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Identificació de l’expedient 
Núm.Exp.: 26/2020/eJGL 
 
 
NÚM.:   26 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  21 de juliol de 2020 
HORA:  09:30 
DOCUMENT:  Acta 
 

 
 
A Vilanova i la Geltrú, a la SALA DE SESSIONS DEL PLE en: 1ª convocatòria. 
Comença la sessió a les 09:30 
 
ASSISTENTS: 
 
Olga Arnau Sanabra   ERC 

Marta Jofra Sora   CUP 

Enric Garriga Ubia   CUP 

M Blanca Alba Pujol   JxC 

Antoni Palacios Asensio   JxC 

Francesc Xavier Serra Albet   ERC 

Jordi Medina Alsina   ERC 

Joan Manel Ferrera Izquierdo 
Cesar Rodriguez Sola 

 
Excusen la seva absència els regidors/es: 
 
Adelaida Moya Taules    ERC  
 
 
ORDRE DEL DIA 

 
0. Secretaria General. Servei De Fe Pública i Cartipàs 
Número: 25/2020/eJGL   
APROVAR L’ACTA NÚMERO 25 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 14 DE JULIOL DE 2020. 
 
“S’aprova l’acta de la sessió ordinària 24 de la Junta de Govern Local del dia 14 de 
juliol de 2020.”. 
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1. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 24/2020/eSEC. 
APROVAR L’ACORD RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT CONTRADICTORI 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
   
PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions interposades en data 23 de juny de 2020 pel 
Sr. M. À.P. de las Heras, amb DNI XXXXXX, tot actuant en la condició d’administrador 
de MILÀ ADVOCATS SLP. 
 
SEGON.- 2.1. Acordar l’obligació de la societat MILA ADVOCATS SLP de fer-se 
càrrec de les despeses de procurador meritades en el procediments encarregats 
d’acord amb el contracte subscrit per import de 37.871’01 €. 2.2. Atorgar un 
termini de 10 dies hàbils a partir de la notificació de la present, a fi de que per part de 
MILA ADVOCATS SLP, es procedeixi a l’abonament de les factures presentades per 
RANERA CAHIS PROCURADORS i que a data d’avui ascendeix a la quantitat total de 
37.871,01€, sempre que aquestes es trobin emparades i compreses dins del termini de 
duració del contracte de serveis o relacionades amb procediments judicials fruit de 
l’execució d’aquest contracte. 
 
TERCER.- 3.1. Subsidiàriament de no efectuar-se l’obligació de pagament 
anterior  per part de MILA ADVOCATS SLP, a l’abonament de les factures 
presentades per RANERA CAHIS PROCURADORS en el termini indicat, ACORDAR 
d’ofici procedir a la compensació de deutes amb les factures pendents d’abonament a 
favor de MILA ADVOCATS SLP, d’acord amb el següent quadre: 
 

Factures total RANERA PROCURADORS 37.871,01€ Pendents 
d’abonament 

Factures total MILA ADVOCATS SLP 15.945,25€ a Compensar 

Tota pendent d’abonament a favor de Ranera 
Procuradors 

21.925,76€ 

 
Procedint l’Ajuntament a la corresponent liquidació al procurador Ranera Procuradors 
de les quantitats compensades. 
 
3.2.Requerir igualment a la societat MILA ADVOCATS SLP la quantitat pendent 
d’abonament a favor de RANERA PROCURADORS i que ascendeix a 21.925,76€ en 
el termini màxim d’1 mes, facultant-se a la Presidència per efectuar les accions 
corresponents encaminades al cobrament del deute esmentat. 
 
CINQUE.- Comunicar el present acord als interessats. 
 
SISE.- 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.”. 
. 
 
2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 93/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, PER DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA 
JOSEP TOMÀS VENTOSA, 20, PEL MAL ESTAT DE LA VORERA, EL DIA 11 DE 
FEBRER DE 2018 
 
 La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD 
 
 
“PRIMER. Desestimar el recurs de reposició presentat pel recurrent en data 6 de març 

de 2020, contra l’interessat la resolució desestimatòria de l’expedient de 

responsabilitat patrimonial. 

SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “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.” 
 
 
Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
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les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen.  El seu servei és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents.”. 
 
 
  
   
3. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 36/2020/eCONT. 
 
ESMENAR L’ACORD D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI 
D’ASSEGURANCES DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I 
CONTRACTAR UN SERVEI D’ASSEGURANÇA DE VIDA I INVALIDESA DELS 
CÀRRECS ELECTES DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE L’ACM, DELS SERVEIS 
D’ASSEGURANCES DE VIDA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA (EXPEDIENT 2018.08, LOT 1) 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD  
 
Primer.- Establir que el pagament del contracte del servei d’assegurança de vida i 
invalidesa dels càrrecs electes de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (expedient 
034/2020/eCONT), formalitzat amb Vida Caixa, SAU de Seguros y Reaseguros, es 
farà contra les factures emeses amb aquest contingut per la corredoria d’assegurances 
FERRER&OJEDA ASOCIADOS, CORREDURÍA DE SEGUROS (S.L.), amb NIF 
B58265240. 
 
Segon.- Modificar l’autorització i disposició de la despesa  amb número d’operació 
220200002604 i referència 22020001141 per disposar l’obligació a nom de 
FERRER&OJEDA ASOCIADOS, CORREDURÍA DE SEGUROS (S.L.), amb NIF 
B58265240. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en l’Acord 
marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL (preferentment 
per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o per correu al 
carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de 
publicitat que siguin preceptius.  
 
Quart.-  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, 
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o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
  
   
4. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 39/2020/eCONT. 
 
ESMENAR L’ACORD D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI 
D’ASSEGURANCES (EXP. 2019.01) DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I 
COMARQUES, EN ELS LOTS 1 (ACCIDENTS) i 2 (VEHICLES TERRESTRES) 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 
   
Primer.- Establir que el pagament del contracte del servei d’assegurança d’accidents, 
vehicles terrestres i defensa jurídica i reclamació de danys (expedient 
039/2020/eCONT), formalitzats respectivament amb Zurich Insurance PLC i Fiatc 
Mutua de Seguros y Reaseguros es farà contra les factures emeses amb aquest 
contingut per la corredoria d’assegurances FERRER&OJEDA ASOCIADOS, 
CORREDURÍA DE SEGUROS (S.L.), amb NIF B58265240. 
 
