODULAR DE LA PREFECTURA DE LA POLICIA LOCAL DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
 
Exp. 028/2019-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 ALCO RENTAL SERVICES, S.L.U (en endavant el contractista) amb 
CIF B-66971276 i domicili al carrer Torn, 18, Polígon industrial Can Roca, i en el seu nom i 
representació, el Sr. J. M. R. P.,, major d’edat amb NIF XXXX. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present contracte de 
subministrament que es portarà a efecte de conformitat amb els documents acceptats pel 
contractista. 
 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

 

I.  En  data 18 de juliol  de 2019 es va dictar decret d’Alcaldia per  adjudicar  ALCO 

RENTAL SERVICES, S.L.U., amb CIF B-66971276, el contracte del subministrament 

mitjançant lloguer del conjunt modular de la prefectura de la Policia Local de Vilanova i la 

Geltrú, pel període  d’un 1 any, prorrogable per 1 any més,  per import de  11.157,02 € 

més  2.342,98 € d’IVA al 21% que fan un total de 13.500,00 € (TRETZE MIL CINC-

CENTS EUROS).  

 

II. En data 26 de juliol de  2019, es va formalitzar el contracte, pel període d’un any. 

 

III. En data 23 d’abril de 2020, el Cap de Servei de Seguretat i Protecció Ciutadana,  Sr. 

Dionís Ginés Parrilla, ha emès un informe on es considera la necessitat que el 

subministrament es continuï duent a terme per no comptar l’Ajuntament amb mitjans 

propis corresponents i que segueix existint la necessitat de comptar amb el 

subministrament  mitjançant lloguer del conjunt modular de la prefectura de la Policia 

Local de Vilanova i la Geltrú. Informa de la satisfacció del subministrament envers 

l’execució del contracte durant el primer any, i es proposa la pròrroga del mateix del 18  
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de juliol de 2020 al 17 de juliol  de 2021. 

 

 

Amb aquests antecedents, les parts contractants procedeixen a atorgar el present contracte 
de subministrament en base a les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- Les parts prorroguen per mutu acord el contracte del subministrament, mitjançant 
lloguer del conjunt modular de la prefectura de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú, per un 
any més, del 18 de juliol de 2020 al 17 de juliol de 2021,  amb ALCO RENTAL SERVICES, 
S.L.U., CIF B-66971276, per import de  11.129,59 € més  2.337,21 € d’IVA al 21% que fan 
un total de 13.466,80 € (TRETZE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB 
VUITANTA 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 ALCO RENTAL SERVICES, SLU.”. 
  
 
   
3. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni. 
Número: 000030/2019-CONT. 
 
APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3 A FAVOR DE GEOBRA 2020,SL  (ABANS  
OBRES I CONSTRUCCIONS GARRAF,SL) PELS TREBALLS DEL PROJECTE 
«SUBSTITUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA COBERTA DE LA SALA “FOMENT” DE LA 
BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER »  
  
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
ACORD:  
 
 
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 3 corresponent a treballs efectuats el mes 
d’abril de 2020 a favor de l’ empresa GEOBRA 2020,S.L (abans OBRES I 
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CONSTRUCCIONS GARRAF,SL) amb NIF B 67440701 per les obres del projecte 
“Substitució del tancament de la coberta de la Sala “Foment” de la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer”  per import de cinc mil nou-cents seixanta set euros amb catorze cèntims 
5.967,14€ (4.931,52€ més   1.035,62 € del 21 per cent de l’IVA) . 
Segon.-  Aquest import es farà efectiu amb càrrec  a l’aplicació pressupostària   333.622 
Inversions en edificis i altres construccions, del vigent pressupost.   
 
Tercer.- Peu de recurs. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de la 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 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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4. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni. 
Número: 43/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 500 
LLICÈNCIES D’ÚS D’ANTIVIRUS ESET NOD32 A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 
  
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
ACORD 
  
“PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert simplificat abreujat, el plec de prescripcions tècniques particulars i 
el plec de clàusules administratives particulars (respectivament, annexos 1 i 2 del present 
acord),per a la contractació del subministrament de 500 llicències d’ús antivirus ESET NOD32 
a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.. 
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert simplificat abreujat d’acord amb el que 
estableixen els articles 145, 146, 159.6 i concordants de la LCSP,  per un període de tres (3) 
anys improrrogables, amb un pressupost base de licitació de SET MIL NOU-CENTS 
VUITANTA EUROS (7.980,00€), més MIL SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS I 
VUITANTA CÈNTIMS D’EURO (1.675,80€) corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
NOU MIL SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS D’EURO 
(9.655,80€). 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest subministrament es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació 21.9204.21602 – Manteniment del programari i sistemes 

del pressupost vigent, i, a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis 
econòmics que afectin a la durada del contracte.  
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada exercici 
pressupostari.  
La despesa prevista per al 2020 és de 9.655,80€, en atenció al subministrament complet de 
les llicències d’acord amb la clàusula 2.2 del PCAP. 

QUART. Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant. 

 
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 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 
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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. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
 
 
ANNEX 1 
 
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES 
 
1. Introducció 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha apostat ferma i decididament per l’ús de les 
tecnologies de la informació i comunicació com a palanca de valor per a la transformació i 
optimització de la pròpia organització i per extensió, per a la millora dels serveis que presta a 
la ciutadania. 
 
La infraestructura tecnològica de l’Ajuntament suporta els sistemes d’informació que utilitzen 
els diferents serveis i empreses municipals en la seva gestió diària. És per això, que aquesta 
infraestructura de sistemes i comunicacions esdevé un element clau en l’activitat de tot el 
“holding” municipal, per la qual cosa cal assegurar el suport tècnic especialitzat al més alt 
nivell possible a l’objecte de garantir un servei continu i d’excel•lència. 
 
Amb la finalitat de garantir una correcta protecció en l’àmbit de la seguretat informàtica, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa d’un conjunt de llicències d’antivirus ESET 
NOD32. 
 
2. Objecte del contracte 
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L’objecte del contracte és la renovació de les llicències d’ús d’antivirus ESET NOD32 de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que caduquen el proper 1 de maig de 2020 i el seu 
suport tècnic directe del fabricant que inclou les actualitzacions gratuïtes del programari. 
 
Abast de l’actuació inclosa en aquesta contractació: 500 llicències ESET NOD32 ENDPOINT 
PROTECTION ADVANCED 
 
 
3. Condicions del servei 
 
L’adjudicatari proveirà el nivell de servei de les llicències ESET NOD32 ENDPOINT 
PROTECTION ADVANCED (500 unitats) del fabricant ESET per un període de tres anys en 
un únic subministrament. El període de vigència ha d’anar de l’1 de maig de 2020 al 30 
d’abril 2023. 
 
Els serveis actuals de suport tècnic estan prestats amb el codi d’usuari EAV- 0179312483 de 
ESET. 
 
El licitador haurà d’acreditar que està certificat com a partner per part de ESET. 
 
L’adjudicatari haurà d’enviar per correu electrònic al compte sistemes@vilanova.cat el 
contracte “Licencia de Uso de ESET Endpoint Protection Advanced” d’Ontinet   
representant exclusiu de ESET en Espanya. A més de les dades necessàries per activar i 
descarregar el producte: clau de llicència, usuari, password, etc. 
 
4. Seguiment del contracte 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva la realització de comprovacions sobre la 
qualitat de l’objecte del contracte, a la seva recepció mitjançant acta de recepció. 
 
 
 
ANNEX 2 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 500 LLICÈNCIES D’ÚS D’ANTIVIRUS ESET 
NOD32 A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A ADJUDICAR MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT O SUMARI 
 

Expedient número: 43/2020/eCONT 

 
   
1) DADES RELATIVES A LA FASE DE 

LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ  
   
1.1) Definició de l'objecte del contracte.  
   
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte.  
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1.3) Pressupost base de licitació.  
   
1.4) Existència de crèdit.  
   
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues. 

  
1.6) Valor estimat.  
   
1.7) Sistema de determinació del preu del contracte.  
   
1.8) Tramitació de l’expedient  i procediment 

d’adjudicació.  
   
1.9) Perfil de contractant.  
   
1.10) Presentació de proposicions.  
   

1.11) 
Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la 
solvència econòmica i financera i professional o 
tècnica i altres requeriments.  

   
1.12) Criteris d'adjudicació automàtics.  
   
1.13) Criteris de desempat.  
   
1.14) Termini per a l’adjudicació.  
   
1.15) Variants.  
   
1.16) Ofertes anormalment baixes o 

desproporcionades.  
   
1.17) Garantia provisional.  
   
1.18) Garantia definitiva.  
   

1.19) 
Presentació de documentació per part del 
proposat a l’ adjudicació. Renúncia i desistiment 
del procediment   

   
1.20) Formalització del contracte.  
   
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ  
   
2.1) Comprovacions en el moment de la recepció de 

la qualitat de l’objecte del contracte. 
  

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153266366717040 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

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

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

 

2.2) Drets i obligacions de les parts.   
   
2.3) Condicions especials d’execució.  
   
2.4) Modificació del contracte.  
   
2.5) Règim de pagament.  
   
2.6) Revisió de preus.  
   
2.7) Penalitats.  
   
2.8) Causes de resolució.  
   
2.9) Termini de garantia del contracte.   
   
2.10) Cessió i subcontractació.  
   
2.11) Confidencialitat de la informació.  
   
2.12) Règim jurídic de la contractació.  
   
2.13) Notificacions i ús de mitjans electrònics.  
   
2.14) Obligacions laborals, socials, fiscals, de 

protecció de dades personals, i mediambientals 
del contractista. Planificació preventiva en cas 
de concurrència empresarial.  

   
2.15) Assegurances.  
   
2.16) Lloc de prestació/realització dels 

subministraments objecte del contracte.  
   
2.17) Responsable del contracte i de la unitat de 

seguiment.  
   
   
Annex  Model de declaració responsable i de 

proposició avaluable d’acord amb criteris 
automàtics  

 
 
 
 
1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
 
1.1) Definició de l'objecte del contracte  
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És objecte del present plec la contractació del subministrament de 500 llicències d’ús 
d’antivirus ESET NOD 32 ENDPOINT PROTECTION ADVANCED a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i el seu suport tècnic directe del fabricant que inclou les actualitzacions 
gratuïtes del programari.   
 
Tot això a l’empara d’allò previst en l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (en endavant, LCSP). 
 
No s’ha considerat convenient dividir l’objecte d’aquest contracte en lots pels motius que 
s’assenyalen a l’article 99.3 lletra b) de la LCSP.  
 
El Codi CPV que correspon és 48760000-3, Paquets de software de protección antivirus.   
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 

 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació 
del procediment, la no divisió en lots, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments 
recollits a la LCSP estan acreditats a l’expedient. 
 
 
1.3) Pressupost base de licitació  
 

a) El 
pressupost base de licitació d’aquest contracte es fixa en la quantitat de 9.655,80€ 
euros (IVA inclòs).  
 
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de 1.675,80€. 
 

Pressupost IVA exclòs 21 % IVA 

7.980€ 1.675,80€ 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base 
de licitació abans assenyalat, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida 
independent.  

 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és 
indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots 
aquells conceptes previstos a l’art.100 i concordants de la LCSP.  

 
b) El desglossament del pressupost base de licitació per costos és el següent: 
 

 Costos directes: 6.463,80€ 

 Costos indirectes: 1.037,40€ 

 Altres despeses: 478,80€ 
  

1.4) Existència de crèdit 
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La despesa que se’n derivarà d’aquest contracte per a l’exercici 2020 s’estima en 
9.655,80 euros, IVA inclòs, i es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
21.9204.21602 – Manteniment del programari i sistemes del vigent pressupost.  
 
Per als següents exercicis la despesa quedarà subordinada a l’existència de crèdit 
adequat o suficient.  
 
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues  

 
Quant a la durada: 

 
El contracte, un cop acceptada l’adjudicació pel contractista, tindrà una durada de 3 
anys a comptar des de l’inici de la prestació del subministrament.  

 
La data d’inici de la prestació del subministrament es fixarà en la resolució de 
l’adjudicació d’acord amb l’article 35.1.g) LCSP, i es preveu que sigui a partir del dia 1 
d’agost de 2020. 

 
Quant a la pròrroga: 

 
El contracte no serà prorrogable. 
 
 
1.6) Valor estimat   
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants 
de la LCSP, és de 9.576 euros IVA exclòs.  
 
Atès el que preveu l’article 101.5 de la LCSP, el mètode de càlcul per determinar 
l’import del VEC és el següent: 
 

a) Pressupost base de licitació: 7.980€ 
b) Pròrrogues: no es preveuen. 
c) Modificacions previstes: 1.596 € 

 
En l’esmentat càlcul s’han tingut en compte a més dels costos derivats de l’aplicació de 
les normatives laborals vigents, altres costos que es deriven de l’execució material dels 
subministraments objecte d’aquest contracte, les despeses generals d’estructura i el 
benefici industrial, sens perjudici d’allò previst en l’article 101.2 apartats a), b), i c) que 
pugi resultar d’aplicació al present supòsit. 
 
1.7) Sistema de determinació del preu del contracte 

 
El preu del contracte, comprèn la totalitat de la prestació i s’ha determinat a tant alçat, 
tenint en compte diferents components de les prestacions. 
 
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, 
l’IVA. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol 
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tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a 
conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir 
durant l’execució del contracte.  
 
1.8) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació 
harmonitzada i no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es 
durà a terme mitjançant procediment obert simplificat abreujat o sumari i adjudicació 
amb un únic criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 
159.6 i concordants de la LCSP. 
 
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, i 
l’interlocutor per aquest contracte és el Servei  de Contractació, adscrit a Secretaria 
General, telèfon 93 8140000, correu electrònic contractacio@vilanova.cat i adreça a la 
plaça de la Vila, núm. 8, 1a planta, 08800 Vilanova i la Geltrú. 
 
L’òrgan de contractació podrà estar assistit per la Mesa de contractació que en tot cas 
en aquesta tipologia de procediments és de caràcter potestativa la seva constitució a 
l’empara de les previsions de l’article 326.1 de la LCSP. 
 
Cas de constituir-se la Mesa, la seva composició serà la que s’estableix en el Perfil de 
Contractant dins l’anunci de licitació del contracte de què es tracti. 
 
Les empreses que estiguin interessades a participar en aquest procediment podran 
requerir informació addicional sobre els plecs en les condicions establertes a l’article 
138.3 LCSP. Les respostes emeses respecte aclariments dels plecs i resta de 
documentació reguladora de la licitació es publicarà de forma agregada sense 
identificar l’emissor de la consulta en el perfil de contractant. Les respostes tindran 
caràcter vinculant. 
 
 
1.9) Perfil de contractant 
 

1. La documentació relativa a la licitació d’aquest contracte es pot obtenir per mitjans 
electrònics en el perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de Vilanova i 
La Geltrú www.vilanova.cat. 
 
2. Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present 
contractació, així com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha 
d’accedir al Perfil de contractant a través de l’adreça següent:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf  
 
 
1.10) Presentació de proposicions  
 
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de 
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licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant, indicat en la 
clàusula 1.9 del present plec. 
 
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document 
“Instruccions sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments de 
contractació” publicat en el perfil de contractant. 
 
