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Identificació de l’expedient 
Núm.Exp.: 21/2020/eJGL 
 
 
NÚM.:   21 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  16 de juny de 2020 
HORA:  09:30 
DOCUMENT:  Acta 
 

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

   
Marta Jofra Sora   CUP 

Enric Garriga Ubia   CUP 

M Blanca Alba Pujol   JxC 

Antoni Palacios Asensio   JxC 

Isidre Marti Sarda 
Joan Manel Ferrera Izquierdo 

    

Cesar Rodriguez Sola     

 
Excusen la seva absència els regidors/es: 
 
Francesc Xavier Serra Albet   ERC 

Jordi Medina Alsina   ERC 

 
Adelaida Moya Taules   ERC 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió, ADRIÀ GUEVARA FIGUERAS (Regidor ERC), CONXI 
MARTINEZ I SÁNCHEZ (Regidora ERC), MARIA MERCÈ MATEO I OLIVARES 
(Regidora ERC),) i MARTA GUINDA CAMPS(Regidora CUP), d’acord amb l’art. 113 
de ROF. 
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ORDRE DEL DIA 

0. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs. 
Número: 20/2020/eJGL 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 20 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 09 DE JUNY DE 2020. 
 
“S’aprova l’acta de la sessió ordinària 18 de la Junta de Govern Local del dia 09 de 
juny de 2020.”. 
 
 
1. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 412/2020/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS, RECURSOS I AJUTS 
ATORGATS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT EL PLA DE 
CONCERTACIÓ XARXA DE GOVERNS LOCALS 2020-2023 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
 
ACORD: 
 
“PRIMER.- Acceptar la concessió de les subvencions, recursos i ajuts atorgats o que 
pugui atorgar la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú durant el 
Pla de Concertació Xarxa de Governs locals 2020-203. 
 
SEGON.- Notificar aquesta Resolució a la Diputació de Barcelona. 
 
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.”. 
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2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 48/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 105/2020, de 14 D’ABRIL DE 2020, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 13 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ORDINARI 277/2013 B INTERPOSAT 
PER TERESA Y JOSÉ PLANA EMPRESA PLANA, SL 
 
  
 
“Es dona per assabentada la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el 
següent procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 13 DE 

BARCELONA 
 
 
Núm. procediment  :   Ordinari 277/2013 B 
 
 
Núm. i data sentència:              105/2020, de 14 d’abril de 2020 
  
 
Part actora  : Teresa y José Plana Empresa Plana, SL  
 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
 
Lletrat:                                        M. À. P. H. 
 
 
Objecte del procediment :      Resolució de la Junta de Govern Local de data 

14/3/2006, en virtut de la qual s’adjudica el servei urbà 
de Vilanova i la Geltrú a l’empresa Transports Ciutat 
Comtal, SL, així com tots els actes connexes i 
concordants amb el mateix i derivats d’ell, entre els 
que es troba el contracte administratiu de data 
17/3/2006, signat com a conseqüència d’aquella 
adjudicació. 

 
 
Decisió  :  ESTIMA parcialment el recurs contenciós 

interposat.  
  
 No s’imposen costes a cap de les dues parts. 
 
Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma i contra ella s’hi pot 

interposar  recurs d’apel·lació.   
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Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per 
assabentada i conforme. 

 
 2. Que aquest Ajuntament no interposarà recurs d’apel·lació contra la referida 
resolució..”. 
 
 
   
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 49/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU VEHICLE 6559 CBL AL XOCAR AMB UN 
FANAL DE LA RAMBLA ARNAU DE VILANOVA, PEL TERRA RELLISCÓS, EL 
DIA 9 D’AGOST DE 2018 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
ACORD 
 
   
PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per la senyora amb DNI XXXXXX, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la 
seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del 
Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la 
seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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4. Secretaria General. Assessoria Jurídica.  
Número: 75/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER ÀUSIAS 
MARCH, 6-8, 1-3 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
 
ACORD  
   
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per C & R ASOCIADOS, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la 
seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del 
Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la 
seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
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5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 76/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER FUITA D’AIGUA AL CARRER URGELL, 7, 4-
2, EL DIA 7 DE JULIOL DE 2019 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
ACORD 
 
  
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
per BARTOLOMÉ BRIONES, en representació de MAPFRE ESPAÑA, SA, 
amb NIF A28141935, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
 
TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la 
seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del 
Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la 
seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”.” 
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6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 60/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000460/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA 
I LA GELTRÚ, EN DATA 01/072019. 
 
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 multa 
de cent cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 73 de l’Ordenança de 
Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, 
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 a la part 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 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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7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 61/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000463/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA 
I LA GELTRÚ, EN DATA 31/07/2019. 
 