Segon.- Modificar les autorització i disposició de la despesa amb número d’operació 
220200002986 i 220200002987, i referència 22020001231 i 22020001232 per 
disposar l’obligació a nom de FERRER&OJEDA ASOCIADOS, CORREDURÍA DE 
SEGUROS (S.L.), amb NIF B58265240. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària del contracte basat en l’Acord 
marc, així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL (preferentment 
per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o per correu al 
carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de 
publicitat que siguin preceptius.  
 
Quart.-  Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
  
 
5. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 532/2020/eGES. 
 
DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA EL DECRET 
D'11 DE JUNY DE 2020 PEL QUAL ES SOL·LICITAVA L'EXEMPCIÓ DE L'IMPOST 
SOBRE BÉNS IMMOBLES DE L'EXERCICI 2020 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 
   
“PRIMER. Desestimar el Recurs de Reposició interposat per C.T.B., amb NIF 
XXXXXX, en representació de la FUNDACIÓ PRIVADA HABITAT 3 TERCER 
SECTOR SOCIAL, amb CIF G66428681. 
Denegar l’exempció de l’Impost sobre Béns Immobles de la finca del carrer Eduard 
Toldrà 37K 02 02, amb Referència Cadastral 3848503CF9634N0072MK, en l’exercici 
2020. 
 
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.”. 
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6. Recursos Humans.  
Número: 527/2019/eRH. 
 
DESESTIMAR LA SOL·LICITUD DEL INCETIU PER JUBILACION ANTICIPADA 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 
   
“Primer.- Desestimar la sol·licitud del Sr. C. B. P.referent al cobrament d’un incentiu 
per jubilació anticipada. 
 
Segon.- Notificar la present resolució a l’interessat. 

 
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 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
  
7. Acció Social.  
Número: 54/2020/eAJT. 
 
DEIXAR SENSE EFECTE L’AUTORITZACIÓ DE DESPESA NÚMERO 22020/143 
PER AL PAGAMENT DELS SERVEIS D’ACCIÓ SOCIAL I DEPENDÈNCIA 
GESTIONATS PER ASSISTÈNCIA INTEGRAL SOCIAL I SANITÀRIA (AISSA)  
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
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ACORD 

“Primer. Deixar sense efecte l’autorització de despesa número 22020/143 per un 
import de 600.000€. 

Segon. 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.” 

   
8. Medi ambient.  
Número: 1124/2019/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ALS ESPAIS NATURALS 
DE CATALUNYA, HÀBITATS I ESPÈCIES, EN EL MARC DEL PROGRAMA DE 
DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2020 PER L'ANY 2020 
(TES/2920/2019) 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD  
   
PRIMER.- Acceptar la subvenció als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i 
espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-
2020 atorgada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya per import de 13.184,30 €. Aquesta subvenció està destinada al projecte 
d’actuacions de conservació, restauració i millora de l’ecosistema dunar i dels sorrals 
costaners per a la potenciació d’espècies protegides (fauna i flora) i la canalització del 
flux de visitants en l’espai protegit (zona humida i sorral costaner) de Platja Llarga. 
L’import total de l’actuació és de 18.834,71 € IVA inclòs, per tant, l’Ajuntament de 
Vilanova haurà de fer-se càrrec de 5.650,41 €, que correspon al 30% del cost total de 
l’actuació. 
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SEGON.- Aquest import anirà a càrrec de la partida 42.1722.2279900 Acció Medi 
Ambient del pressupost vigent del Servei de Medi Ambient. 
 
TERCER.- Notificar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
QUART.- 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 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”.. 
 
 
Punts a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local 
 
9. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 103/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000433/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, SEGONS INFORME 
TÈCNIC DE  DATA  29/08/2019    
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
   
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXXXX la sanció de mil cinc-cents 
un  euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre la 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
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SEGON. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXXXX la sanció de set-cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. IMPOSAR a la persona titular del NIE XXXXXX la sanció de set-cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de 
tres mil tres euros (3.003 €). 
 
QUART: REQUERIR la persona titular del NIE XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.  
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
SISÈ. PEU DE RECURSOS 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
   
10. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 110/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000448/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, PERQUÈ INICIÉS ELS 
TRÀMITS PER A L'OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154117603151564 
 
 
 
 
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 

 

GOS POTENCIALMENT PERILLÓS, SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 
29/08/2019. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
   
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de mil cinc-cents 
un  euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre la 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de set-cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de set-cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de 
tres mil tres euros (3.003 €). 
 
QUART: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.  
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
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 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.”. 
 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154117603151564 
 
 
 
 
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 

 

  
11. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 111/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000449/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, PERQUÈ INICIÉS ELS 
TRÀMITS PER A L'OBTENCIÓ DE LA PRECEPTIVA LLICÈNCIA DE TINENÇA I 
CONDUCCIÓ DE GOS POTENCIALMENT PERILLÓS, AIXÍ COM  PER PORTAR EL 
GOS SENSE MORRIÓ I SOLT PER LA VIA PÚBLICA, EN DATA 28/03/2019. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
   
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de mil cinc-cents 
un  euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre la 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de set-cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX Municipal sobre la tinença 
d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de 
tres mil tres euros (3.003 €). 
 
QUART: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.  
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
SISÈ. PEU DE RECURSOS 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 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.”. 
 
  
   
12. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 112/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000478/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, PERQUÈ PRESENTÉS 
DETERMINADA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A L'OBTENCIÓ DE LA  
LLICÈNCIA DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOS POTENCIALMENT PERILLÓS, 
SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 29/08/2019. 
 
  
 La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 
   
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de mil cinc-cents 
un  euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre la 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de set-cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de 
dos mil dos-cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.  
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURSOS 
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“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la 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.”. 
 
  
  
13. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 114/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000480/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, PERQUÈ PRESENTÉS 
DETERMINADA DOCUMENTACIÓ PER A LA TRAMITACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE 
TINENÇA I CONDUCCIÓ DE GOS POTENCIALMENT PERILLÓS, SEGONS 
INFORME TÈCNIC DE DATA 26/09/2019. 
 