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, signada electrònicament, en un únic sobre digital a l’empara d’allò previst 
en l’article 159.6 c) de la LCSP, en els termes següents: 

 
SOBRE ÚNIC DIGITAL 

 
Contindrà la declaració responsable de compliment de les condicions establertes 
legalment per a contractar amb l’Administració i la proposició avaluable mitjançant 
criteris automàtics, d’acord amb el model que consta com a annex en aquest plec.  

 
Les condicions establertes legalment per a contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la 
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 

 
Per poder obrir els sobres/arxius electrònics ÚNICS presentats, es sol·licitarà als 
empresaris que hagin presentat proposicions l’atorgament d’una paraula clau. 
 
La paraula clau serà sol·licitada un cop transcorregudes 24 hores de la data i hora límit 
establerta per a la presentació de proposicions que s’indiqui en l’anunci de licitació 
d’aquest contracte. De conformitat amb el que preveu l’article 159.6 d) de la LCSP 
d’aquesta manera quedarà garantit, mitjançant un dispositiu electrònic, que l’obertura 
de les proposicions no es realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la seva 
presentació, pel que no es celebrarà acte públic d’obertura d’aquestes. 
 
Els empresaris han de facilitar aquesta paraula clau abans del moment de l’obertura 
dels sobres/arxius electrònics de què es tracti.  
 
Cas de no facilitar-la dins del termini a què s’ha fet referència, resultaran exclosos de 
la licitació. 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en 
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida 
quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.19) del present 
Plec.  
 
 
1.11) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 

financera i professional o tècnica i altres requeriments  
 
D’acord amb l’article 159.6 lletra b) de la LCSP s’eximeix als licitadors de l’acreditació 
de la solvència econòmica i financera i tècnica i professional.  
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1.12) Criteris d'adjudicació automàtics 

 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, amb una 
ponderació màxima de 100 punts, a raó del següent detall per a cadascun d’ells: 
 
 
 Criteris avaluables de forma automàtica ....................................................... 100 

punts.  
 

- Preu ofertat ....................................................................................................... 100 
punts.  

 
Els licitadors hauran d’indicar en les seves proposicions econòmiques el preu al què es 
comprometen per a la prestació dels subministraments que constitueixen el seu 
objecte durant la seva vigència, és a dir, hauran d’igualar o minorar l’import de 7.980 

euros, IVA exclòs, establerts com a tipus licitatori d’aquest contracte, expressant 
l’import ofert en euros i amb un màxim de dos decimals. 
 
Els empresaris hauran d’indicar l’IVA en qualsevol dels casos, com a partida 
independent. 
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA exclòs.  

 
La resta d’ofertes es valoraran amb aplicació de la següent formula: 

 
                           ((1)-(3)) x 4 

Puntuació = ---------------------------- 
                                (1)-(2) 
 
On 

 
1. Preu base de licitació establert (IVA exclòs) 
2. Millor oferta presentada 

3. Oferta preu del licitador que es valora 

4. Puntuació màxima establerta per aquest criteri 
 
En tot cas, l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva la facultat d’adjudicar el 
contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació 
qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes 
d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP. 
 
1.13) Criteris de desempat  
 
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a la 
Llei. 
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1.14) Termini per a l’adjudicació 

 
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 15 dies a comptar des de la data 
d’obertura de les ofertes rebudes. 

 
1.15) Variants  
 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
1.16) Ofertes anormalment baixes 

 
Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormalment baixa, es 
consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta 
presentada, d’acord amb els paràmetres objectius que fixa l’article 85 del RGLCAP.  
 
Les ofertes amb valors de temeritat s’han de justificar perquè la Mesa de contractació 
les valori i determini sobre la seva admissió o exclusió. Cas de no constituir-se Mesa 
de contractació, l’òrgan de contractació resoldrà a partir dels informes tècnics 
corresponents. Si les ofertes amb valors temeraris i/o desproporcionats no 
s’acompanyen de les respectives justificacions i/o les presentades resulten ser 
insuficients, es requerirà al licitador perquè precisi les condicions de l’oferta, sent 
aplicable amb caràcter general el que prescriu l’article 149 de la LCSP. 
 
Per justificar suficientment els valors temeraris s’han d’aportar els documents en què 
es fonamenten, sense cap dubte, l’estalvi en el procediment d’execució, les solucions 
tècniques adoptades i els preus oferts amb les circumstàncies tècnic-econòmiques i/o 
excepcionalment favorables per a l’execució, que permetin al licitador obtenir millors 
preus de compra o prestació dels subministraments. 
 
Si, una vegada tramitat el procediment anterior, l’òrgan de contractació considera, a 
partir de la justificació efectuada pel licitador i dels informes emesos, que l’oferta no pot 
ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals i/o 
desproporcionats, resultarà exclosa de la licitació. 
 
1.17) Garantia provisional 
 
No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d’un procediment 
obert simplificat abreujat o sumari. 
 
 
1.18) Garantia definitiva 

 
No procedeix la constitució de garantia definitiva, en tractar-se d’un procediment obert 
simplificat abreujat o sumari, ateses les previsions de l’ article 159.6 apartat f) de la 
LCSP.  
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1.19) Presentació de documentació per part del proposat a l’adjudicació. 

Renúncia i desistiment del procediment  
 
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7 
dies hàbils comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que 
preveu l’article 159.4 de la LCSP haurà de:  
 

Presentar els documents següents: 
 
a) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la 

declaració responsable aportada i la resta que sigui exigible. En cap cas caldrà 
acreditar la solvència. 

 
En ser obligatòria la inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat 
Autònoma, el licitador proposat com a adjudicatari restarà eximit de presentar la 
documentació relativa als requisits previs per a contractar amb l’Administració si 
aquesta documentació consta en algun dels dits Registres.   

 
D’acord amb l’exposat, el licitador proposat a l’adjudicació haurà de presentar dins del 
termini a què s’ha fet abans referència, el certificat d’inscripció de l’empresa licitadora 
en el Registre Electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya 
o en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector Públic 
(ROLECE) de l’Estat, d’acord amb la previsió de la Disposició Transitòria tercera LCSP. 
En aquest sentit, en el cas del ROLECE, també es podrà acreditar la sol·licitud 
d’inscripció en tràmit, d’acord amb la Recomanació de la Junta Consultiva de 
Contractació Pública de l’Estado, de 24 de setembre de 2018. 
 
La data màxima per a la inscripció en el registre corresponent o, en el seu defecte i, 
només en el cas del ROLECE, de la sol·licitud d’inscripció, és la data final de 
presentació de proposicions en el procediment de licitació. 

 
En el cas que l’empresa licitadora escollida a l’adjudicació recorri a capacitats d’altres 
empreses per acreditar la solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que 
preveu l’article 75 i 140.1.c) LCSP, haurà de presentar el certificat d’inscripció en el 
RELI o ROLECE de cadascuna de les empreses. Amb els mateixos termes per a la 
subcontractació. 
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el 
licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats 
a l’article 159.4.f).4º de la LCSP. 
 

L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta la licitació quan concorri 
alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris de 
valoració esmentats. 
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Abans de l’adjudicació del contracte l’òrgan de contractació pot renunciar a la 
seva subscripció o desistir d’aquest procediment d’adjudicació, en ambdós 
casos notificant-ho als candidats o licitadors. 

 
Només es podrà renunciar al contracte per raons d’interès públic degudament 
justificades a l’expedient. En aquest cas, no es podrà promoure una nova licitació de 
l’objecte d’aquest contracte mentre subsisteixin les raons al·legades per a la seva 
renúncia. 

 
El desistiment del procediment d’adjudicació escaurà davant una infracció no 
esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 
procediment, havent-ne de quedar acreditada a l’expedient la causa. El 
desistiment no impedirà l’inici d’un nou procediment per a l’adjudicació 
d’aquest contracte. 

 
 
1.20) Formalització del contracte  
 
La formalització s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació per part 
del proposat com a contractista, que haurà de tenir lloc dins el termini màxim de 15 
dies hàbils, a comptar des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació.  

 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses, aquesta haurà 
d’estar formalment constituïda abans de l’acceptació de l’adjudicació.  
 
 
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ 

 
2.1) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del 

contracte 

 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva la realització de comprovacions sobre 
la qualitat de l’objecte del contracte, a la seva recepció, mitjançant acta de recepció.  
 
2.2) Drets i obligacions de les parts 

 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i 
la normativa aplicable i, en particular, els següents: 
 

– El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 
contractual amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, als principis ètics i a les regles 
de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, 
d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a: 

 
 Facilitar a l’Ajuntament la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol 
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 
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 Comunicar a l’Ajuntament les possibles situacions de conflicte d’interessos o 

d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o 
indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.  

 
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei 
de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del 
procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o 
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que 
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit procediment 
de licitació. 

 
 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la 

present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència 
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

 
 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 

pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes 
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 

 
– El contractista serà responsable, durant l’execució del contracte, de tots els 
danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol 
persona, propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, 
omissions o negligències del personal a càrrec seu o dels seus subcontractistes o 
d’una organització deficient dels treballs objecte d’aquest contracte. 
 
– El contractista haurà d’indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats a persones o 
reparar les propietats i els serveis afectats per les referides causes, restablint-los 
en les seves condicions anteriors o compensant-los adequadament, d’acord amb la 
legislació vigent. 
 
– El contractista no serà responsable dels danys i perjudicis que tinguin la seva 
causa immediata i directa en una ordre especifica de l’Ajuntament comunicada per 
escrit. 
 
– El contractista haurà de lliurar els béns objecte del subministrament en el temps i 
lloc indicats al contracte. 

 
2.3) Condicions especials d’execució 

 
Les condicions especials d’execució del contracte que s’estableixen per aquesta 
licitació, esdevenint obligacions contractuals essencials, seran les que tot seguit 
s’indiquen: 
 

- Durant tot el període d’execució del contracte, l’empresa contractista està 
obligada a no minorar les condicions de treball, en matèria de jornada i salari, 
en termes actualitzats, així com a incorporar qualsevol millora sobre la 
legislació laboral bàsica aplicable que corresponguin en cada moment als 
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treballadors adscrits al contracte, en funció del conveni col·lectiu que resulti 
d’aplicació. L’adjudicatari haurà de lliurar la documentació justificativa del seu 
compliment a requeriment de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 

2.4) Modificació del contracte 
 

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de 
normativa aplicable. 
 
Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, en els casos en 
que es doni una ampliació dels llocs de treball amb necessitats de programari 
d’antivirus.  La modificació es farà per un import màxim de 1.596 euros, que no podrà 
superar, en cap cas, el límit del 20% del preu del contracte incloses les pròrrogues.  
 
El procediment a seguir per a la modificació comprendrà les actuacions següents: 

 
1) Proposta tècnica de modificació del contracte, elaborada pel responsable del 
contracte, amb indicació explícita de l’objecte de la modificació i el seu preu. 
2) Audiència al contractista pel termini de tres dies hàbils. 
3) Fiscalització de l’expedient. 
4) Informe de la Secretaria i la Intervenció General. 
5) Aprovació de la modificació per l’òrgan de contractació. 
 
Fora dels supòsits a què s’ha fet referència en els apartats anteriors i d’acord 
amb el que preveu l’article 205 de la LCSP, s’haurà de fer una contractació de 
forma separada. 

 
2.5) Règim de pagament  
 
1. El pagament es realitzarà mensualment per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
contra presentació de factura expedida d’acord amb l’article 198 de la LCSP i 
disposició addicional 32 de la LCSP i, la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, 
per al cas que les factures s’hagin d’emetre en format electrònic. 
 
2. Les factures s’han de presentar en el Registre General d'Entrada de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, i han d’incloure la identificació del/de la destinatari/ària de la 
contractació. 
 
3. El codi DIR que haurà d’incorporar a la factura electrònica és el següent: 
 
Òrgan gestor: L01083073 
Unitat tramitadora: L01083073 
Oficina comptable: L01083073 
 
4. El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en els terminis 
establerts en l’article 198.4 LCSP. Cas que el contracte sigui de tracte successiu, 
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mitjançant el pagament en els venciments que s’hagin estipulat. 
 
5. Quan la determinació del preu del contracte s’hagi fet per preus unitaris, es podrà 
augmentar el nombre d’unitats a subministrar fins al 10% del preu del contracte, sense 
necessitat de tramitar expedient de modificació del contracte. 
 
2.6) Revisió de preus  
 
No s’admet la revisió de preus en no trobar-se aquest contracte dins dels supòsits 
específics a què es refereix l’article 103.2 de la LCSP.  
 
2.7) Penalitats  
 
Si durant el termini de garantia s’acrediti l’existència de vicis o defectes en els béns 
subministrats, el contractista restarà obligat a la seva reposició o a la seva reparació si 
n’hi ha prou, a criteri de l’Ajuntament. 
 
Cas que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú opti per la no resolució del contracte, 
s’imposaran al contractista les penalitats següents: 
 

A) Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà: una penalitat diària en 
la proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs.  

 
 

B) Per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs. 
 
Els incompliments parcials o compliments defectuosos del contractista es 
qualificaran en: 
 

1) Lleus  
2) Greus  
3) Molt greus 

 
1) Es qualifiquen com a lleus els incompliments o compliments defectuosos en 
l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin qualificades com a 
greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions contractuals, 
comportant una deficient execució de les prestacions del contracte. En tot cas tenen la 
consideració de lleus:  

 
a) Compliment defectuós o parcial de les funcions especificades al Plec de 
prescripcions tècniques  
b) Tractament incorrecte al personal de la corporació municipal.  
c) Manca de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les 
tasques de coordinació i d’execució de la prestació. 
 

2) Es qualifiquen com a greus els incompliments o compliments defectuosos en 
l’execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una infracció de les 
condicions contractuals generant un perjudici tant als interessos municipals com als 
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destinataris del servei sense que es posi en perill la prestació del servei. En tot cas 
tenen la consideració de greus:  

 
a) Compliment defectuós o incompliment reiterats (més de dues vegades) de les 
funcions especificades al plec de prescripcions tècniques.  
b) Incompliment dels compromisos assumits a l’oferta presentada.  
c) Incompliment dels criteris d’adjudicació proposats per l’adjudicatari.  
d) L’incompliment de les condicions especials d’execució.  
e) La comissió de dos faltes lleus comportarà una falta greu. 
f)  Negativa a cooperar amb la corporació municipal. 
 

3) Es qualifiquen com a molt greus l’incompliment de les prestacions establertes en el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars, de Prescripcions Tècniques o en l’oferta 
presentada per l’adjudicatari que posi en perill la prestació del servei generant una 
lesió dels interessos municipals. En tot cas tenen la consideració de molt greus:  

 
a) Incompliment de les funcions especificades al plec de prescripcions tècniques. 
b) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social, així com de la 

normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, i de la resta de normativa 
aplicable al contracte. 

c) Incompliment de la clàusula de confidencialitat. 
d) Incompliment de la clàusula ètica.  
e) Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte 
f)  La comissió de dos faltes greus comportarà una falta molt greu. 
g) Negativa de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les 

tasques de coordinació i d’execució de la prestació. 
 
C) El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que 
pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el 
compliment de les prestacions amb les següents quanties:  

 
a) Lleus, es podran imposar penalitzacions fins un 2% de l’import d’adjudicació del 

contracte. 
b) Greus, es podran imposar penalitzacions fins un 5% de l’import d’adjudicació del 

contracte. 
c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions de 10% de l’import d’adjudicació 

del contracte. 
 
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui 
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes 
pertinents. 
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa 
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin 
deduir els pagaments esmentats. 
 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en 
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l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats 
a l’Ajuntament, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
 
2.8) Causes de resolució  
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211, 313 i 
concordants de la LCSP, les següents: 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 

contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.  
 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució en els termes previstos en la 
clàusula 2.3 del present plec.  

 
2.9) Termini de recepció de les prestacions del contracte 

 
La recepció dels béns objecte del contracte s’haurà de fer en el lloc i hora indicats en 
el contracte, tal i com s’estableix a l’article 300 de la LCSP; recepció que s’haurà de 
formalitzar mitjançant acta de recepció.  
 
Termini de garantia del contracte 

 
Es fixa un termini de garantia de 3 anys que coincideix amb la durada del contracte.  
 
 
2.10) Cessió i subcontractació 

 
No s’admet la cessió ni la subcontractació, atesa la naturalesa del contracte. 
 

 
2.11) Confidencialitat de la informació 
 
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada 
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials mitjançant l’eina 
Sobre Digital. No obstant això, l’òrgan de contractació farà la seva valoració respecte 
de la declaració de confidencialitat i aquesta serà la que valdrà a tots els efectes. No 
s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les 
dades incloses en el DEUC o declaració anàloga. 
 
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té 
caràcter confidencial. 
 
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153266366717040 
 
 
 
 
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 

 

 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 
coneixement de la informació de referència. 
 
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per 
aquests com a confidencial.  
 
2.12) Règim jurídic de la contractació 

 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars que es 
proposa per regir aquest contracte, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 
de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, 
de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, en tot allò que 
no contradigui la normativa citada, així com per la resta de normativa legal aplicable.  
 
 
2.13) Notificacions i ús de mitjans electrònics 

 
1. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a 
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A 
aquets efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les 
comunicacions a les adreces de correu electrònic habilitades i als telèfons mòbils que 
les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica 
en l’apartat 5 d’aquesta clàusula. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament 
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el 
perfil del contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es 
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. 
No obstant això, els terminis de els notificacions practicades amb motiu del 
procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas, 
des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 
 
Un cop rebut el correu electrònic indicant que la notificació corresponent s’ha posat a 
disposició en l’e-NOTUM, haurà d’accedir-hi la persona designada a l’espai virtual on 
hi ha dipositada la notificació. Per accedir-hi a aquesta notificació és necessari 
disposar de certificat digital. La notificació s’entendrà rebutjada quan hagin 
transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense 
que s’accedeixi al seu contingut. 
 
L’òrgan de contractació entén que el licitador ha obtingut el consentiment exprés de les 
persones qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments 
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derivades d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pugui 
facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 
conseqüència del procediment de licitació i adjudicació del present contracte es 
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, 
que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació 
de la informació publicada, també es publicarà la informació relativa tant a la licitació, 
com al contracte. 
 
2. Procediment de presentació de les ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital. 
 
2.1. Un cop accedeixin a l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores hauran 
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al 
correu electrònic indicat en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina Sobre Digital, han de ser les mateixes que les 
que designin en el seu DEUC per rebre els avisos de notificacions i comunicacions 
mitjançant l’e-NOTUM. 
 
L’activació de l’oferta és necessària per tal de poder continuar amb el procés de 
presentació de l’oferta. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç, les empreses 
licitadores hauran de presentar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format 
electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i 
enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de 
l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació 
xifrada ( pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està 
xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les 
ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es 
realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses 
licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta clau, 
ja que només les empreses licitadores la tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni 
recorda la contrasenya introduïda) i és imprescindible per al desxifrat de les ofertes i, 
per tant, per l’accés al seu contingut. 
 
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en 
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el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web 
de Sobre Digital  per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat 
que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la 
constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 
 
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura 
del primer sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 
accedir al contingut del sobre i, en conseqüència, no es podrà efectuar la valoració de 
la seva oferta. 
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 
que la conformen, es farà la presentació de l’oferta mitjançant signatura electrònica i 
enviament del document “resum” de l’eina Sobre Digital, la qual no es considera 
presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a 
través de l’eina. Amb la signatura del “resum” de les ofertes, s’entén signada la totalitat 
de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els 
documents que la componen. 
 
 A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, l’empresa rebrà un justificant de 
presentació  satisfactòria de l’oferta i, ja no es podrà modificar la documentació 
tramesa.  
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores 
i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en 
UTE, s’han de signar pel representant de les empreses que la composen.  
 
És important que les empreses licitadores verifiquin amb antelació suficient que tenen 
el coneixement requerit de l’eina i que coneixen els requeriments necessaris per 
presentar oferta. 
 
2.2. D’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional 16.1 h) de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del 
termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada 
la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de 
l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se 
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat 
retirada. 
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha 
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació 
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 
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assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne 
còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents 
en les ofertes trameses en dues fases. 
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
 
2.3. En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital durant el 
termini de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini 
de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el 
termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública l’esmena corresponent; i addicionalment, comunicant el canvi de la data a 
totes les empreses que haguessin activat oferta. 
 
2.4. Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta 
mitjançant l’eina de Sobre Digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública. 
 
2.5. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus 
de programa o codi nociu. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els 
documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb 
virus, serà responsabilitat de l’empresa licitadora que l’Administració no pugui accedir 
al contingut d’aquestes. 
 
2.6. En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui 
malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa 
de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun 
dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per 
conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 
 
2.7. L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 
Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o 
fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar 
eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de 
contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra 
documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 
 
 
2.14) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 

mediambientals del contractista. Planificació preventiva en cas de 
concurrència empresarial 

 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos 
laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de 
dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental. 
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El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions 
equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del 
contracte i el personal que adscrigui a la prestació de l’objecte del contracte haurà 
d'observar els nivells mínims de comportament i les regles de decòrum adients a la 
prestació contractada; quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles, 
l’Ajuntament n’informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini més 
breu possible. 
 
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència 
suficients per poder substituir les persones que prestin l’objecte del contracte en 
supòsits de vacances, absències i/o malalties. 
 
L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés 
amb ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals. 

En el cas que la prestació d’allò definit a l’objecte del contractació impliqui el 
tractament de dades personals per part del Contractista, aquest assumeix la condició 
d’encarregat de tractament de dades personals responsabilitat de l’Ajuntament. El 
Contractista es compromet a establir, complir i respectar les següents obligacions que 
regulen el tractament i la gestió de les dades de caràcter personal a les que tingui 
accés en el desenvolupament del servei descrit a l’objecte del contracte: 

• Portar a terme el tractament de les dades personals única i exclusivament per a 
les finalitats relacionades directament amb el servei contractat, restant 
expressament prohibit utilitzar-los per a finalitats diferents. 

• Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part dels 
treballadors del Contractista respecte a les dades de caràcter personal que als 
que puguin accedir per a la prestació dels serveis contractats.  

• El Contractista haurà de tenir regulat el Deure de Secret amb els seus 
treballadors i col·laboradors. 

• El Contractista garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat que siguin 
d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments de dades als quals 
pugui tenir accés i els requeriments dels Plecs de contractació. El nivell de risc i 
les mesures de seguretat podran ser definides per l’Ajuntament. L’Ajuntament es 
reserva el dret a la realització d'aquelles accions d'auditoria que es considerin 
necessàries per garantir la correcta aplicació d'aquestes mesures de seguretat. 

• El Contractista es compromet a notificar qualsevol incident de seguretat amb 
afectació a dades personals en un termini no superior a 24 hores. 

• En el supòsit que un usuari es dirigeixi al Contractista per exercir els seus drets 
d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades li adreçarà a 
Ajuntament o – en cas de que la reculli - remetrà la sol·licitud a l’Ajuntament en 
un termini no superior a 5 dies. 

• El Contractista es compromet a no realitzar transferència internacional de les 
dades i informació responsabilitat de l’Ajuntament fora de l'Espai Econòmic 
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Europeu. 

• Està prohibida la Subcontractació de la realització del serveis fora de les que 
estiguin expressament recollides als Plecs. En el cas que el Contractista 
requereixi la subcontractació a tercers d’una part o la totalitat del servei prestat, 
haurà de sol·licitar autorització per escrit a l’Ajuntament. Aquesta subcontractació 
haurà de ser regulada amb un contracte entre el Contractista i l’empresa 
subcontractada que reculli les mateixes obligacions i compromís de 
confidencialitat aplicables al Contractista. 

• L’accés i tractament de dades personals de l’Ajuntament per part del 
Contractista, es considera estrictament temporal per a la prestació del servei 
contractat, sense que concedeixi al Contractista cap mena de dret o titularitat 
sobre les dades tractades. En aquest sentit haurà de retornar o eliminar de forma 
controlada aquells suports utilitzats per al tractament de dades personals, podent 
conservar únicament les dades en cas que sigui necessari per a garantir la 
protecció legal del Contractista. 

• El Contractista assumeix la responsabilitat davant de l’Ajuntament per als 
possibles danys i perjudicis que l’Ajuntament pugui rebre com a conseqüència de 
l’incompliment de les obligacions definides al present document, incloent les 
possibles sancions per part dels Organismes Reguladors del tractament de 
dades personals. 

Les obligacions establertes al present apartat tindran una durada indefinida i es 
mantindran vigents en cas que finalitzi la prestació de serveis entre l’Ajuntament i el 
Contractista. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tractarà les dades personals dels interlocutors del 
Contractista en el marc dels serveis oferts. Aquestes dades personals, d'utilització 
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en 
protecció de dades de caràcter personal per la gestió del procediment de contractació i 
de l’execució i gestió del contracte. La base jurídica del tractament és la derivada de la 
relació contractual de prestació de serveis. Les dades no seran cedides a tercers 
excepte que així ho contempli la prestació del serveis. Aquestes dades seran 
conservades després de les finalitzacions del contracte com a part del procediment 
administratiu. Poden accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels seus drets 
adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
(plaça de la Vila núm. 8, 08800), o bé exercir el seu dret a traves de la Seu Electrònica. 
 
2.15) Assegurances 

 
Per prendre part en aquest procediment s’exigeix el compromís de subscripció d’una 
pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil – cas de no tindre-la ja contractada i per 
al cas de resultar-ne proposat a l’adjudicació d’aquest contracte- per a cobrir les 
possibles responsabilitats que se’n puguin derivar de la realització dels 
subministraments que constitueixen l’objecte d’aquest contracte, per un import mínim 
de 100.000 euros. 
 

La cobertura de la pòlissa d’assegurances haurà de ser efectiva en el moment d’inici 
del contracte i la seva vigència haurà de comprendre la durada establerta per aquest 
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contracte així com els períodes corresponents a les possibles pròrrogues, cas 
d’acordar-se aquestes. 
 
2.16) Lloc de prestació/realització dels subministraments objecte del contracte 

 
El lloc fixat pel lliurament dels subministraments objecte del contracte serà el fixat en el 
Contracte. 
 
2.17) Responsable del contracte i de la unitat de seguiment 
 

A efectes de l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte és la Cap del 
servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Sra. Carina Sörensen 
Esqué. En aquest contracte coincideix aquesta figura amb la de la unitat de 
seguiment del contracte i li corresponen bàsicament, entre d’altres, les funcions 
següents: 
 

 Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte; 

 Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions 
establertes i condicions contractuals; 

 Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 
contractada; 

 Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte; 

 Proposar i informar les eventuals modificacions, incidències i pròrrogues del 
contracte; 

 Formalitzar la recepció de les prestacions objecte del contracte; 

 Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar. 
 
La responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, 
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador. 
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en 
quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que 
tinguin representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin 
administradors. 
 

 
 

ANNEX DEL PCAP 

 
SUBMINISTRAMENT DE 500 LLICÈNCIES D’ÚS D’ANTIVIRUS ESET NOD32 

Identificació de l’expedient: 38/2020/eCONT 

(a inserir en el SOBRE ÚNIC DIGITAL) 
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Model de declaració responsable i de proposició avaluable d’acord amb criteris 
automàtics: 
 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., 
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona 
de contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. 
............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a (consignar 
objecte del contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT: 

 
- Que el perfil de l’empresa és el següent: <marcar amb una creu> 

 
 Gran empresa. 
 
 Mitjana, petita o microempresa. 

 
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si 

s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions 
establertes legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb 
l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la LCSP. 
 

- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 
 

- Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o 
de l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han 
experimentat cap variació.   

 
- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la 

solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la 
clàusula 1.11) del PCAP i que es compromet a adscriure a l’execució del contracte 
els mitjans personals / materials descrits a la dita clàusula.  

 
- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per 

escrit de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats 
per a utilitzar-los en l’execució del contracte. 

 
- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual 

amb menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per 
acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats 
no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexuals. 

 
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels 
recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin 
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derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa 
l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 
- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a 

falsejar la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte 
d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació. 
 

- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels 
Jutjats i Tribunals espanyols. 

 
- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones 

treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les 
mesures alternatives previstes en la legislació vigent. 

 
  SÍ  NO  NO obligat per normativa 

 
- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els 

homes. 
 

  SÍ  NO  NO obligat per normativa 

 
- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de 

proposicions previstos al PCAP.  
 
SÍ  NO 
 

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  
 
 Està subjecta a l’IVA. 

 
 Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren 

lloc a la no-subjecció o l’exempció. 
 

- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 
 
 Està subjecta a l’IAE. 

 
 Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que 

donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció. 
 

- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal 
d’empreses, declara: 

 
  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 

(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així 
com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal 
en cas de resultar adjudicataris) 
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 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses. 
 

- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les 
notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:   
 

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    

    

 
*Camps obligatoris. 
 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de 
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de 
comunicar la dita circumstància, per escrit, a l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
per tal de fer la modificació corresponent. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les 
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments 
derivades d’aquesta contractació, per tal que l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
pugui facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 

 
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial 

a què pertanyen és (indicar les empreses que el componen).  
 

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 
documentació assenyalada en la clàusula 1.19) del PCAP.  

 
Així mateix, assabentat/da de les condicions exigides per optar a la dita contractació, 
es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars que els regulen, que 
accepta íntegrament, per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. 
   
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €. 
 