   
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
   
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX A la sanció de mil cinc-cents 
un  euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre la 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de set-cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de 
dos mil dos-cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
QUART: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
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pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.  
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
SISÈ. PEU DE RECURSOS 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
  
   
14. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 115/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000480/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, PERQUÈ INICIÉS ELS 
TRÀMITS PER A L'OBTENCIÓ DE  LA LLICÈNCIA DE TINENÇA I CONDUCCIÓ DE 
GOS POTENCIALMENT PERILLÓS, SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 
26/09/2019. 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 
   
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de mil cinc-cents 
un  euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre la 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
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SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de set-cents 
cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança Municipal sobre 
la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions proposades ascendeix a la quantitat de 
dos mil dos-cents cinquanta-dos euros (2.252 €). 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.  
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
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 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.”. 
 
 
   
15. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 117/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000170/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO ATENDRE 
REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, PERQUÈ CENSÉS EL 
SEU GOS, SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 26/11/2019.     
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
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PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de tres-
cents euros (751 €) per infracció de l’article 50 de l’Ordenança Municipal de tinença 
d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI XXXXXX, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.  
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
QUART. 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 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.”. 
 
 
16. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 179/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000179/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, SEGONS INFORME TÈCNIC DE 
DATA 07/01/2020 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 
   
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del XXXXXX la sanció de mil cinc-cents un 
euros (1.501 €) per infracció de l’article 27 de l’Ordenança Municipal sobre la tinença 
d’animals, segons consta a l’expedient. 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154117603151564 
 
 
 
 
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 

 

 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del XXXXXX la sanció de set-cents cinquanta-
un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança Municipal sobre la tinença 
d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER. IMPOSAR a la persona titular del XXXXXX la sanció de set-cents cinquanta-
un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal sobre la 
tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
Per tant, l’import total de les sancions imposades ascendeix a la quantitat de tres 
mil tres euros (3.003 €) 
 
QUART: REQUERIR la persona titular del XXXXXX, perquè faci efectiu el pagament 
de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté 
les condicions i terminis per complir el requeriment.  
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
SISÈ. PEU DE RECURSOS 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
   
17. Recursos Humans.  
Número: 128/2020/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT A LA TREBALLADORA MUNICIPAL SRA. A. S. O. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
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ACORD:  
   
PRIMER.- DECLARAR de conformitat amb els articles 2, 12 i 13 de la Llei 53/84, la 
compatibilitat a la Sra. A. S. O., amb l’activitat privada de coaching per compte propi. 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu.” 
 
SEGON.- Comunicar el present acord als interessats. 
 
TERCER.- Peu de recurs 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
  
 
18. Recursos Humans.  
Número: 130/2020/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT A LA TREBALLADORA MUNICIPAL SRA. A. S. O. 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
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ACORD:  
 
   
PRIMER.- DECLARAR de conformitat amb els articles 2, 12 i 13 de la Llei 53/84, la 
compatibilitat a la Sra. A. S. O., amb l’activitat privada de serveis tècnics d’arquitectura 
per compte aliè, amb una dedicació de 15 hores setmanals. 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu.” 
 
SEGON.- Comunicar el present acord als interessats. 
 
TERCER.- Peu de recurs 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
  
 
19. Recursos Humans.  
Número: 265/2020/eRH. 
 
DECLARAR LA COMPATIBILITAT A LA TREBALLADORA MUNICIPAL SRA. R. L. B. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
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ACORD:  
 
“PRIMER.- DECLARAR de conformitat amb els articles 1.3, 2 c), 3.1, 4, 7, 12 i 13 de 
la Llei 53/84, la compatibilitat a la Sra. Rosa Lucas Bizzaro, l’exercici públic de 
professora associada a la Universitat Pompeu Fabra, amb una dedicació de 40 hores 
trimestrals. 
Amb una dedicació màxima total de 37,5 hores setmanals, i amb les limitacions en 
quant a sou contingudes a l’article 5 de la Llei 21/1987, d’incompatibilitats del personal 
al servei de l’Administració de la Generalitat. 
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment a 
l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i dels horaris 
i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat.  
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a falta molt 
greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està tipificat com a 
falta greu.” 
 
SEGON.- Comunicar el present acord als interessats. 
 
TERCER.- Peu de recurs 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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Proposicions urgents 

 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquest punt que no ha pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de 
conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò 
que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en 
que porti incorporat l’informe jurídic. 
 
 
 
20. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 88/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT 
D’ELEMENTS D’ELECTRÒNICA (SWITCHING) DE LA XARXA DE L’AJUNTAMENT 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 servei de  manteniment 

d’elements d’electrònica (switching) de la xarxa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un 1 

any més, amb  IMPALA Network Solutions, S.L., amb NIF B60696721, per un import anual de 

8.509,2€ de base imposable més 1.786,93€ corresponent al  21% d’IVA que fan un total de 

10.296,13€ (DEU MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS 

D’EURO). 

La despesa prevista pel 2020 serà de 3.432,04€ (TRES MIL QUATRE-CENTS TRENTA-DOS 

EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS D’EURO). 

 

La despesa prevista pel 2021 serà de 6.864,09€ (SIS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE 

EUROS AMB VUIT CÈNTIMS D’EURO). 

 

SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà amb 
càrrec a la partida pressupostaria número 21.9204.21603, Manteniment xarxa de 
telecomunicacions, del pressupost vigent i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els 
propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. 
 
Per als propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, aquest es finançarà 
amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries que s’habilitin. 
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L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada exercici 
pressupostari.  

 

TERCER. Notificar aquest acord a IMPALA Network Solutions, S.L i publicar la pròrroga del 
contracte al Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
QUART. Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunta com a Annex. 
 
CINQUÈ. Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents 
siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
SISÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 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. 
 

 

ANNEX  (MINUTA DEL CONTRACTE) 

 

ADDENDA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’ELEMENTS 
D’ELECTRÒNICA (SWITCHING) DE LA XARXA   DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

 
Exp. 022/2018-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 IMPALA Network Solutions, S.L. (en endavant el contractista) amb CIF 
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B60696721 i domicili al carrer Maresme, 119, 08019 de Barcelona, i en el seu nom i 
representació, el Sr. F. J. V. M.major d’edat amb NIF núm. XXXXX. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present contracte de 
serveis que es portarà a efecte de conformitat amb els documents acceptats pel contractista. 
 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 

I.         En  data 18 de setembre  de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar l’adjudicació a 

IMPALA Network Solutions, S.L., amb NIF B60696721, del contracte del servei de 

manteniment d’elements d’electrònica (switching) de la xarxa de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú, per un període de 2 anys, prorrogable per 2 anys més per 

períodes anuals, per un import anual de 8.509,2€ de base imposable més 1.786,93€ 

corresponent al  21% d’IVA que fan un total de 10.296,13€ (DEU MIL DOS-CENTS 

NORANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS D’EURO). 