(Data i signatura)." 
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5. Intervenció.  
Número: 45/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES I PAGAMENT A 
JUSTIFICAR PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
  
 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
 ACORD:  
 
 
 
 
   
PRIMER: Aprovar la relació de factures número F/2020/15 i relació de pagaments a 
justificar. 
Factures inferiors a 10.000€ 
 

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

Tercer Nom 

02 F/2020/2615 11/05/2020 2000964 121,00 B43850544 ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L. 

02 F/2020/2604 12/05/2020 311 203,28 B43934884 DASO HYGIENIC S.L. 

02 F/2020/2607 13/05/2020 1 1200400180 771,30 B65873937 NOVELEC GARPE, 
S.L. 

02 F/2020/2602 12/05/2020 F 20200147 8.252,81 B61077020 APLICACIONS 
MULTIMEDIA 
INTERACTIVES, S.L. 

02 Total    9.348,39   

03 F/2020/2625 15/05/2020 2020-04685 16,11 B17580804 GIROCOPI, SL 

03 F/2020/2601 11/05/2020 5-2020 363,00 XXXXXX XXXXXX 

03 Total    379,11   

04 F/2020/2090 14/04/2020 A-2020/00037310 31,33 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

04 F/2020/2093 14/04/2020 A-2020/00037809 32,18 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

04 F/2020/2375 28/04/2020 17047 38,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

04 F/2020/2568 07/05/2020 17176 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

04 F/2020/2421 01/05/2020 USRT2005000023 56,13 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 
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04 F/2020/2164 15/04/2020 A/2002786 218,40 S5800004C EADOP 
GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

04 F/2020/2276 21/04/2020 GFE17-035GB 1.698,74 B63560833 GLOBAL FORMACION 
EMPRESARIAL 

04 Total    2.126,55   

07 F/2020/2549 07/05/2020 17157 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

07 F/2020/2572 07/05/2020 17181 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

07 F/2020/2546 07/05/2020 17154 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

07 F/2020/1026 20/02/2020 2 10008367 3.114,22 A58417346 WOLTERS KLUWER 
ESPAÑA, S.A. 

07 Total    3.217,05   

08 F/2020/2576 07/05/2020 17184 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

08 Total    25,59   

09 F/2020/2565 07/05/2020 17172 34,13 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

09 Total    34,13   

10 F/2020/2455 05/05/2020 CI0916130950 3,63 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A. 

10 F/2020/2542 07/05/2020 17149 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2020/2486 06/05/2020 FE20321327041010 72,00 A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

10 F/2020/2432 03/05/2020 USRT2005000024 124,91 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

10 F/2020/2616 14/05/2020 F2020-28 242,00 XXXXXX XXXXXX 

10 F/2020/2520 06/05/2020 999402943658 0672 
00Z006N0006835 

8.212,61 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

10 Total    8.680,74   

20 F/2020/2632 15/05/2020 2020-04692 31,93 B17580804 GIROCOPI, SL 

20 F/2020/2523 06/05/2020 999402946469 0634 
00Z006N0006870 

992,67 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

20 F/2020/1922 08/04/2020 17 10015729 1.464,10 A58417346 WOLTERS KLUWER 
ESPAÑA, S.A. 

20 Total    2.488,70   

21 F/2020/2634 15/05/2020 842953109 4.036,56 B82080177 RICOH ESPAÑA, SLU 

21 Total    4.036,56   

22 F/2020/2613 14/05/2020 1 1200500014 8,12 B65873937 NOVELEC GARPE, 
S.L. 
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22 F/2020/2627 15/05/2020 2020-04687 23,69 B17580804 GIROCOPI, SL 

22 F/2020/2633 15/05/2020 2020-04693 23,69 B17580804 GIROCOPI, SL 

22 F/2020/2567 07/05/2020 17175 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

22 Total    107,15   

32 F/2020/2557 07/05/2020 17164 92,01 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

32 Total    92,01   

33 F/2020/2649 15/05/2020 FB20077027 278,71 A43058387 BUNZL 
DISTRIBUTION 
SPAIN, S.A. 

33 F/2020/2648 18/05/2020 20260 573,78 A58189432 GUTMETAL, S.A. 

33 Total    852,49   

35 F/2020/2586 08/05/2020 2500628019 5,28 A81069197 KONICA MINOLTA 
BUSINESS 
SOLUTIONS SPAIN, 
S.A. 

35 F/2020/2555 07/05/2020 17163 92,01 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

35 F/2020/2538 07/05/2020 10320 413,82 B62785449 DISTRICTE DIGITAL, 
S.L. 

35 Total    511,11   

42 F/2020/2359 28/04/2020 17032 18,31 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

42 F/2020/2551 07/05/2020 17159 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

42 F/2020/2419 01/05/2020 USRT2005000020 27,06 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

42 F/2020/1802 01/04/2020 USRT2004000002 32,46 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

42 F/2020/2057 14/04/2020 A-2020/00034595 33,03 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

42 F/2020/1740 31/03/2020 20SM1807/1000170 40,33 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

42 F/2020/1905 11/03/2020 00.21.54.028704 46,00 E59722751 COMUNITAT DE 
REGANTS DEL 
PANTA DE FOIX 

42 F/2020/2501 06/05/2020 FE20321325896869 227,65 A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

42 F/2020/1872 06/04/2020 Emit20- 22 1.190,00 B43880442 ALBACAR 
ENGINYERS, SLP 
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42 F/2020/1778 01/04/2020 20044 1.361,25 B65451759 GESTIO DE RESIDUS 
I BIODIVERSITAT, S.L. 

42 F/2020/2429 03/05/2020 20051 1.361,25 B65451759 GESTIO DE RESIDUS 
I BIODIVERSITAT, S.L. 

42 Total    4.362,93   

52 F/2020/2466 05/05/2020 F 2000868 8,92 F08863268 MATERIALES PARA 
LA CONSTRUCCION 
DEL GARRAF 

52 F/2020/2582 07/05/2020 17190 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

52 F/2020/2459 05/05/2020 F 2000865 65,92 F08863268 MATERIALES PARA 
LA CONSTRUCCION 
DEL GARRAF 

52 F/2020/2483 06/05/2020 1 1200400178 169,93 B65873937 NOVELEC GARPE, 
S.L. 

52 F/2020/2460 05/05/2020 F 2000866 173,10 F08863268 MATERIALES PARA 
LA CONSTRUCCION 
DEL GARRAF 

52 F/2020/2531 05/05/2020 91022 202,32 J59835553 PINTURES GARRAF, 
S.C.P. 

52 F/2020/2506 06/05/2020 FVC2002901 208,70 A62781208 SERVEIS 
D'APARCAMENTS DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

52 F/2020/2529 05/05/2020 91020 212,67 J59835553 PINTURES GARRAF, 
S.C.P. 

52 F/2020/2623 14/05/2020 001 72062156 253,13 A08001182 SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS, S.A. 

52 F/2020/2621 14/05/2020 001 72062154 397,28 A08001182 SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS, S.A. 

52 F/2020/2472 05/05/2020 2020-724-100650011 450,17 A25009192 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U 
(RESSA) 

52 F/2020/2609 13/05/2020 FTC 216 222 20 462,83 A58838400 AUTOTALLER JJ, S.A. 

52 F/2020/2622 14/05/2020 001 72062157 609,95 A08001182 SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS, S.A. 

52 F/2020/2461 05/05/2020 F 2000867 652,67 F08863268 MATERIALES PARA 
LA CONSTRUCCION 
DEL GARRAF 

52 F/2020/2469 05/05/2020 1 1200400177 1.207,54 B65873937 NOVELEC GARPE, 
S.L. 

52 F/2020/2591 08/05/2020 00 0000021060 1.337,05 A08428658 TALLERES VELILLA, 
S.A. 

52 F/2020/2608 13/05/2020 2010363 1.568,46 B55255251 ENVIROCAT 
SERVEIS, S.L. 

52 F/2020/2464 05/05/2020 R04/23 1.794,60 B08593543 ROCA GOMEZ, S.L. 

52 F/2020/2617 14/05/2020 1 1200500015 2.500,27 B65873937 NOVELEC GARPE, 
S.L. 

52 Total    12.301,10   

53 F/2020/2573 07/05/2020 17182 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

53 F/2020/2482 06/05/2020 R04/100 1.647,25 B08593543 ROCA GOMEZ, S.L. 
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53 F/2020/2590 08/05/2020 20045134 2.016,17 B43540285 NORDVERT, SL 

53 F/2020/2592 08/05/2020 20045135 2.676,63 B43540285 NORDVERT, SL 

53 F/2020/2426 03/05/2020 A20H07000804000001 3.442,99 A28760692 VALORIZA 
SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
S.A. 

53 Total    9.859,16   

54 F/2020/2530 05/05/2020 91019 63,11 J59835553 PINTURES GARRAF, 
S.C.P. 

54 Total    63,11   

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2492 06/05/2020 S 2020/S/640 14,57 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1880 06/04/2020 S 2020/S/347 15,09 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1459 12/03/2020 2020-724-100380187 64,37 A25009192 RED ESPAÑOLA DE 
SERVICIOS, S.A.U 
(RESSA) 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1847 03/04/2020 183 200331183000172 574,18 A80292667 ALD AUTOMOTIVE 
SAU 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2436 03/05/2020 183 200430183000182 574,18 A80292667 ALD AUTOMOTIVE 
SAU 

Multiaplicació 
total 

   1.242,39   

Total general    59.728,27   

 
 
Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

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

21 F/2020/2610 13/05/2020 F2020 
9370421340 

14.228,21 A81608077 T-SYSTEMS ITC 
IBERIA S.A.U. 

21 Total    14.228,21   

33 F/2020/2606 12/05/2020 A 2020/A/200444 15.187,68 B60650801 GESTION 
INTEGRAL DE 
INSTALACIONES, 
SL 

33 Total    15.187,68   

52 F/2020/2525 06/05/2020 999419811919 
0671 
00Z006N0006893 

15.618,67 A81948077 ENDESA 
ENERGIA, S.A.U. 

52 Total    15.618,67   

Total general    45.034,56   

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

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

Tercer Nom 

52 F/2020/2519 06/05/2020 999402945830 0668 
00Z006N0006778 

88.085,71 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

52 Total    88.085,71   
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53 F/2020/2428 03/05/2020 A20H07002004000001 188.315,51 A28760692 VALORIZA 
SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
S.A. 

53 F/2020/2425 03/05/2020 A20H07000804000002 624.244,96 A28760692 VALORIZA 
SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
S.A. 

53 Total    812.560,47   

Total general    900.646,18   

 
 
Resum total facturació 
 

 Imports Recompte 

FACTURES < 10.000€ 59.728,27 € 80 

FACTURES ENTRE 10.001 I 50.000€ 45.034,56 € 3 

FACTURES > 50.001€ 900.646,18 € 3 

 1.005.409,01 € 86 

 
 
Relació pagaments a justificar 
 

Exp. Cognoms i nom o raó social o 
text explicatiu 

Nº Relació Núm. 
Operació 

Import 
relació Data relació 

 
PJU - SERVEIS SOCIALS 

R-22020/16 PJU-
2020/6457 

1.107,75 
€  14/05/2020 

TOTAL 1.107,75€ 

 
 
Resum total 
 

 Imports 

Total facturació 1.005.409,01 € 

Total pagament a justificar 1.107,75 € 

TOTAL 1.006.516,76 € 

 
 
 
SEGON: Comptabilitzar la relació de factures número F/2020/15.  
 
 
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, 
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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.” 
  
 
   
6. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 402/2020/eGES. 
 
ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA LA LIQUIDACIÓ DE 
L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICA DE L'EXERCICI 2019, NÚMERO 
202676673 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
ACORD:  
 
   
PRIMER. Estimar el Recurs de Reposició interposat per M. D. E. E., amb NIF 
XXXXXX, en nom de J. J. S. A., amb NIF XXXXXX: 
Anul·lar la liquidació de l’Impost sobre Béns Immobles Rústica número 202676673, 
d’import 573,95€, de la finca del Polígon 14 5, amb Referència Cadastral 
001821700CF96C0001EW. 
 
SEGON: Comunicar l’acord als interessats. 
 
TERCER: Peu de Recursos 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats Contenciós Administratiu de 
Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 

“D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar l’estat 

d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la Disposició 

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

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

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

que puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des 

del dia hàbil següent a la data de la finalització de l’estat d’alarma, amb independència del 

temps que hagués transcorregut des de l’actuació administrativa objecte del recurs o 

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

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

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

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

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

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

declaració de l’estat d’alarma, Disposició Addicional Octava del RDLlei 11/2020 i Disposició 

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

a computar a partir de l’1 de juny de 2020.”. 
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7. Recursos Humans.  
Número: 496/2020/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’ONZE PLACES D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, 
FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA 
  

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
 ACORD:  
   
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases reguladores especifiques del concurs 
oposició lliure, d’onze places de funcionari de carrera, en el càrrec d’Auxiliar 
Administratiu/va, de l’escala de l’Administració General, sots escala Auxiliar. 
 
SEGON.-  Publicar aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB i al 
web municipal. 
 
TERCER.-  Viabilitat econòmica: Les despeses de sou i seguretat social de dues de 
les places d’Auxiliar Administratiu/va estan consignades a les partides pressupostàries 
04.9202.12002 Oferta Pública Ocupació i 04.9202.160003 Seguretat social Oferta 
Pública, del Pressupost Municipal vigent. Les altres 9 places vacants estan ocupades 
per personal interí i estan consignades en les partides pressupostaries de sous i 
salaris de diferents serveis municipals. 

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

 
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA 
SELECCIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE D’ 11 
PLACES D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, ESCALA D’ADMINISTRACIÓ 
GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR. 
 
 

1. NORMES GENERALS. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs 

oposició lliure, d’11 places d’AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA de l’escala 
d’administració general, subescala auxiliar, de personal funcionari de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. 

1.2 Aquestes places pertanyen al grup de classificació C, subgrup C2, a què es 
refereix l’article 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per la qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

1.3 La convocatòria d’aquestes places està vinculada a la provisió del lloc de treball          
d’ Auxiliar Administratiu C2-16, amb 151 punts. 

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

1.5 Les funcions del lloc de treball tipus d’Auxiliar administratiu C2-16 són: 

- Preparar i recopilar documentació i introduir dades. 

- Atendre i derivar trucades telefòniques. 

- Atendre presencialment. 

- Gestionar el correu electrònic de la unitat i la correspondència. 

- Redactar documents de caràcter administratiu (decrets, dictàmens, propostes, 
entre d’altres), així com altres documents necessaris per la gestió i el 
seguiment de l’activitat del seu àmbit. 

- Sol·licitar i ocupar-se del manteniment del material de la unitat. 

- Classificar, ordenar, arxivar i registrar el conjunt de documents de l’àmbit 
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(expedients, convenis, decrets dictàmens o d’altres) 

- Donar suport a la tramitació administrativa de l’àmbit. 

- Prestar suport administratiu i operatiu de manera polivalent dins de l’àmbit. 

- I d’altres de caràcter similar, que li siguin encarregades. 

 

1.6 Fins a la resolució d’aquesta convocatòria no es poden amortitzar, transformar, ni 
modificar substancialment les places convocades, si no és en compliment de les 
normes de procediment administratiu. 

1.7 Les bases generals que regiran aquest procés selectiu seran les aprovades per la 
Junta de Govern Local del dia 19 de febrer de 2008, publicades íntegrament al 
Butlletí oficial de la província de Barcelona. 

1.8 Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de 
caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a 
la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent, i 
especialment, la Llei orgànica de protecció de dades. 

 
 

2. REQUISITS ESPECÍFICS DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA 
 
A més dels requisits generals detallats en les bases generals, els aspirants hauran de 
reunir els requisits següents: 
 
a) 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, abans que no fineixi el termini de presentació d’instàncies. 

b) Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent al 
nivell de suficiència de català C1 (antic C), amb independència de la seva 
nacionalitat. En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 

c) Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran 
d’acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell superior, mitjançant 
els certificats següents: 

 Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària o batxillerat a l’Estat 
espanyol. 

 Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31 
d’octubre, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les 
proves adreçades a la seva obtenció. 

 Certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers expedit per les escoles 
oficials d’idiomes. 