 

II. En data 1 de setembre de 2018 es va iniciar  el contracte, per un període de 2 anys. 

 

III. En data 25 de juny de 2020, la Cap servei de Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació,  Sra. Carina Sörensen Esqué ha emès un informe on es considera la 

necessitat que el servei es continuï duent a terme per no comptar l’Ajuntament amb 

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

servei de manteniment d’elements d’electrònica (switching) de la xarxa de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Informa de la satisfacció del servei envers 

l’execució del contracte durant els 2  anys, i  proposa la pròrroga del mateix de l’1 de  

setembre de 2020 al 31 d’agost  de 2021. 

 
Amb aquests antecedents, les parts contractants procedeixen a atorgar el present contracte de 
serveis en base a les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- Les parts prorroguen per mutu acord el contracte del servei de manteniment 
d’elements d’electrònica (switching) de la xarxa de l’Ajuntament de  de Vilanova i la Geltrú , per 
un import anual  de 10.296,13€ (DEU MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRETZE 
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. 
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El Secretari General    L’Alcaldessa 
Isidre Martí Sardà    Olga Arnau Sanabra 
 
 

Per part de IMPALA Network Solutions, S.L. 

F. J. V. M.” 

  
 
 
   
21. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 90/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE CONTROL INTEGRAT DE 
PLAGUES DELS EDIFICIS MUNICIPALS, SOLARS I TORRENTS DEL MUNICIPI DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
ABREUJAT O SUMARI 
  
 
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, o sumari, i els plecs de clàusules tècniques i 
administratives particulars, respectivament Annex I i II d’aquest acord, per a la contractació dels 
serveis de control integrat de plagues dels edificis municipals, solars i torrents del municipi de 
Vilanova i la Geltrú 
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert simplificat sumari d’acord amb l’article 159.6  
de la LCSP,  per un període de sis (6) mesos, prorrogables tres (3) mesos més, amb un 
pressupost SIS MIL EUROS (6.000,00€), més MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS 
(1.260,00€) corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de SET MIL DOS-CENTS SEIXANTA 
EUROS (7.260,00€). 

TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà amb 
càrrec a l’aplicació 02.9200.2279903 (Contracte control de plagues) del pressupost vigent, i, a 
les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la 
durada del contracte.  

La despesa prevista per l’any 2020 serà, en previsió que comenci el contracte l’1 d’agost de 
2020, de 5.000,00€, més 1.050,00€ corresponent al  21% d’IVA, que fan un total de  
6.050,00€. 

La despesa prevista per l’any 2021 serà, en previsió que finalitzi el contracte el 31 de gener 
2021, de 1.000,00€, més 210,00€ corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de 1.210,00€. 
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L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada exercici 
pressupostari. 

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 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.”. 

 

 
ANNEX I 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES DELS EDIFICIS MUNICIPALS, SOLARS I TORRENTS 
DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER PROCEDIMENT OBERT 
 
Clàusula 1.- Objecte del contracte 
El present contracte té per objecte la prestació del servei de control periòdic de plagues, dels 
edificis municipals, solars i torrents del municipi de Vilanova i la Geltrú que inclou la 
desratització, desinsectació i desinfestació, competència municipal pròpia i servei que ha de 
prestar l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
El llistat d’edificis municipals, solars i torrents inclosos en el contracte estan relacionats a 
l’annex I i II del present Plec de prescripcions Tècniques. 
 
Clàusula 2.- Àmbit del contracte 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol disposar d’un programa de Control Integrat de 
Plagues, amb actuacions continuades al terme municipal i en edificis de titularitat pública i 
altres edificis dels que ha de tenir cura i vetllar per la seva salubritat i higiene, amb l’objectiu de 
mantenir-los en bones condicions higièniques i sanitàries. 
El control integrat de Plagues és una estratègia de control de plagues que genera una 
eliminació a llarg termini dels problemes que causen les plagues, amb un mínim impacte sobre 
la salut de les persones i sobre el medi ambient. 
Per tant, s’inclouen: 
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Lot 1:  dependències i centres de treball de responsabilitat de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, relacionades a l’Annex I.  
Lot 2: torrents del terme municipal de Vilanova i la Geltrú, relacionats a l’Annex II, i els solars, 
que no es detallen, ja que no es farà una actuació periòdica, sinó que es faran actuacions 
puntuals quan hi hagi avisos d’evidència de plagues, amb un màxim de 3 avisos durant els 6 
mesos de durada del contracte. 
 
Clàusula 3.- Condicions del servei 
3.1. Periodicitat 
Lot 1 
L’empresa adjudicatària, amb una periodicitat de cada dos mesos, procedirà a inspeccionar, 
desratitzar i/o col·locar detectors de plagues en totes les instal·lacions indicades a l’Annex I.  
S’exceptuen d’aquesta periodicitat bimensual  les instal.lacions que s’indiquen a continuació i 
que figuren a l’annex I, essent la periodicitat d’inspecció menor, indicant-se a continuació: 

- Desinsectació paneroles Espai Far: 2 inspeccions en 6 mesos, juliol i octubre. 

- Desinsectació i desratització Bar i magatzem del bar situat al Mercat Central: 1 

inspecció en 6 mesos, al novembre. 

- Desratització local C/ Josep Calva, 5: 1 inspecció, al novembre. 

També es faran tractaments de desinsectació i desratització arran d’avisos per part de Serveis 
Generals.  S’haurà de donar resposta als avisos en un període màxim de 24 hores. 
En situacions excepcionals, l’empresa també atendrà les activitats de control de plagues i 
desinfestacions puntuals en edificis públics o privats que no figuren a l’annex I, i que requereixi 
l’Ajuntament, fins a un màxim de 3 intervencions en 6 mesos, sense que això suposi un 
augment en el preu del contracte. 
 
Lot 2 
L’empresa adjudicatària, cada dos mesos, procedirà a inspeccionar, desratitzar i/o col·locar 
detectors de plagues en totes les instal·lacions indicades a l’Annex II. 
Pel que fa als solars municipals, s’atendran els avisos arran de denúncies dels ciutadans, 
prèviament valorades pel Servei d’Espai Públic i Mobilitat.  Es donarà resposta als avisos amb 
un període màxim de 24 hores. Com a màxim, l’empresa adjudicatària haurà d’atendre 3 
avisos relacionats amb solars durant els 6 mesos de durada del contracte. 
 
3.2.- Tant per al lot 1 com per al lot 2, un cop feta la inspecció, l’empresa expedirà certificat 
oficial dels serveis realitzats a cada equipament, en referència al control de plagues contractat i 
el lliurarà a Serveis Generals de l’Ajuntament. Aquest certificat es podrà enviar telemàticament. 
Hi constaràn les accions preventives per disminuir la presència de qualsevol plaga i evitar, a 
ser possibe, l’aplicació de productes químics. 
3.3.- Així mateix, en ambdos casos, l’empresa adjudicatària utilitzarà mètodes integrats de 
lluita: físics, mecànics, químics, etc., compatibles amb el medi ambient i la salut pública.  El 
mètode i la dosi emprats en els possibles tractaments a realitzar han d’estar en consonància 
amb la problemàtica a resoldre. 
 
Clàusula 4.- Personal: 
4.1.- L’empresa ha de comptar, d’acord amb el RD 830/2010, amb un responsable tècnic que 
acrediti un títol de formació professional, per a les unitats de competència corresponents a les 
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qualificacions professionals de gestió de serveis per al control d’organismes nocius (nivell3). 
4.2.-L’empresa adscriurà al contracte, en tot cas, un tècnic amb la següent titulació 

 Títol de formació professional que acrediti les unitats de competència corresponents a 

les qualificacions professionals de Serveis per al control de plagues (nivell 2) 

 Carnet d’aplicador i manipulador e productes fitosanitaris. 

4.3.-Tot el personal de l’empresa ha de portar uniforme que l’identifiqui quan estigui treballant 
al municipi, a banda que, d’acord amb la seva avaluació de riscos, ha de determinar la 
necessitat d’utilitzar els EPI’s necessaris per al desenvolupament segur de la seva feina. 
 
Clàusula 5.- Operativa del servei 
5.1.- Per fer front a una situació d’urgència que requereixi un control de plagues, cal tenir 
establerts prèviament uns canals específics de comunicació entre l’empresa i Ajuntament.  En 
aquests casos, ambdues entitats decidiran i avaluaran de forma conjunta les actuacions més 
adequades a portar a terme. Com a norma general, en aquells casos d’urgència que han estat 
valorats per a l’Ajuntament com tal, l’empresa adjudicatària hi haurà de donar resposta en un 
termini màxim de 24 hores. 
5.2.- Els vehicles utilitzats per desenvolupar les actuacions de control de plagues, han de 
portar la identificació de l’empresa contractada i han d’estar sota la normativa vigent d’aquests 
tipus de vehicles. 
5.3.- L’empresa adjudicatària ha de disposar de magatzem, propi o contractat, inscrit al 
ROESP corresponent. 
5.4.- L’empresa adjudicatària haurà de prestar el servei amb continuïtat i regularitat donant 
resposta al llarg de tota la vigència del contracte, sense períodes d’interrupció per motius de 
baixes, vacances o similars 
5.5.- L’empresa adjudicatària es compromet a no donar, en cap cas, productes plaguicides per 
fer les desratitzacions i/o desinsectacions a persones alienes a l’empresa. 
5.6.- Totes les accions que s’efectuïn han d’estar d’acord amb un pla de control de plagues, 
segons el previst a la norma EN 16636. 
5.7.- Abans de realitzar cap tractament amb productes que puguin presentar perill per la salut o 
s’hagi d’establir un termini de seguretat,(no utilització de l’equipament o lloc tractat, durant un 
perìode de temps preestablert)  l’empresa adjudicatària ho informarà per escrit a Serveis 
Generals de l’Ajuntament.  En aquesta informació escrita hi figurarà com a mínim, la data i 
hora, prevista per l’aplicació del producte, les característiques i autorització sanitària del 
mateix, els terminis de seguretat, i les necessitats i recomanacions anteriors i posteriors a 
l‘aplicació. 
5.8. L’empresa adjudicatària comunicarà immediatament a l’Ajuntament totes aquelles 
situacions considerades urgents i/o que poguessin suposar risc per a la salut pública. 
5.9.- En el cas que les actuacions de control de plagues puguin suposar un risc per a la salut 
dels treballadors i treballadores dels locals afectats, la persona que l’Ajuntament designi per a 
la coordinació de les activitats preventives haurà de complir els requisits que estableix la Llei 
de prevenció de riscos laborals i el Reial Decret 171/2004, que desenvolupa l’article 24 de 
l’esmentada Llei. 
5.10.- L’empresa adjudicatària facilitarà a l’Ajuntament per escrit tota la informació que generi 
el Programa integrat de control de plagues (inspecció inicial, pla d’actuació, fulls d’incidències, 
fulls d’aplicació de plaguicides, informes d’actuacións específiques i informe de l’avaluació del 
Programa). 
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Clàusula 6.- Mitjans de control de l’execució 
Desde el departament de Serveis Generals de l’Ajuntament que és el que vetllarà per 
l’acompliment d’aquest contracte es realitzaran les següents actuacions: 

- Control de les actuacions de l’empresa contractada amb la periodicitat establerta, amb 

accès directe als certificats oficials emesos per l’esmentada empresa, on s’indicaran els 

tractaments realitzats i/o les mesures preventives recomanades. 

- El departament esmentat, en cas d’incidències ho comunicarà als responsables del 

equipament corresponent i consensuadament s’establiran els protocols per executar 

aquestes mesures preventives (tapar forats, incrementar el número de visites de 

l’empresa de control de plagues en un lloc concret....) 

- Quan l’actuació de l’empresa contractada, sigui requerida per els responsables d’algun 

equipament, com a urgent, fora de la periodicidad establerta, el departament 

corresponent es posarà en contacte amb Serveis Generals que farà l’avís i l’empresa 

haurà d’acudir en el temini improrrogable de 24 hores, remetent el certificat oficial en un 

termini de 48 hores. 