En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 

d) Justificant pagament dels drets d’examen, 21,45€. Gaudiran d’exempció de 
pagament les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%. 
Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que acreditin la condició 
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d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. 
 
 

3. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a les 
proves de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents a 
partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria respectiva al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Així mateix, es poden presentar: 
 
- Al Registre General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’Oficina d’Atenció 

Ciutadana. 
- A les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu certificat 

administratiu) 
- Per qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre de Procediment Administratiu comú de les Administracions Publiques. 
 
En les dues últimes modalitats, caldrà enviar còpia escanejada de la sol·licitud 
segellada per l’organisme receptor, dins el termini establert, a l’adreça electrònica 
personal@vilanova.cat. 
 
Documentació que caldrà presentar en el tràmit en línia: 
 

 Declaració d’al·legació i càlcul de mèrits Declaració al·legació de mèrits per les 
proves selectives (genèrica)  Les persones que resultin seleccionades hauran de 
presentar els originals que acreditin els mèrits al·legat en el termini de 10 dies, a 
comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de selecció. En 
el cas que no es presenti la documentació acreditativa dels mèrits en el 
termini establert o que aquesta sigui incorrecta o incompleta, es considerarà 
el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits del/la 
candidat/a amb les conseqüències corresponents, en relació a l’ordre de 
puntuació i prelació dels candidats en el resultat final del procés de selecció.  

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 21,45€ o acreditació de l’exempció. 
Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat 
igual o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que 
acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El 
pagament es pot realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822. 

 
Documentació que caldrà presentar, si el tràmit es realitza al Registre General de 
l’Ajuntament, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a les Oficines de Correus o per qualsevol 
de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 
Procediment Administratiu comú de les Administracions Publiques:  
 

 Sol·licitud per prendre part en el procés selectiu. Sol·licitud presentació proves de 

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

 Declaració d’al·legació i càlcul de de mèrits Declaració al·legació de mèrits per les 
proves selectives (genèrica). Les persones que resultin seleccionades hauran de 
presentar els originals que acreditin els mèrits al·legat en el termini de 10 dies, a 
comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de selecció. En 
el cas que no es presenti la documentació acreditativa dels mèrits en el 
termini establert o que aquesta sigui incorrecta o incompleta, es considerarà 
el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits del/la 
candidat/a amb les conseqüències corresponents, en relació a l’ordre de 
puntuació i prelació dels candidats en el resultat final del procés de selecció.  

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 21,45€ o acreditació de l’exempció. 
Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat 
igual o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que 
acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El 
pagament es pot realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822. 

 
Els/les aspirants seleccionats hauran de presentar els  originals dels documents que 
acreditin els requisits de la convocatòria en 10 dies, a comptar de l’endemà de la 
publicació del resultat final del procés de selecció al web municipal o en el lloc que 
indiqui el tribunal qualificador. En cas que no es presenti aquesta documentació en 
el termini establert o que no sigui correcta la documentació acreditativa 
presentada, el/l’aspirant quedarà exclòs del procés de selecció i es cridarà a 
l’aspirant següent, per ordre de puntuació. 
 
 
Seran causa d’exclusió i de no admissió l’extemporaneïtat en la presentació de la 
sol·licitud i l’incompliment dels requisits exigits en la base segona. 
 
 

4. PROCÉS DE SELECCIÓ 
 
El procediment de selecció serà el de concurs oposició lliure. 
 
La data, el lloc i hora en què començaran els exercicis s’anunciarà, conjuntament amb 
la llista d’admesos i exclosos, amb un mínim de quinze dies d’antelació, al lloc web 
municipal  www.vilanova.cat  
 
Els aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del DNI, passaport 
o permís de conduir. La manca de presentació d’aquest document determinarà 
l’exclusió automàtica de l’aspirant del procediment selectiu. 
 
El tribunal podrà decidir lliurement l’ordre en la realització dels exercicis, podent variar 
l’ordre que tot seguit s’estableix. 
 
Les proves selectives es duran a terme, sempre que sigui possible, una a continuació 
de l’altra, de manera que en un mateix dia es podran portar a terme més d’una prova. 
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5. EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ 
 
Primer exercici : Coneixements de la llengua  
 
1.1 Coneixement de la llengua catalana 
 
Constarà d’un exercici corresponent al nivell C1 de català.  Quedaran exempts 
d’aquest exercici: 

Els aspirants que presentin el certificat de suficiència de català (nivell C1) de la 
Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat o 
equivalent. 

Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte. 
 
1.2 Coneixement de la llengua castellana 
 
Té caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants que no tinguin la nacionalitat 
espanyola. 
Per tal d’acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 4.1.F 
de les bases generals, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de 
realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules en el termini 
màxim de 45 minuts, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal durant el 
temps màxim de 15 minuts i, si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest 
designi.  
Quedaran exempts d’aquest exercici els aspirants que presentin algun dels certificats 
que consten a la base 4.1.F de les bases generals. 
Aquest exercici serà avaluat pel tribunal, amb la qualificació d’apte o no apte. 
 
Segon exercici: Coneixements generals en matèria de dret constitucional i 
administratiu 
 
Consistirà en contestar un test de preguntes amb respostes alternatives en relació als 
temes de l’annex, en un temps màxim de 45 minuts. Aquest exercici es valorarà de 0 a 
10 punts i les respostes incorrectes no restaran. Seran eliminats del procés d’oposició 
els/les aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts. 
 
Tercer exercici: Coneixements específics  
 
Consistirà en desenvolupar per escrit un tema extret a l’atzar d’entre els 20 de l’annex, 
durant un temps màxim d’una hora. Es valoraran els coneixements del tema, el nivell 
de formació general, la composició gramatical i la claredat d’exposició. La qualificació 
d’aquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar la prova serà de 
5 punts. 
 
Quart exercici: Ofimàtica.  
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Consistent en dos exercicis pràctics proposat pel tribunal relacionat amb les funcions 
del lloc de treball i el temari de l’Annex, utilitzant un o més programes d’Office (Word, 
Excel, PowerPoint), en un temps màxim de 90 minuts. Es valorarà de 0 a 10 punts 
cada exercici i serà necessari per aprovar obtenir una puntuació mínima de 5 punts, en 
cada exercici. 
 
 

6. FASE DE CONCURS  
 
Un cop finalitzada la fase d’oposició i realitzada la qualificació de cada aspirant, es 
procedirà a la valoració dels mèrits que, en cada cas, hagin al·legat i provat els/les 
aspirants d’acord amb el següent barem: 
 
a) Experiència professional: fins a un màxim de 4 punts segons els criteris següents:  
 

 Haver prestat serveis en aquest Ajuntament, a raó de 0,2 punts per mes de 
servei.  

 Haver prestat serveis en altres Administracions Públiques, a raó de 0,05 punts 
per mes de servei.  

 
b) Cursos de Formació i perfeccionament: 
 

Per cada curs realitzat amb aprofitament  o assistència de centres o organismes 
oficials,  sobre matèries relacionades amb les funcions de la plaça convocada, inclosos 
idiomes, fins a 4 punts segons el barem següent: 

 Cursos fins a 10 hores lectives: 0,1 punt per curs 
 Cursos entre 11 i 20 hores lectives: 0,2 punts per curs 
 Cursos entre 21 i 40 hores lectives: 0,5 punts per curs 
 Cursos de més de 41 hores lectives: 0,75 punts per curs 

 
c) Entrevista personal: 
 
L’entrevista tindrà per objecte comprovar els mèrits al·legats pels/ per les  aspirants.  
El tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns, 
referent a la trajectòria professional i acadèmica dels / de les aspirants o qualsevol 
altre aspecte rellevant del perfil de la plaça. L’entrevista es valorarà de 0 a 2 punts. 
 
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior a  10 punts.  
 
Els mèrits s’hauran d’al·legar i calcular pels candidats i candidates en el document 
detallat en la base 3a Declaració al·legació de mèrits per les proves selectives 
(genèrica), els originals de la documentació s’haurà de presentar segons s’estableix en 
la base 3a. 
 

7. PERÍODE DE PRÀCTIQUES  
 
El període de prova serà de 3 mesos en el lloc de treball d’adscripció. Aquest període 
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es realitzarà sota la supervisió del Cap de Servei o persona en qui delegui i el Servei 
de Recursos Humans. Finalitzat el període s’emetrà informe pel Cap del Servei fent 
constar si  s’ha superat el període de prova, d’acord amb l’apartat 15 de les bases 
generals de processos de selecció de personal. 
 
Els/les aspirants que ja haguessin prestat serveis a la Corporació en places de les 
mateixes característiques, nivell i funcions que les convocades seran eximits/des en tot 
o en part de la realització del període de prova. 
 
 

8. DESIGNACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR 
 
El Tribunal qualificador es constituirà de la manera següent: 
 
President: 

- Tècnic/a de Recursos Humans (titular i suplent) 
 
Vocals: 

- Tècnic/a Administració General (Titular i suplent) 
- Cap de Servei Municipal (titular i suplent) 
- Tècnic/a municipal (Titular i suplent) 
- Un/a representant de l’EAPC (titular i suplent) 
 
Secretari:  Recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir 
del personal administratiu que correspongui. 
 
El tribunal podrà requerir assessorament d’especialistes, que actuaran amb veu però 
sense vot. 
 
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els 
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 
 
 

9. BORSA DE TREBALL  
 
Les persones que hagin superat el procés de selecció i que no hagin obtingut plaça 
passaran a formar part d’una borsa de treball, que servirà per cobrir les necessitats de 
personal no permanent que es produeixin. 
 
Els/les integrants d’aquesta borsa de treball podran ser cridats d’acord amb l’ordre de 
puntuació establert, i podran ser nomenats amb caràcter no permanent segons les 
necessitats del servei i els requisits del lloc de treball. 
 
En els supòsits de contractació laboral, aquesta tindrà caràcter de treball de durada 
determinada de conformitat amb la legislació vigent que hi sigui aplicable, inclòs el 
període de prova. 
 
Aquesta borsa de treball tindrà vigència mentre no es realitzi una borsa que la derogui. 
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A N N E X 
 
1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Els drets 

fonamentals en la Constitució. La reforma de la Constitució. 

2. L’organització de l’Estat en la Constitució: organització institucional o política i 
organització territorial. Les Corts Generals. El Poder Judicial. 

3. El Govern i l’Administració. Principis d’actuació de l’Administració pública. 
L’administració General de l’Estat. Les Comunitats Autònomes. L’Administració 
Local. L’Administració Institucional. 

4. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006). Les competències de la Generalitat de 
Catalunya i les institucions d’autogovern. 

5. El Règim local espanyol: principis constitucionals i regulació jurídica. Relacions 
entre ens territorials. L’autonomia local. 

6. El municipi: conceptes i elements. El terme municipal. La població: especial 
referència a l’empadronament. L’organització. Competències municipals. 

7. Altres entitats locals. Mancomunitats, comarques o altres entitats que agrupin 
diversos municipis. Les entitats metropolitanes. Les entitats d’àmbit territorial 
inferior al municipi. 

8. Submissió de l’Administració a la Llei i al Dret. Fonts del Dret Administratiu: 
especial referència a la Llei i als Reglaments. La potestat reglamentària en l’esfera 
local: Ordenances, reglaments i bans; procediment d’elaboració i aprovació. 

9. Tipologia del personal al servei de les Administracions públiques. Organització de 
la funció pública local. La selecció de personal. La provisió de llocs de treball. La 
regulació en l’EBEP. Les situacions administratives dels funcionaris. 

10. Drets dels funcionaris. Règim retributiu. Deures dels empleats públics. Les 
incompatibilitats. Règim disciplinari. 

11. El patrimoni de les administracions públiques. Adquisició de béns. Composició del 
patrimoni i classes de béns. Els béns de domini públic. El béns patrimonials. La 
tutela del patrimoni local. La responsabilitat patrimonial de les administracions 
públiques. 

12. Els contractes del sector públic. Les parts en el contracte. Les garanties exigides 
per poder contractar amb el sector públic. La preparació del contracte. L’expedient 
de contractació. El procediment d’adjudicació del contracte. La selecció del 
contractista. L’execució dels contractes. 

13. Les hisendes locals. El finançament dels ens locals. Classes d’ingressos dels ens 
locals. Els ingressos no tributaris. Els preus públics. 

14. Tributs Municipals. Les taxes municipals. Les contribucions especials. L’Impost 
sobre Béns Immobles (IBI). L’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). Impost 
sobre construccions, Instal·lacions i obres (ICIO), Impost sobre l’Increment de 
valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua). Impost sobre vehicles de 
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tracció mecànica (IVTM).  

15. Els Pressuposts de les entitats locals. Principis, integració i documents de què 
consten. Procés d’aprovació dels pressupost local. Principis generals d’execució 
del pressupost. Modificacions pressupostàries: els crèdits extraordinaris i els 
suplements de crèdit, les transferències de crèdits i altres figures. La liquidació del 
pressupost. 

16. La despesa pública local: concepte i règim legal. Execució de les despeses 
públiques. Comptabilitat i comptes. 

17. La relació juridicoadministrativa. Concepte. Subjectes: l’Administració i 
l’administrat. Capacitat i representació. Drets de l’administrat. Els actes jurídics de 
l’administrat. 

18. L’acte administratiu: concepte, classes i elements. Motivació i notificació. Eficàcia i 
validesa dels actes administratius. Revisió dels actes administratius: d’ofici i en via 
de recurs administratiu. 

19. El procediment administratiu: principis informadors. Els interessats en el 
procediment. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, 
instrucció i finalització.  

20. Especialitats del procediment administratiu local. Funcionament dels òrgans 
col·legiats locals: règim de sessions i acords. Actes i certificacions d’acords. Les 
resolucions del president de la corporació.”. 

  
 
 
   
8. Recursos Humans.  
Número: 497/2020/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS OPOSICIÓ DE DEU PLACES DE PERSONAL D’OFICI DE LA 
CATEGORIA LABORAL D’OPERARI/ÀRIA, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
LABORAL FIX. 
 
  
  
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
 ACORD:  
   
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases específiques reguladores del concurs 
oposició, de lliure concurrència,  per cobrir 10 places de personal d’ofici,  de la 
categoria laboral d’operari/ària, de la plantilla de personal laboral indefinit de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
SEGON.-  Publicar aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB i al 
web municipal. 
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TERCER.-  Viabilitat econòmica: Les despeses de sou i seguretat social de 5 de les 
places d’Operari estan consignades a les partides pressupostàries 04.9202.12002 
Oferta Pública Ocupació i 04.9202.160003 Seguretat social Oferta Pública, del 
Pressupost Municipal vigent. Les altres 5 places estan consignades a les partides de 
sous i seguretat social de la USM,  (52.1530.12000 i 52.1530.16000),  per tractar-se  
de vacants per jubilació i  Incapacitat Absoluta, que estan ocupades per personal interí. 

 
QUART.- Peu de recurs  
 
“Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.  
 
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.” 
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BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE PROVES 
SELECTIVES PER A LA SELECCIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-
OPOSICIÓ LLIURE DE 10 PLACES DE PERSONAL D’OFICI DE LA CATEGORIA 
LABORAL D’OPERARI/ÀRIA, ENQUADRADES DINS EL PERSONAL LABORAL 
FIX DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
 
1. NORMES GENERALS. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs 

oposició lliure, de 10 places de Personal d’Oficis, categoria laboral 
OPERARI/ÀRIA, enquadrades a la plantilla del personal laboral fix de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. 

1.2 Aquestes places pertanyen al grup de classificació d’agrupacions professionals a 
què es refereix l’article 76 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la qual s’aprova 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

1.3 La convocatòria d’aquestes places està vinculada a la provisió del lloc de treball 
d’Operari/ària de la Unitat de Serveis Municipals AP-14, amb 125 punts.  

1.4 Les retribucions que corresponen al lloc de treball associat a la plaça convocada 
són les establertes en el Catàleg de llocs de Treball de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, per Operari/ària de USM AP14 amb 125 punts. 

1.5 Fins a la resolució d’aquesta convocatòria, no es poden amortitzar, transformar ni 
modificar substancialment les places convocades, si no és en compliment de les 
normes de procediment administratiu. 

1.6 Les bases generals que regiran aquest procés selectiu seran les aprovades per la 
Junta de Govern Local del dia 19 de febrer de 2008, publicades íntegrament al 
Butlletí oficial de la província de Barcelona. 

1.7 Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de 
caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a 
la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent, i 
especialment, la Llei orgànica de protecció de dades. 

 
 
2. REQUISITS ESPECÍFICS DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA 
 
A més dels requisits generals detallats en les bases generals, els/les aspirants hauran 
de reunir els requisits següents: 
 
a) Titulació: estar en possessió del certificat d’escolarització o certificat d’estudis 
primaris, equivalent o superior, abans que no fineixi el termini de presentació 
d’instàncies. Les equivalències o homologacions de titulacions hauran de ser aportada 
per l’aspirant mitjançant la certificació expedida, a tal efecte, per l’organisme oficial 
competent. 
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b) Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent al 
nivell bàsic de català A2 (antic A bàsic) amb independència de la seva nacionalitat. En 
cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 

c) Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran 
d’acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell intermedi, mitjançant els 
certificats següents: 
 

 Haver cursat la primària i la secundària a Espanya. 

 Diploma d’espanyol (nivell intermedi) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 
31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat 
totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest. 

 Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 
d’idiomes. 

 
En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 
 

d) Estar en possessió del permís de conduir B. 
 
e) Pagament de la taxa de drets d’examen de 16,05€. Gaudiran d’exempció de 
pagament les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%. 
Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que acreditin la condició d’aturats 
degudament inscrits al Servei d’Ocupació. 
 
 
3. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a les 
proves de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents a 
partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria respectiva al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Així mateix, es poden presentar: 
 
- Al Registre General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’Oficina d’Atenció 

Ciutadana. 
- A les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu certificat 

administratiu) 
- Per qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre de Procediment Administratiu comú de les Administracions Publiques. 
 
En les dues últimes modalitats, caldrà enviar còpia escanejada de la sol·licitud 
segellada per l’organisme receptor, dins el termini establert, a l’adreça electrònica 
personal@vilanova.cat. 
 
Documentació que caldrà presentar en el tràmit en línia: 
 

 Declaració d’al·legació i càlcul de de mèrits Declaració al·legació de mèrits per les 
proves selectives (genèrica)  Les persones que resultin seleccionades hauran de 
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presentar els originals que acreditin els mèrits al·legat en el termini de 10 dies, a 
comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de selecció. En 
el cas que no es presenti la documentació acreditativa dels mèrits en el 
termini establert o que aquesta sigui incorrecta o incompleta, es considerarà 
el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits del/la 
candidat/a amb les conseqüències corresponents, en relació a l’ordre de 
puntuació i prelació dels candidats en el resultat final del procés de selecció.  

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 16,05€ o acreditació de l’exempció. 
Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat 
igual o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que 
acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El 
pagament es pot realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822. 

 
Documentació que caldrà presentar, si el tràmit es realitza al Registre General de 
l’Ajuntament, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a les Oficines de Correus o per qualsevol 
de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 
Procediment Administratiu comú de les Administracions Publiques:  
 

 Sol·licitud per prendre part en el procés selectiu. Sol·licitud presentació proves de 
selecció  

 Declaració d’al·legació i càlcul de mèrits Declaració al·legació de mèrits per les 
proves selectives (genèrica). Les persones que resultin seleccionades hauran de 
presentar els originals que acreditin els mèrits al·legat en el termini de 10 dies, a 
comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de selecció. En 
el cas que no es presenti la documentació acreditativa dels mèrits en el 
termini establert o que aquesta sigui incorrecta o incompleta, es considerarà 
el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits del/la 
candidat/a amb les conseqüències corresponents, en relació a l’ordre de 
puntuació i prelació dels candidats en el resultat final del procés de selecció.  

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 16.05€ o acreditació de l’exempció. 
Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat 
igual o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que 
acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El 
pagament es pot realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822. 

 

Els/les aspirants seleccionats hauran de presentar els  originals dels documents que 
acreditin els requisits de la convocatòria en 10 dies, a comptar de l’endemà de la 
publicació del resultat final del procés de selecció al web municipal o en el lloc que 
indiqui el tribunal qualificador. En cas que no es presenti aquesta documentació en 
el termini establert o que no sigui correcta la documentació acreditativa 
presentada, el/l’aspirant quedarà exclòs del procés de selecció i es cridarà a 
l’aspirant següent, per ordre de puntuació. 
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Seran causa d’exclusió i de no admissió l’extemporaneïtat en la presentació de la 
sol·licitud i l’incompliment dels requisits exigits en la base segona. 
 
 
4. PROCÉS DE SELECCIÓ 
 
El procediment de selecció serà el de concurs oposició lliure. 
 
La data, el lloc i hora en què començaran els exercicis, s’anunciarà conjuntament amb 
la llista d’admesos i exclosos, amb un mínim de quinze dies d’antelació, a la pàgina 
web municipal  www.vilanova.cat  
 
Els aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del DNI, passaport 
o permís de conduir. La manca de presentació d’aquest document determinarà 
l’exclusió automàtica de l’aspirant del procediment selectiu. 
 
El tribunal podrà decidir lliurement l’ordre en la realització dels exercicis, podent variar 
l’ordre que tot seguit s’estableix. 
 
Les proves selectives es duran a terme, sempre que sigui possible, una a continuació 
de l’altra, de manera que en un mateix dia es podran portar a terme més d’una prova. 
 
 
5. EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ 
 
Primer exercici : Coneixements de la llengua 
  
5.1 Coneixement de la llengua catalana 
 
Constarà d’un exercici corresponent al nivell bàsic de català A2 (antic A bàsic). 
Quedaran exempts d’aquest exercici els aspirants que presentin el certificat de català 
corresponent al nivell A2, de la Direcció General de Política Lingüística del 
Departament de Cultura de la Generalitat, o titulació equivalent segons acord de Ple 
d’aquest Ajuntament de 19 de setembre de 1994. 
Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte. 
 
5.2 Coneixement de la llengua castellana 
 
Té caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants que no tinguin la nacionalitat 
espanyola. 
Per tal d’acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 4.1.F 
de les bases generals, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de 
realitzar un exercici escrit de 45 minuts com a màxim, i  mantenir una conversa amb 
membres del tribunal durant el temps màxim de 15 minuts, si s’escau, amb els 
assessors especialistes que aquest designi.  
Quedaran exempts d’aquest exercici els aspirants que presentin algun dels certificats 
que consten a la base 4.1.F de les bases generals. 
Aquest exercici serà avaluat pel tribunal, amb la qualificació d’apte o no apte. 
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Segon exercici: Coneixements generals en matèria de dret constitucional i 
administratiu 
 
Consistirà en contestar un test de preguntes amb respostes alternatives, en relació als 
temes de la part general de l’annex I, en un temps màxim de 45 minuts. Aquest 
exercici es valorarà de 0 a 10 punts i seran eliminats del procés de selecció els 
aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts. 
 
Tercer exercici : Prova Teòrica 
 
Consistirà en contestar per escrit un qüestionari de preguntes de resposta curta,  
relacionades amb les funcions del lloc de treball i amb el temari que figura a l'annex II. 
Aquest exercici es valorarà de 0 a 10 punts i seran eliminats del procés de selecció els 
aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts. Es disposarà d'un temps 
màxim d’una hora. 
 
Quart exercici : Prova Pràctica 
 
Consistirà en realitzar tres supòsits pràctics plantejats per l’òrgan de selecció, 
relacionats amb les funcions pròpies de la plaça, amb el temps màxim de determini el 
tribunal. Els supòsits pràctics podran ser escrits, d’habilitats manuals o físiques, o de 
realització de treballs de manteniment bàsic. Cada supòsit pràctic es valorarà de 0 a 
10 punts, essent necessari obtenir una puntuació mínima de 5 punts en cada supòsit 
pràctic per superar la prova pràctica. Es valorarà la correcció de les respostes, la 
correcta realització de l’exercici, la utilització adequada de les eines i el temps de 
realització. 
 
 
6. FASE DE CONCURS  
 
Un cop finalitzada la fase d’oposició i realitzada la qualificació de cada aspirant, es 
procedirà a la valoració dels mèrits que, en cada cas, hagin al·legat i provat els/les 
aspirants d’acord amb el següent barem: 
 
a) Experiència professional: fins a un màxim de 6 punts segons els criteris següents:  
 

 Haver prestat serveis en aquest Ajuntament, a raó de 0,2 punts per mes de 
servei.  

 Haver prestat serveis en altres Administracions Públiques, a raó de 0,05 punts 
per mes de servei.  

 
b) Carnets de conduir: fina s a un màxim de 0,75 punts. 
 

 Estar en possessió de permís de conduir C, BE, CE i  D a raó de 0,25 punts per 
carnet.  
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c) Cursos de formació i perfeccionament: 
 

 Per cada curs realitzat amb aprofitament  o assistència de centres o 
organismes oficials,  sobre matèries relacionades amb les funcions de la plaça 
convocada, fins a 3,75 punts, segons el barem següent: 

 

 Cursos fins a 10 hores lectives: 0,1 punt per curs 
 Cursos entre 11 i 20 hores lectives: 0,2 punts per curs 
 Cursos entre 21 i 40 hores lectives: 0,5 punts per curs 
 Cursos de més de 41 hores lectives: 0,75 punts per curs 

 
Preferentment quant a cursos de formació, es valoraran els corresponents a l’àmbit 
d’/de: 
 

 Prevenció de riscos laborals. 

 Ús i manteniment d’estris i maquinària. 

 Obres i acabats de construcció, pintura, fusteria i lampisteria. 

 Seguretat viària. 

 Transport i conducció de vehicles. 

 
d) Entrevista personal: 
 
L’entrevista tindrà per objecte comprovar els mèrits al·legats pels aspirants. El tribunal 
podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns, referent a la 
trajectòria professional i acadèmica dels aspirants o qualsevol altre aspecte rellevant 
pel perfil de la plaça que pugui plantejar el tribunal. Aquest exercici es valorarà de 0 a 2 
punts. 
 
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior a  12,5 punts.  
 
Els mèrits s’hauran d’al·legar i calcular pels candidats i candidates en el document 
detallat en la base 3a Declaració al·legació de mèrits per les proves selectives 
(genèrica), els originals de la documentació s’haurà de presentar segons s’estableix en 
la base 3a. 
 
 
7. PERÍODE DE PRÀCTIQUES  
 
El període de prova serà de 2 mesos en el lloc de treball d’adscripció. Aquest període 
es realitzarà sota la supervisió del Cap de Servei o persona en qui delegui. Finalitzat el 
període s’emetrà informe pel Cap del Servei fent constar si  s’ha superat el període de 
prova, d’acord amb l’apartat 15 de les bases generals de processos de selecció de 
personal. 
 
Els/les aspirants que ja haguessin prestat serveis a la Corporació en places de les 
mateixes característiques, nivell i funcions que les convocades seran eximits/des en tot 
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o en part de la realització del període de prova. 
 
 
8. BORSA DE TREBALL 
 
Les persones que hagin superat el procés de selecció i que no hagin obtingut plaça 
passaran a formar part d’una borsa de treball, que servirà per cobrir les necessitats de 
personal no permanent que es produeixin. 
 
Els/les integrants d’aquesta borsa de treball podran ser cridats d’acord amb l’ordre de 
puntuació establert, i podran ser nomenats amb caràcter no permanent segons les 
necessitats del servei i els requisits del lloc de treball. 
 
En els supòsits de contractació laboral, aquesta tindrà caràcter de treball de durada 
determinada de conformitat amb la legislació vigent que hi sigui aplicable, inclòs el 
període de pràctiques. 
 
Aquesta borsa de treball tindrà vigència mentre no es realitzi una nova borsa que la 
derogui. 
 
 
9. DESIGNACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR 
 
El Tribunal qualificador es constituirà de la manera següent: 
 
President/a: 
 
- Tècnic/a del Servei de Recursos Humans (titular i suplent). 
 
Vocals: 
 
- Cap de Servei de Serveis Viaris, Manteniment Ciutat i Mobilitat (titular). 
- Tècnic/a de Serveis Viaris i Mobilitat.(suplent) 
- 2 Tècnic/a municipal (titular i suplent) 
- Un/a representant de l’EAPC (titular i suplent) 
 
Secretari:  Recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir 
del personal administratiu que correspongui. 
 
El tribunal podrà requerir l’assessorament de personal especialitzat, que actuaran amb 
veu però sense vot. 
 
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els 
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 
 
 
ANNEX I: Temari de  Coneixements generals en matèria de dret constitucional i 
administratiu 
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1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Els drets 

fonamentals en la Constitució. El Tribunal Constitucional. La reforma de la 
Constitució. 

 

2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Les competències de la Generalitat de 
Catalunya i les institucions d’autogovern. 

 

3. El personal al servei de les entitats locals: concepte i classes. Drets, deures i 
incompatibilitats. 

 

 

ANNEX II: Temari Prova Teòrica 

 

1. Coneixement del municipi de Vilanova i la Geltrú: carrers, places, urbanitzacions, 
instal·lacions i edificis municipals, serveis i comunicacions. 

 

2. Normativa Bàsica en prevenció de riscos laborals. 
 

3. Disposicions mínimes per a la senyalització de petites obres de manteniment a la 
via pública. Criteris generals de treball i senyalització. 

 

4. Nocions generals sobre els materials i la utilització d’eines i efectes emprats en 
diferents oficis. 

 

5. Avaries i reparacions més freqüents d’obra, lampisteria, pintura, fusteria, muntatge 
d’instal·lacions  i mecànica.”. 

  
   
9. Recursos Humans.  
Número: 539/2020/eRH. 
 
AUTORITZACIÓ DE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 
PÚBLICA I LES BASES REGULADORES DEL LLOC DE TREBALL DE GERÈNCIA DE 
L’OAM AISSA 
 

 La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
ACORD:  
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“PRIMER.- Autoritzar la convocatòria d’un procés de lliure designació per cobrir la 
vacant de Gerent/a d’AISSA. 
SEGON.- Autoritzar l’aprovació de la modificació de la convocatòria pública i les bases 
reguladores per cobrir el lloc de treball de la gerència d’AISSA. Una vegada aprovat 
per la Junta de Govern Local es podrà procedir a la publicació de l’oferta de treball, 
que quedarà redactada de la següent manera: 
 

OFERTA DE TREBALL       

Convocatòria i bases  per a la designació de la persona que exerceixi la Gerència de 

l’Organisme Autònom  Assistència Integral Social i Sanitària (AISSA) 

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA      

És objecte de la present convocatòria la designació del lloc de treball de Gerència de 

l’Organisme Autònom AISSA, que tindrà el caràcter de personal directiu als efectes d’allò 

que disposa l’article 85 bis de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), 

13.1 del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP), i article 10.1 dels 

Estatuts de l’Organisme Autònom AISSA (Publicats al BOP de 20 de maig de 2019).  