- A petició del departament de serveis Generals es podrà requerir a l’empresa perquè 

presenti titol de propietat o de lloguer del magatzem propi exigit a la clàusula 5.3, 

d’aquest plec de clàusules. 

 
L’empresa contractista haurà de fer, davant de cada actuació de desratització, desinsectació, 
desinfestació i instal.lació de controls, etc.: 

- Diagnòstic de la situació inicial. 

- Posar en marxa el tractament. 

- Diagnòstic d’avaluació, segons indicadors d’efectivitat obtinguts en el tractament inicial. 

- Fer un pla de manteniment o de xoc segons els indicadors 

- Informar periòdicament a Serveis Generals de l’ajuntament, dels resultats i accions 

correctives dutes a terme.  

 

Annex núm. I 
 
Edificis i equipaments on s’ha de realitzar el control integral de plagues, Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

SALUT PL. ENRIC RICART, 12 

L’ECONOMAT C. DEL RECREO 6-14 

OFICINA D’ACCIÓ SOCIAL C. MARQUESAT DE MARIANAO, 2 

ARXIU COMARCAL PLAÇA FONT I GUMÀ 1 

AUDITORI EDUARD TOLDRÀ C. OLESA DE BONESVALLS, 8 

BIBLIOTECA A. CARDONA C. MENÉNDEZ PELAYO, 15-17 

BIBLIOTECA JOAN OLIVA PL. VILA, 13 

LA SALA C. JOAQUIM MIR, 12 

MAGATZEM CA L'ESCODA C..CA L'ESCODA,20-SANT ROC 11 
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PEIXATERIA VELLA C. UNIÓ, 5 

TEATRE PRINCIPAL C. TEATRE, 1 

SERVEI DE CATALÀ DEL GARRAF RASA DEL MIQUELET,  

CASA DE CULTURA 1A PL. VILA, 11, 1r 

CASA DE CULTURA 2A Pl. VILA, 11, 2on 

CASA DE CULTURA 3A. Pl. VILA 11 3r 

ANTICS JUTJATS/CASA BULTÓ C. SANT JOAN 29-31 

CASAL AVIS  C. JOSEP LLANZA, 4 

CC DE MAR PASSEIG MARÍTIM, 73 

CC DEL TACÓ AV. VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 20 

CC LA COLLADA C. TURBINA, 19 

CC LA GELTRÚ PL. ASSOCIACIÓ ALUMNES OBRERS 

CC PL. RAJANTA PL. RAJANTA, S/N 

CC MOLÍ DE VENT C/ AIGUA, 203-205 

CC PLAÇA SARDANA C/ JOSEP ANSELM CLAVÈ, 68-72 

CC SANT JOAN JARDINS FRANCESC MACIÀ, S/N 

ESCOLA ARAGAI C. ZAMENHOF S/N 

ESCOLA ARJAU C. ANCORA 28 

ESCOLA CANIGÓ C. CANIGÓ S/N 

ESCOLA COSSETÀNIA CAMÍ VELL DE CUBELLES S/N 

ESCOLA GINESTA Ctra. VILAFRANCA S/N 

ESCOLA ÍTACA Rbla. ARNAU DE VILANOVA, 65 

ESCOLA LLEBETX CAMÍ SAN GERVASI 

ESCOLA MARGALLÓ C. MARGALLÓ 43 

ESCOLA POMPEU FABRA Rbla. SALVADOR SAMÀ, 66  

ESCOLA SANT JORDI C. MARE ISABEL VENTOSA S/N 

ESCOLA VOLERANY C. CASTELLET 15 

PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS PL. CASERNES, S/N 

COMPLEX DE FUTBOL RBLA. SANT JORDI, S/N 

PISTES D'ATLETISME RDA. IBÈRICA, 58 

CASA OLIVELLA PL. VILA, 12 

POLIESPORTIU DEL GARRAF RDA. IBÈRICA, 66 

ESCOLA DE MÚSICA C/ ESCORXADOR, S/N 

ESCOLA D'ART PL. CASERNES, S/N 

ESPAI TOC C/ SANT SEBASTIÀ, 11 

CASA DE CULTURA BAIXOS PL. DE LA VILA 11 BX 

OFICINA INFORMACIÓ TURÍSTICA PASSEIG DE RIBES ROGES S/N 

CLUSTER EMPRESARIAL RASA DEL MIQUELET, 16 

OMIC C/ ESCOLAPIS, 1 

MERCAT DE MAR C.LLIBERTAT, 137 

MERCAT DE CENTRE 
Pl. SOLER CARBONELL S/N AMB 
FRANCESC MACIÀ  

BAR MERCAT DEL CENTRE I 
MAGATZEM Pl. SOLER CARBONELL S/N 

ESPAI FAR PUJADA FAR DE ST. CRISTOFOL 2 
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TORRE BLAVA Pg. RIBES ROGES S/N 

CASA MARQUES DE 
CASTROFUERTE C.NARCÍS MONTURIOL 2 

CAN PAPIOL C. MAJOR 32 

CASA SANTA TERESA Avgda. VICTOR BALAGUER,4 

MUSEU VICTOR BALAGUER Avgda. VICTOR BALAGUER,2 

POLICIA LOCAL C. PARE GARÍ, 72 

PREVENCIO DE RISCOS 
LABORALS Pl. ENRIC CRISTÒFOL RICARD 14, BIS 

RRHH C/HAVANA,18 BIS 

CASAL DE DONES CA LA TOMASA C. BONAIRE, 1 

CAN PAHISSA RBLA. DE LA PAU, 44 

PROJECTES URBANÍSTICS 1A 
Pl. DE LA VILA 8, PART NOVA 
AJUNTAMENT 

PROJECTES URBANÍSTICS 2A 
Pl. DE LA VILA 8, PART NOVA 
AJUNTAMENT 

COMPRES I SS GENERALS, 
REPROGRAFIA C/ ESCOLAPIS, 6 

CASA CONSISTORIAL PL. VILA, 8 

MAGATZEM USM C.JOSEP CALVA,5 

NAU USM C/ BAGES s/n 

 
 
Annex II 
Torrents del Terme Municipal de Vilanova i la Geltrú 
Torrent de la Pastera 
Torrent de Sant Joan 
Torrent Frederic 
Torrent Llimonet 
Torrent Piera 
Torrent Santa Magdalena 
Torrent Terrosa 

  
ANNEX II 
 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTE 
DE SERVEIS DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES DELS EDIFICIS MUNICIPALS, 
SOLARS I TORRENTS DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ A ADJUDICAR 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT O SUMARI 
Expedient núm. 090/2020/eCONT 

 
   

1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ  
   

1.1) Definició de l'objecte del contracte.  
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1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte.  
   