 Nom: Gerent/a de l’Organisme Autònom  Assistència Integral Social i Sanitària (AISSA) 

Titulació: llicenciatura o grau universitària. 

Nivell professional: Funcionari/a de carrera o personal laboral d’Administracions 

Públiques, o professional del sector privat, amb més de cinc anys d’antiguitat en el cas de 

professional del sector privat, segons article 85 bis.1 b) de la LRBRL, 7/1985, de 2 d’abril.   

Retribució bruta anual: 61.196,10 € 

Jornada: plena dedicació   

 Dependència Orgànica: Organisme Autònom  Assistència Integral Social i Sanitària 

(AISSA)  

Designació  i  contractació: contracte  laboral  de caràcter especial d’alta  direcció 

 SEGONA. FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL  

El gerent/a d’AISSA té les funcions establertes a l’article 10.3 dels estatuts d’AISSA, i que 

són les següents:   

a) Representar administrativament de forma ordinària l’AISSA - MITJÀ PROPI i 

relacionar-se amb les Administracions Públiques, les institucions, les entitats i els 

particulars. 

b) Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les disposicions 

particulars que exigeix el seu millor compliment. 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153266366717040 
 
 
 
 
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 

 

c) Organitzar, dirigir, administrar i inspeccionar els programes i serveis de l’Entitat de 

conformitat amb les directrius dels òrgans de govern, en els seus aspectes econòmics, 

administratius, de gestió i de producció. 

d) Elaborar, per presentar al Consell Rector, la previsió d’ingressos i despeses de 

l’exercici i els comptes anuals. 

e) Preparar el pla anual d’objectius i fixar-ne els indicadors de seguiment i control. 

f) Informar periòdicament sobre el funcionament i l’estat de situació de l’entitat. 

g) Adoptar les disposicions de règim intern necessàries per al funcionament de 

l’Entitat. 

h) Contractar, quan el valor estimat dels contractes no superi 1.000.000 €, així com de 

tots aquells altres contractes que li hagués delegat la Presidència o el Consell Rector. A 

aquest efecte el Consell Rector establirà prèviament, a proposta de la Gerència, amb la 

periodicitat que ho consideri, el pla de contractació de l’entitat. S’exclouen d’aquesta 

planificació prèvia els contractes menors, així com aquells de tramitació urgent. 

i) L’obertura i cancel·lació de tota mena de comptes corrents. 

j) Exercir les funcions de cap de personal, sota l’alta direcció de la Presidència i a tal 

efecte podrà nomenar el personal interí, laboral o funcionari, en els casos de suplència o 

vinculats amb programes temporals i contractar les suplències en cas de vacances o 

altres substitucions del personal, així com les altres competències en matèria de personal 

que no estiguin reservades a cap altre òrgan de l’Entitat. 

k) Aplicar el règim disciplinari al personal laboral, llevat de l’acomiadament, que 

correspondrà a la Presidència de l’Entitat i, per al personal funcionari, elevar les 

actuacions a l’òrgan corresponent de l’Ajuntament, en cas de separació del servei. 

l) Resoldre els supòsits d’excedència o altres situacions previstes en la legislació 

laboral vigent o elevar les actuacions a l’òrgan competent de l’Ajuntament en el cas de 

personal funcionari. 

m) Aprovar les despeses no atribuïdes a altres òrgans. 

n) Atorgar els permisos i llicències referides al personal laboral i funcionari de l’Entitat. 

o) Desenvolupar l’estructura organitzativa i de personal d’acord amb els criteris 

generals establerts pel Consell Rector. 

p) Exercir en cas d’urgència, donant-ne compte al Consell Rector, tot tipus d’accions, 

recursos i peticions en defensa dels drets i interessos de l’Entitat davant de qualsevol 

autoritat o tribunal de qualsevol jurisdicció. 

q) Exercir la potestat de recaptació dels ingressos de dret públic atribuïts a l’Entitat. 
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r) Administrar el patrimoni i els béns de l’AISSA - MITJÀ PROPI, en el marc de les 

facultats conferides pel Consell Rector. 

s) Ordenar els pagaments de conformitat amb les atribucions que li hagin estat 

assignades pel Consell Rector. 

t) Preparar la documentació que, per mitjà de Presidència, s’ha de sotmetre a la 

consideració del Consell Rector, i informar de tot el necessari per al correcte exercici de 

les seves competències, particularment pel que fa confecció i el compliment del 

pressupost anual i els plans pluriennals d’actuació. 

u) Presentar anualment a la Comissió de comptes la proposta de comptes de l’exercici. 

v) Qualsevol altra que li deleguin els òrgans de govern. 

 

TERCERA. REQUISITS I PERFIL DE LES PERSONES ASPIRANTS 

a. Titulació: llicenciatura o grau universitari. 

b. Nivell professional: Funcionari/a de carrera o laboral d’Administracions Públiques o 

professional del sector privat, amb més de cinc anys d’antiguitat en el cas de professional 

del sector privat, segons article 85 bis.1 b) LRBRL.   

c. Acreditar una experiència professional mínima de 5 anys i una experiència mínima de  

3 anys  en  la  gerència, direcció o coordinació d’ens  del  sector  públic  local  

(Ajuntaments, Organismes  autònoms, entitats públiques empresarials i societats 

públiques locals) de l’àmbit social i/o sanitari.   

d. No estar afectat/da per cap dels motius d’incompatibilitat continguts en la Llei 

53/1984, de 26 de  desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  

Administracions públiques, i altra normativa d’aplicació.  

e. Coneixements  de  català  nivell  C.  Les persones aspirants  que  no  acreditin  el  nivell  

C  podran realitzar una prova al Centre de Normalització Lingüística per acreditar el 

nivell.   

f. Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar els 

coneixements de llengua castellana de nivell superior, mitjançant els certificats següents:    

• Certificat   conforme   s’ha   cursat   la   primària,   secundària   o   batxillerat   a   

l’Estat espanyol.   

• Diploma  de  nivell  superior  d’espanyol  que  estableix  el  RD  1137/2002,  de  

31 d’octubre,  o  certificació  acadèmica  que  acrediti  haver  superat  totes  les  

proves adreçades a la seva obtenció.   

• Certificat  d’aptitud  d’espanyol  per  a  estrangers  expedit  per  les  escoles  
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oficials d’idiomes.   

En cas de no disposar d’algun dels documents anteriors, hauran de realitzar la prova 

corresponent.   

g   Els requisits necessaris per participar s’han de complir en la data en què finalitzi el 

termini de presentació de sol·licituds i han mantenir-se vigents en el moment de prendre 

possessió del càrrec.   

QUARTA. MÈRIT I CAPACITAT. CRITERIS PER A LA DESIGNACIÓ 

1. Es constituirà un comitè de selecció que estarà integrat per un nombre imparell de 

membres:   

 La presidenta de l’Organisme Autònom o persona en qui delegui  
La regidora de recursos humans de l’Ajuntament o persona en qui delegui  
El cap de RRHH de l’Ajuntament o persona en qui delegui  
La directora financera de l’AISSA o persona en qui delegui  
La Cap d’Acció Social de  l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o persona en qui delegui.  
  

Actuarà de secretari del tribunal el cap de recursos humans o persona en qui delegui.  

 2. El comitè de selecció valorarà les sol·licituds presentades mitjançant 3 fases de 

selecció.    

1a fase: Memòria  

Les persones candidates hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud per prendre 

part en la selecció, una  memòria en la qual es desenvoluparà un projecte de gestió dels 

serveis dependents de l’Organisme autònom AISSA, tan adequat com sigui possible a les 

seves necessitats i aspiracions. La memòria tindrà com a màxim una extensió de 30 

pàgines. La comissió de valoració citarà les persones candidates per realitzar la defensa 

de la memòria davant la Comissió, en un temps màxim de 10 minuts.  

 Aquesta memòria es valorarà de 0 a 10 punts i la defensa de la memòria de 0 a 10 

punts. Es valorarà l’ordre, la claredat en l’explicació, la definició dels objectius, 

l’adequació de la proposta als citats objectius, la innovació de les propostes, i la seva 

adequació tècnica.  

Les persones candidates que no presentin la Memòria en el termini establert per la 

presentació de sol·licitud restaran excloses del procés selectiu.  

  

2a fase: Valoració de Mèrits:   

a. Experiència professional:   
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• Acreditació d’experiència professional extra a la requerida en càrrecs directius, de 

coordinació i/o gerencials, a raó de 0,5 punts per any de servei, fins un màxim de 2 punts.  

• Acreditació d’experiència professional extra a la requerida en funcions de gestió en  

l’àmbit social, a raó d’1 punt per any de servei, fins un màxim de 6 punts.  

 En cas de concurrència de l’experiència professional en ambdós supòsits, es comptarà 

únicament una vegada els anys de servei acreditats.  

b. Estudis i formació: per estudis complementaris als requerits per accedir al lloc de 

treball:  

 •Per acreditació de màsters en gestió de l’administració local, social o sanitària, màsters 

o postgraus universitaris en matèries relacionades amb les funcions i les tasques del lloc 

de treball, a raó de 1 punt per cadascun, amb un màxim 2 punts.  

• Per acreditació de llicenciatures, diplomatures o graus universitaris diferents al requerit 

per accedir al lloc de treball que estiguin relacionats amb aquest, a raó de 0’5 per 

cadascuna, amb un màxim d’1 punt.  

 •Per cursos, jornades i sessions de perfeccionament professional, relacionats amb les 

funcions del lloc de treball, amb un màxim de 2 punts, particularment en matèries de 

direcció, o de l’àmbit assistencial social o sanitari segons el detall següent:  

   • Amb prova d’aptitud i més de 150 hores lectives, per cada un 0,60 punts 

• Amb prova d’aptitud i més de 60 hores lectives, per cada un 0,40 punts.  

• Amb prova d’aptitud i menys de 60 hores lectives, per cada un 0,20 punts  

• Sense prova d’aptitud i més de 60 hores lectives: 0,30 punts.  

• Sense prova d’aptitud i menys de 60 hores lectives: 0,10 punts.  

 3a Fase Entrevista Personal:  

 Seguidament de la defensa de la memòria es realitzarà una entrevista personal, que 

tindrà per objecte comprovar els mèrits al·legats per les persones candidates i el 

currículum presentat, així com la seva experiència laboral i les seves competències i 

habilitats professionals. La Comissió de valoració podrà realitzar aquelles preguntes i 

aclariments que estimi oportuns, referent a la trajectòria professional i acadèmica de les 

persones aspirants o qualsevol altre aspecte rellevant del seu perfil professional.  

L’entrevista es valorarà de 0 a 6 punts, considerant-se l’adequació del candidat o 

candidata al lloc de treball, les competències,  les aptituds i les actituds demostrades el 

en procés de selecció.  

3. El comitè de selecció efectuarà una proposta de designació al Consell Rector de 

l’Organisme Autònom perquè de conformitat amb l’article 7.3.i) dels Estatuts adopti la 
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resolució de designació i contractació de la persona a ocupar la Gerència.  

La proposta podrà ser d’una persona o d’un màxim de tres perquè el Consell Rector 

decideixi discrecionalment entre les proposades si són vàries.  

 CINQUENA. SOL·LICITUDS.  

Les  sol·licituds  per  prendre  part  en  la  convocatòria  han  de ser presentades en  el  

termini  de quinze dies  naturals  a  partir  de  la  publicació  de  l’anunci  de la 

convocatòria en el BOP, mitjançant escrit adreçat a l’AISSA per registre d’entrada a la 

Plataforma de Serveis, Carrer de Sant Josep 16-22 de Vilanova i la Geltrú, de 8 a 20h.  

S’haurà  d’especificar  que es participa i aspira a la designació del càrrec de Gerent/a de 

l’Organisme Autònom de l’AISSA i caldrà adjuntar-hi la documentació següent:   

 1. Currículum vitae de la persona aspirant, en el qual es farà constar:  

 •Titulació acadèmica, nivell professional i experiència professional requerits 

per les presents bases com a requisits d’idoneïtat dels i les aspirants.  

•Estudis i formació específica relacionats amb les funcions i tasques a 

desenvolupar com a Gerent/a de l’Organisme Autònom.  

•Experiència en el desenvolupament de tasques similars.  

•Altres aspectes curriculars que pugui aportar l’aspirant que estiguin 

relacionats amb les funcions i tasques a desenvolupar.  

•Estudis que acreditin el nivell C de Català.  

•En el cas de persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola 

acreditar  els coneixements   de   llengua   castellana   de   nivell   superior.  

2. Còpia de la Documentació acreditativa dels requisits exigits: titulació, experiència 

professional i nivell C de Català. Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola 

també hauran d’acreditar el nivell superior de castellà. En cas de no disposar de la 

titulació, la Comissió de Valoració articularà un sistema per a acreditar que l’aspirant 

assoleix el nivell requerit.  

3.  Informe  de  vida  laboral  emès  per  la  Tresoreria  General  de  la Seguretat Social.   

4.  Fotocòpia del DNI o documentació acreditativa de la nacionalitat.   

 5. Declaració responsable de no estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat 

continguts en la Llei 53/1984, de 26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  

servei  de  les  Administracions públiques, i altra normativa d’aplicació.  

 6. La memòria, que s’haurà de presentar per triplicat.  

 SISENA. RELACIÓ JURÍDICA DE DEPENDÈNCIA.  
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 A la persona aspirant que resulti designada se li subscriurà un contracte laboral d’alta 

direcció a l’empara del R.D. 1382/1985, d’1 d’agost, pel que es regula la relació laboral 

de caràcter especial del personal d’alta direcció per temps indefinit, conforme 

estableixen els estatuts de l’AISSA.  

 El contracte de treball podrà extingir-se per desistiment de l’AISSA, comunicat per escrit, 

amb un preavís mínim de tres mesos, i una indemnització de set dies de salari, en 

metàl·lic, per any de servei, amb un límit de sis mensualitats.  

 

TERCER.- Autoritzar l’encàrrec al Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de la 
gestió del procediment de selecció. 
 
QUART. Autoritzar les comunicacions i publicacions escaients. 
 
CINQUÈ.- Viabilitat econòmica Viabilitat econòmica: Les despeses generada per la 
selecció i contractació de la gerència d’AISSA esta consignada en la partida de 
despeses del pressupost vigent de l’entitat. 

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

 
  
 
   
10. Acció Social.  
Número: 369/2020/eAJT. 
 
APROVAR L’APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA A CÀRITAS DIOCESANA SANT FELIU 
DE LLOBREGAT PEL PROJECTE DE L’ECONOMAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
DAVANT L’AUGMENT D’USUARIS PROVOCAT PER LA CRISI ECONÒMICA 
DERIVADA DE LA PANDÈMIA DEL COVID-19 
  
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
ACORD:  
 
 
“PRIMER. Reconèixer l’obligació de 50.000,00 € (CINQUANTA MIL EUROS) a càrrec 
de l’autorització de despesa número 22020/0000079 en concepte d’aportació 
extraordinària a Càritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat, amb CIF R0801973I, per a 
la gestió de l’Economat de Vilanova i la Geltrú per donar resposta a l’increment 
d’usuaris que han tingut com a conseqüència de la crisi sanitària generada pel COVID-
19. L’import anterior serà carregat a l’aplicació pressupostària 35.2315.48004 Conveni 
Càritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat del pressupost de despeses vigent. 

SEGON. Notificar el present acord a Càritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat.  
 
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 recepció de la 
seva notificació. 
 
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 recepció de la notificació corresponent. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.  
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També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, 
reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò 
previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 
desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil següent a 
la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 
impugnació. 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma (14 de març de 2020) fins que 
aquest estat finalitzi. 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
 
  
   
11. Cultura.  
Número: 202/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA AL 
PRESSUPOST DE L’ANY 2020 A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ ORGANITZADORA DE LA 
FESTA DELS TRES TOMBS 
  
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
 ACORD:  
 
   
“PRIMER:  CONCEDIR una subvenció per import de 35.000,00 euros a l’entitat 
Associació Organitzadora de la Festa dels Tres Tombs, en concepte de subvenció 
nominativa 2020, per col·laborar en el finançament de les despeses derivades de 
l’activitat subvencionada presentades per l’entitat. 
 
SEGON:  AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de 35.000,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 31.3380.48902 (Subvenció Associació Tres Tombs). 
 
 
TERCER:  APROVAR les condicions a les quals queda subjecta la present subvenció i 
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que es concreten en els punts següents:  
 
L’Associació Organitzadora de la Festa dels Tres Tombs es compromet a:  
 

1. Organitzar la FESTA DELS TRES TOMBS 2020 (Festa Major d’hivern). A més 
a més de tots els actes complementaris que consten en el projecte presentat. 

2. Disposar del corresponent permís municipal. 

3. Enviar a la Regidoria de Cultura les necessitats d’infraestructura per a poder 
preveure el muntatge de les activitats, com a mínim un mes abans. 

4. Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, i a petició de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, en aquells actes on es demani la seva col·laboració. 

5. Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament no superi el cost total 
dels projectes desenvolupats per l’entitat. 

6. Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. 

7. Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’Ajuntament, amb el seu 
logotip i seguint el seu llibre d’estil. 

8. Informar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i, en concret, a la Regidoria de 
Cultura, de totes les activitats que organitza amb la intenció de col·laborar en 
l’agenda cultural de la ciutat. 

9. Mantenir el recull i catalogació de l’arxiu de l’entitat. 

10. Vetllar en tot moment per mantenir i incrementar la qualitat de la formació dels 
membres de l’associació. 

Sens perjudici de les obligacions anteriorment mencionades, el beneficiari 
també haurà de complir les condicions establertes en la Llei 38/2003, General 
de Subvencions, així com en l’Ordenança General Reguladora de la concessió 
de subvencions d’aquest Ajuntament. 

 
 
 
La forma de pagament de l’import de la subvenció serà la següent: 
 

 50% del total de la subvenció concedida: un cop redactada la resolució i 
aprovada per la Junta de Govern Local 

 50% restant de la subvenció: es farà efectiva un cop l’entitat hagi justificat 
correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció. 

Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació del 
pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud d’aquest. 
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Justificació del compliment de l’activitat subvencionada.  Per percebre la totalitat 
de la subvenció atorgada, caldrà justificar que la subvenció s’ha invertit en la finalitat 
per a la qual fou concedida mitjançant la presentació, en el termini de 3 mesos després 
de la finalització de l’activitat i fins a 31 de gener de l’exercici següent al de la 
convocatòria, com a màxim, de la documentació següent: 

 Sol·licitud de pagament de l’import justificat, signada per la persona que 
ostenti la representació de l’entitat. 

 Memòria d’ACTIVITATS: detall de les activitats realitzades a cadascun dels 
programes subvencionats, indicant-ne el funcionament, la participació, 
l’assoliment dels objectius i propostes de millora.  També s’ha d’incloure un 
exemplar de tota la documentació i difusió editada per l’activitat 
subvencionada, en la qual haurà de figurar la col·laboració de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. 

 Memòria ECONÒMICA: relació de justificants econòmics en un full resum, 
que s’acompanyarà de l’original o la còpia compulsada de les factures o 
documents de valor probatori de les despeses efectuades amb motiu de 
l’activitat objecte de subvenció, per un import mínim de la subvenció 
concedida.  

Aquests documents hauran de tenir les característiques següents: 

- La data haurà de correspondre a la temporada en què s’ha dut a terme 
l’activitat subvencionada. 

- Hauran de complir la resta dels requisits tècnics i formals exigits per la 
normativa fiscal (NIF i nom del proveïdor, data, quantia, concepte, IVA, 
import total, etc.) 

- Hauran d’estar efectivament pagades.  

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini de 15 
dies per a la seva esmena.  L’incompliment en termini de l’obligació de justificació o la 
justificació insuficient comportarà el desistiment per part del beneficiari de la subvenció 
concedida o el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda.  

 
Aquesta subvenció serà incompatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions, ens públics o privats.  Tanmateix, l’import d’aquestes subvencions 
conjuntament amb els ingressos que s’obtinguin i el dels recursos propis que es 
destinaran a l’activitat, no podrà superar el cost total de l’activitat que es desenvolupi.  
Si se supera aquest cost, s’exigirà la devolució de l’excés en la part proporcional. 
 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en 
cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació de la subvenció atorgada.  
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QUART:  NOTIFICAR aquest acord a l’entitat Associació Organitzadora de la Festa 
dels Tres Tombs i a la intervenció municipal per al seu coneixement i als efectes 
oportuns. 
 
 
CINQUÈ:  Peu de recurs 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 

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

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.  
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declara 
l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la 
Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per 
interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, 
reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò 
previst a les lleis, en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 
desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia hàbil següent a 
la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma.  Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 
impugnació. 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma (14 de març de 2020) fins que 
aquest estat finalitzi. 
 
 
No obstant això, la Junta de Govern Local aprovarà allò que consideri més adient.”. 
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12. Esports.  
Número: 309/2020/eAJT. 
 
AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA A NOM DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
INSTALACIONES, SL EN RELACIÓ AL CONTRACTE DE SERVEIS DE 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES FINS A LA 
NOVA ADJUDICACIÓ. 
  

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
 ACORD:  
 
 
“PRIMER: Autoritzar i disposar de la despesa de 95.000 € en favor de l’empresa 
GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES, SL, que es desglossa en 78.512,41 € de 
base imposable, més 16.487,59 € corresponents a un 21% d’IVA, pel pagament de les 
factures del contracte de serveis de manteniment i conservació de les instal·lacions 
esportives fins a l’adjudicació del nou contracte. Aquest obligació econòmica es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 33.3420.2279900 GESTIÓ INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES del vigent pressupost ordinari. 
 
SEGON: Declarar que durant aquest termini de continuació en la prestació del servei 
s’aplicarà el règim de drets i obligacions de les parts vigent fins la formalització del nou 
contracte. 
 
TERCER: Disposar la incorporació a l’expedient de les factures corresponents com a 
requisit per a procedir al pagament. 
 
 
QUART. Notificar aquest acord al Departament d’Intervenció. 
 
 
CINQUÈ. 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 
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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.”. 
  
 
 
   
13. Espai Públic.  
Número: 455/2020/eSVI. 
 
LIQUIDACIÓ DEL PAGAMENT MENSUAL CORRESPONENT AL PERÍODE DE 
JULIOL A DESEMBRE DE 2019, EN CONCEPTE DEL SERVEI DE TRANSPORT 
COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS PRESTAT PER L'EMPRESA CONCESSIONÀRIA 
DEL SERVEI TRANSPORTS CIUTAT COMTAL SA 
  
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
 ACORD:  
 
   
“PRIMER:  APROVAR l’abonament del pagament mensual corresponent al període de 
juliol a desembre de 2019, en concepte del servei públic de transport col·lectiu urbà de 
viatgers, LÍNIES L1 i L2, prestat per l’empresa concessionària TRANSPORTS CIUTAT 
COMTAL SA, (TCC SA), amb NIF: A59736686, i per l’import total de 347.429,88 €., 
amb càrrec a la partida 54.4411.47900 Transport urbà de viatgers del pressupost 
municipal vigent. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa concessionària del servei de transport 
col·lectiu urbà de viatgers, Transports Ciutat Comtal SA. 
 
 
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 del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
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sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
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 per l’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.”. 
 
  
 
   
14. Espai Públic.  
Número: 362/2020/eAJT. 
 
APROVAR EL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LES PLATGES DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ PER LA TEMPORADA 2020. 
 
  

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
ACORD:  
 
   
“PRIMER. Aprovar el Manual del Sistema de Gestió, que pretén definir la Política de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pel que fa a TURISME SOSTENIBLE en matèria 
de Qualitat, Medi Ambient i riscos higiènic-sanitaris i descriure el Sistema de Gestió 
ambiental i de qualitat (SG) implantat a l’Ajuntament en el que fa referència a la gestió 
de les platges de Vilanova. 
SEGON. Aprovar l’actualització dels següents procediments que conformen el Sistema 
de Gestió de les platges de Vilanova i la Geltrú: 
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1. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LES PLATGES DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ 

2. PROCEDIMENT DE REDACCIÓ, CODIFICACIÓ I CONTROL DE LA 
DOCUMENTACIÓ 

3. PROCEDIMENT D’IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS ASPECTES 
AMBIENTALS I RISCOS HIGIÈNICO-SANITARIS 

4. PROCEDIMENT D’IDENTIFICACIÓ DELS REQUISITS LEGALS I 
ALTRES REQUISITS I AVALUACIÓ DE L’ACOMPLIMENT 

5. PROCEDIMENT D’OBJECTIUS, FITES I ELABORACIÓ DE 
PROGRAMES 

6. PROCEDIMENT DE FORMACIÓ 
7. PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA 
8. PROCEDIMENT DE COMPRES I CONTRACTACIONS 
9. PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE RESIDUS 
10. PROCEDIMENT PER A GESTIONAR LES EMISSIONS 

ATMOSFÈRIQUES 
11. PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE RECURSOS NATURALS 
12. PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE NO CONFORMITATS I LA 

IMPLANTACIÓ D’ACCIONS CORRECTORES I/O PREVENTIVES 
13. PROCEDIMENT PER A LA REALITZACIÓ D’AUDITORIES INTERNES 
14. PROCEDIMENT DE REVISIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ 
15. PROCEDIMENT DACTUACIÓ EN SITUACIONS D’EMERGÈNCIA 

AMBIENTAL 
16. PLANIFICACIÓ, PRESTACIÓ I CONTROL DE SERVEIS I 

INSTAL·LACIONS A LA PLATJA 
 
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 
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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. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
  
   
15. Espai Públic.  
Número: 364/2020/eAJT. 
 
APROVAR LA DECLARACIÓ AMBIENTAL DE LES PLATGES DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I ACTUALITZAR ELS REQUISITS DE COMPROMÍS PER LA 
SOSTENIBILITAT DE LA DESTINACIÓ “BIOSPHERE” 
  

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
ACORD:  
 
   
“PRIMER. Aprovar la declaració ambiental de les platges de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Aprovar l’actualització dels següents plans i registres de la declaració 
ambiental de les platges de Vilanova i la Geltrú, atenent els requisits i les directrius 
establertes pel compromís per la sostenibilitat de la destinació “BIOSPHERE” i el 
compliment dels 17 Objectius de desenvolupament Sostenible “ODS”: 
 

1. DECLARACIÓ AMBIENTAL DE LES PLATGES: DEL FAR DE SANT 
CRISTÒFOL, DE RIBES ROGES, D’ADARRÓ, DE LA REPÚBLICA, DE SANT 
GERVASI, DE L’AIGUADOLÇ I DE L’IBERSOL DE LA TEMPORADA 2019. 

2. PLA DE FORMACIÓ TEMPORADA 2020 
3. INFORME DE LA REVISIÓ ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓ TEMPORADA 

2019 
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4. REVISIÓ DEL REGISTRE IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS ASPECTES 
AMBIENTALS 

5. REVISIÓ DEL REGISTRE IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS RISCOS 
HIGIÈNICO-SANITARIS  

6. REVISIÓ DEL REGISTRE PROGRAMA AMBIENTAL I DE QUALITAT  
 
 
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.”. 
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Proposicions urgents 

 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquest punt que no ha pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò 
que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en 
que porti incorporat l’informe jurídic. 
 
 
16. Recursos Humans.  
Número: 540/2020/eRH. 
 
APROVAR LA REORGANITZACIÓ I MODIFICACIÓ PARCIAL DE LLOCS DE 
TREBALL DE RECURSOS HUMANS 
 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
ACORD:  
 
   
“PRIMER. -  Aprovar la modificació parcial del catàleg de llocs de treball següents:  

a) Suprimir el lloc de treball de Tècnic/a de Grau Mig d’Organització A2-21 
(33.461,06€). 

b) Suprimir el lloc de treball de Tècnic/a de Grau de RRHH A2-21 
(33.461,06€). 

c) Crear dos llocs de treball de Tècnic/a de Grau Mitjà de Recursos Humans 
A2-23 (40.720,95€).  

d) Modificar el lloc de treball de Cap Tècnic/a Superior de Prevenció i Riscos 
Laborals A2-23 afegint al complement específic l’import del complement 
per treballs de Superior Categoria, quedant l’estructura retributiva del lloc 
de treball de la forma següent: Salari A2 14.005,82€, CD23  8.301,38€ i CE 
23.026,36€, Total: 45.333,56€. 

e) Augmentar el nombre de llocs de treball de Cap d’Unitat Administrativa de 
Recursos Humans C1-20 (32.754,94€) a dos llocs de treball, en total.  

f) Augmentar el nombre de llocs de treball de Tècnic/a Especialista de 
Recursos Humans C1-19 (31.066,48€) a dos llocs de treball, en total. 
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g) Crear el lloc de treball de Tècnic/a Especialista de Prevenció de Riscos 
Laborals C1-19 (31.066,48€). 

h) Suprimir 3 llocs de treball d’Administratiu/va de Gestió de RRHH C1-17 
(27.576,67€). 

i) Crear 4 llocs de treball d’Auxiliar Administratiu/va de RH i PRL C2-16 
(23.807,10€). 

j) Crear 1 lloc de treball de Tècnic/a de grau Mitjà gestió de Programes 
subvencionats A2-20 (31.065,75€). 

 
SEGON.- Sotmetre a informació pública per termini de 20 dies als efectes de 
reclamacions i/o al·legacions,  entenent-se aprovat definitivament en el cas de no 
haver-n’hi.    
 
TERCER.- Informar als representants dels treballadors d’aquesta modificació parcial 
del catàleg de llocs de treball. 

 

QUART.- Viabilitat econòmica: Les places de la plantilla municipal assignades a 
l’adscripció dels  llocs creats i augmentats en el catàleg de llocs de treball, estan 
contemplades en el pressupost municipal vigent de despeses en el Capítol I. 

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

  
 
 
   
 
 

Precs i preguntes  

 
-. 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:43 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
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