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. 
  

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.  
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2.7) Penalitats.  

   
2.8) Causes de resolució.  

   
2.9) Termini de recepció de les prestacions del contracte.  

   
2.10) Termini de garantia del contracte. Propietat dels treballs.  

   
2.11) Cessió i subcontractació.  

   
2.12) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball.  

   
2.13) Confidencialitat de la informació.  

   
2.14) Règim jurídic de la contractació.  

   
2.15) Notificacions i ús de mitjans electrònics.  

   
2.16) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 

mediambientals del contractista. Planificació preventiva en cas de 
concurrència empresarial.  

   
2.17) Assegurances.  

   
2.18) Lloc de prestació/realització dels serveis objecte del contracte.  

   
2.19) 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 

 
És objecte del present plec la contractació del servei de control integrat de plagues dels edificis 
municipals, solars i torrents del municipi de Vilanova i la Geltrú, que inclou la desratització, 
desinsectació i desinfestació, amb els requisits i característiques definides en el Plec de 
prescripcions tècniques particulars (PPTP). Tot això a l’empara d’allò previst en l’article 17 de la 
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP).  
 
La contractació ha estat promoguda pel Servei de compres i serveis generals.  
 
De conformitat amb el que preveu l’article 99.3 de la LCSP, els lots en què es divideix la 
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contractació són els següents: 
 

 Lot 1: Desratització, desinsectació i desinfecció dels edificis de responsabilitat de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 

 Lot 2: Desratització dels solars i torrents del municipi de Vilanova i la Geltrú.  
 

El Codi CPV que correspon és 90922000-6, Serveis de control de plagues.  
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 

 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació 
del procediment, la 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 7.260 euros 

(IVA inclòs). 
 
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de 1.260 euros. 
 

Pressupost IVA exclòs 21 % IVA 

6.000€ 1.260€ 

 
El desglossament per lots del pressupost base de licitació total abans indicat és el següent:  
 

Lot 1: 4.500,00€ més 945,00€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
5.445,00€ 
 
Lot 2: 1.500,00€ més 315,00€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
1.815,00€. 

 
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: 

 

 Lot 1 Lot 2 

Costos directes    3.645,00 €     1.215,00 €  

Costos indirectes       585,00 €        195,00 €  

Despeses eventuals (benefici industrial)       270,00 €           90,00 €  
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Els costos de personal s’han considerat atenent al conveni col·lectiu de treball estatal de 
desinfecció, desinsectació i desratització, publicat al BOE núm. 87 de data 10 d’abril de 
2018 especifica en el seu art. 43 que els salaris a percebre desglossar per categoria 
professional són els següents: 

 

 
 

1.4) Existència de crèdit 
 
1. La despesa que se’n derivarà d’aquest contracte es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària partida 02.9200.2279903 (Contracte control de plagues) del vigent pressupost.  
 
2. Per als propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, aquest es 
finançarà amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostaries que s’habilitin.  
 
3. L’autorització o realització del contracte queda condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient per a cada exercici.  
 
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 6 mesos a 
comptar des de l’inici de la prestació del servei.  
 
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en la resolució de l’adjudicació d’acord amb 
l’article 35.1.g) LCSP.  

 
Quant a la pròrroga: 
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El contracte serà prorrogable de forma expressa durant 3 mesos més sense que la durada de 
la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 9 mesos. 

 
La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb una 
antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte. 

 

La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts. 
 
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 9.500 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: 6.000 euros. 
b) Pròrrogues: 3.000 euros. 
c) Modificacions previstes: 500 euros.  

 
El desglossament per lots és el següent:  
 

 Lot 1 Lot 2 

a)    Pressupost base de licitació    4.500,00 €     1.500,00 €  

b)    Pròrrogues    2.250,00 €        750,00 €  

c)    Modificacions previstes       500,00 €            -   €  

     7.250,00 €     2.250,00 €  

Total VEC                           9.500,00 €  

 
 
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 serveis 
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, d’acord amb la memòria justificativa del contracte que consta en 
l’expedient, 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 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. 
 
Constituirà preu del contracte el que resulti de les proposicions efectuades per a cada lot, 
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tenint en compte l’oferta econòmica proposada a la baixa per part del candidat o licitador que 
resulti adjudicatari del lot de referència.  
 
Com a contraprestació del preu del contracte el contractista adjudicatari vindrà obligat a 
assumir totes les despeses i accions necessàries per dur a terme l’objecte del contracte, amb 
les especificacions que consten en el plec de prescripcions tècniques.  
 

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 un únic criteri 
d’adjudicació basat en el preu, 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’estableixi 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. 
 
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així 
com la composició de la Mesa de Contractació (potestativa ateses les previsions de l’ article 
326.1 de la LCSP), 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 
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Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de 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 UNICS 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.  

 
1.12) Criteris d'adjudicació automàtics 

 
El criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154117603151564 
 
 
 
 
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 

 

qualitat-preu de cada lot serà el que tot seguit s'indica, amb una ponderació màxima de 100 
punts per cadascun, a raó del següent detall: 
 
LOT 1 

 
 Criteris avaluables de forma automàtica.................................................100 

punts.  
 

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

Les empreses licitadores hauran de presentar una oferta que iguali o millori el pressupost base 
de licitació d’aquest LOT 1, de 4.500€, IVA exclòs, 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 d’aquest LOT 1, IVA 
exclòs. L’oferta que millori més a la baixa el pressupost base de licitació del present Lot es 
valorarà amb 100 punts. Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de 
proporcionalitat entre ambdues magnituds, màxima i mínima, en base a la següent fórmula:  

 
 

                      ((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. 
 

LOT 2 
 
 Criteris avaluables de forma automàtica.................................................100 

punts.  
 

 
Preu ofertat................................................................................................ 100 punts.  
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Les empreses licitadores hauran de presentar una oferta que iguali o millori el pressupost base 
de licitació d’aquest LOT 2, de 1.500€, IVA exclòs, 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 d’aquest LOT 2, IVA 
exclòs. L’oferta que millori més a la baixa el pressupost base de licitació del present Lot es 
valorarà amb 100 punts. Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de 
proporcionalitat entre ambdues magnituds, màxima i mínima, en base a la següent fórmula:  

 
 

                      ((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 l’article 
147 de la LCSP.  

 
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 se anormalment baixa, es 
consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada, 
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d’acord amb els paràmetres objectius que fixa l’article 85 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. 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 serveis. 

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, al tractar-se d’un procediment obert 
simplificat abreujat o sumari. 
 
1.18) Garantia definitiva 

 
No procedeix la constitució de garantia definitiva, al tractar-se d’un procediment obert 
simplificat abreujat o sumari, ateses les previsions de l’article 159.6 apartat f) de la LCSP. 
 
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 les 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 
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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. 

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, pels mitjans establerts al PPTP.  
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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. 

 
 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 s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb 
els seus subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’s la subcontractació) en els 
termes de l’article 217 LCSP. 

- 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. 
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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: 
 

- L’empresa contractista ha de vetllar en totes les seves actuacions pel manteniment o 
millora dels valors mediambientals que es puguin veure  afectats per l’execució  del 
contracte. 
 

- L’empresa contractista ha d’organitzar formació professional en el lloc de treball que 
millori l’ocupació i l’adaptabilitat de les persones adscrites a l’execució del contracte i 
les seves capacitats i qualificació 

 
- L’empresa contractista ha de presentar a requeriment de l’Ajuntament el pla d’igualtat 

entre homes i dones que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte. En 
el cas de que l’empresa contractista no estigui legalment obligada a l’elaboració 
d’aquest pla, ha de presentar les mesures aplicables per assolir la igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, eliminació d’estereotips i fomentar 
la igualtat efectiva i real entre dones i homes. 

 

El seu incompliment serà causa de resolució del contracte. 
 
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 Lot 1 del contracte, podent-se ampliar el mateix, en cas d’obertura 
de nous equipaments en els quals calgui fer el control integrat de plagues. El supòsit 
d’ampliació del contracte no podrà alterar essencialment l’objecte del contracte. 
 
 La modificació del contracte podrà afectar, com a màxim, en 500 euros al preu del lot 
corresponent.  

 
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. 

 
En relació al Lot 2, no es preveu la modificació del contracte. 
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2.5) Règim de pagament 
 
1. El pagament es realitzarà 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, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de 
cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es 
troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 
 
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 

 
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:  
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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 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. 
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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 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 a 213 de la 
LCSP, les específiques per als contractes de serveis de l’article 313 i 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 obligacions essencials previstes en 
aquest plec.  
 

 

2.9) Termini de recepció de les prestacions del contracte 

 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar de la 
realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el 
corresponent document acreditatiu [acta de recepció]. 
 
2.10) Termini de garantia del contracte. Propietat dels treballs 

 
 

Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, donades les característiques i la 
naturalesa de la present contractació, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient. 
 
2.11) Cessió i subcontractació 

 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a 
una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin 
estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de 
l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió 
no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió 
a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques 
de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 

 
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació. 
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2.12) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball 
 
No és procedent. 
 
2.13) 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. 
 

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. 
 
 
2.14) 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, així com per la resta de normativa legal aplicable. 
 

2.15) 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 
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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 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 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, l’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 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154117603151564 
 
 
 
 
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 

 

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 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 
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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 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). 

 
 
2.16) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 

mediambientals del contractista. Planificació preventiva en cas de concurrència 
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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. 
 
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 del servei 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 els serveis 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 dels definits a l’objecte del contractació implica 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 l’Ajuntament o – en 
cas de que la reculli - remetrà la sol•licitud a l’Ajuntament en un termini no superior a 5 
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dies. 

• El Contractista es compromet a no realitzar transferència internacional de les dades i 
informació responsabilitat de l’Ajuntament fora de l'Espai Econòmic 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. 
 
 
2.17) 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 serveis que constitueixen 
l’objecte d’aquest contracte, per un import mínim de 150.000 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 contracte així 
com els períodes corresponents a les possibles pròrrogues, cas d’acordar-se aquestes. 
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2.18) Lloc de prestació/realització dels serveis objecte del contracte 

 
Els llocs fixats per a la prestació dels serveis objecte del contracte són els especificats al PPTP 
per a cada lot.  
 
2.19) Responsable del contracte i de la unitat de seguiment 
 

A efectes de l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte és el/la Cap del Servei de 
compres i Serveis generals. 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. 

 
El/ 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.roposar 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. 

 
El/ 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. 
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ANNEX DEL PCAP 
 

CONTRACTE DE SERVEIS DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES DELS EDIFICIS 
MUNICIPALS, SOLARS I TORRENTS DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ A 

INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC DIGITAL 

090/2020/eCONT, Lot 1 

 
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, 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 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. 
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 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) 

 
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:   
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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 composen). 
 

 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 a terme el/s lot/s ............. amb subjecció al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars que els regulen, 
que accepta íntegrament i ho fa per les següents quantitats: 
 

Lot 1 per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. L’import de l’IVA, al 
....% és de .....€. 
 

   
 (Data i signatura).”  

 

CONTRACTE DE SERVEIS DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES DELS EDIFICIS 
MUNICIPALS, SOLARS I TORRENTS DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ A 

INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC DIGITAL 

090/2020/eCONT, Lot 2 

 
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 
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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, 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 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. 
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 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) 

 
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. 
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 Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què 

pertanyen és (indicar les empreses que el composen). 
 

 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 a terme el/s lot/s ............. amb subjecció al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars que els regulen, 
que accepta íntegrament i ho fa per les següents quantitats: 
 

 
Lot 2 per la quantitat de .................................... euros, IVA exclòs. L’import de l’IVA, al 
....% és de .....€. 

   
 (Data i signatura).” . 

 

 
 
   
 
 

Precs i preguntes  

 
 
-. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:41  hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el Vicesecretari. 
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