 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 multa de 
tres-cents euros (300 €) per infracció de l’article 20.2 de l’Ordenança de 
Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, 
segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: 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.  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part 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 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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8. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 65/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000468/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA 
I LA GELTRÚ, EN DATA 21/09/2019. 
 
  
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 multa 
de tres-cents euros (300 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de 
Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, 
segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: 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.  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part 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 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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9. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 66/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000469/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA 
I LA GELTRÚ, EN DATA 24/09/2019. 
 
  
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 multa 
de tres-cents euros (300 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de 
Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, 
segons consta a l’expedient. 
 
 
SEGON: 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.  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part 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 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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10. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 71/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000486/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA 
I LA GELTRÚ, EN DATA 20/10/2019. 
 
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 multa de 
tres-cents euros (300 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta 
a l’expedient. 
 
SEGON: 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.  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part 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 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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11. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 78/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000534/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE 
MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA 
I LA GELTRÚ, EN DATA 24/11/2019. 
 
  
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 multa de 
tres-cents euros (300 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures 
per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta 
a l’expedient. 
 
SEGON: 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.  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part 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 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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12. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 116/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000482/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO 
ATENDRE REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, 
PERQUÈ ELS SEUS CINC GOSSOS, 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 multa 
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. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de multa de 
tres-cents  euros (300 €) per infracció de l’article 50 de l’Ordenança Municipal 
sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del XXXXX, 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 
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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. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 000018/2018-CONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE DISSENY 
GRÀFIC I PÀGINA WEB DE LA FIRA DE NOVEMBRE 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 dels serveis 

de disseny gràfic i pàgina web de la Fira de novembre de Vilanova i la Geltrú, 

amb el Sr. L. G. R., NIF XXXXXX, per un any més, per import anual de 6.500€, 

més 1.365€ corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de 7.865€ (SET MIL 

VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS). 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a la partida pressupostaria 10.4311.2279901  del 
pressupost vigent i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers 
exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en 
cada exercici pressupostari.  

 
TERCER. Notificar aquest acord a L. G. R. 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. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del 
Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la 
seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es 
declarar l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i 
d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput 
del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres 
procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que 
els substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis, en qualsevol procediment 
del que puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, 
es computarà des del dia hàbil següent a la data de la finalització del estat 
d’alarma, amb independència del temps que hagués transcorregut des de 
l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o impugnació amb 
anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici 
de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 
impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional 
del Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per 
tots els terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma (14 de març 
de 2020) fins que aquest estat finalitzi. 

 

ANNEX  (MINUTA DEL CONTRACTE) 

 

ADDENDA DEL CONTRACTE DELS  SERVEIS DE DISSENY GRÀFIC I PÀGINA 

WEB DE LA FIRA DE NOVEMBRE  DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
Exp. 018/2018-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. G. R. (en endavant el contractista), amb NIF  XXXX  i domicili al carrer 

Correu nº 89, pis 2on 2ª, 08800 de Vilanova i la Geltrú. 
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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 4 de setembre de 2018 la Junta de Govern Local va adjudicar al 

Sr. L. G. R., el contracte dels serveis de disseny gràfic i pàgina web de la 

Fira de novembre de Vilanova i la Geltrú, per un període de 2 anys, 

prorrogables 2 anys més per períodes anuals, per un import anual 6.500 €, 

més 1.365 € corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de 7.865€ (SET 

MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS). 

 

II. En data 12 de setembre de  2018 es va signar el contracte, per un període 

de 2 anys. 

 

III.  En data 12 de maig de 2020, la tècnica de Promoció Econòmica 

responsable del contracte,  Sra. Olga López Roig, ha emès un informe on 

es considera la necessitat que el servei es continuï duent a terme per no 

comptar l’Ajuntament amb mitjans propis corresponents i que segueix existint 

la necessitat de comptar amb els serveis de  disseny gràfic i pàgina web de 

la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú. Informa de la satisfacció del 

servei envers l’execució del contracte durant els 2  anys, i es proposa la 

pròrroga del mateix per un any més. 

 
Amb aquests antecedents, les parts contractants procedeixen a atorgar el present 
contracte de serveis en base a les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.  Les part prorroguen per mutu acord  el contracte dels serveis de disseny 
gràfic i pàgina web de la Fira de novembre de Vilanova i la Geltrú, per un import anual 
de  7.865 € (SET MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS). 
 
Segona. Es mantenen inalterades, i per tant segueixen essent d’aplicació, la resta de 
clàusules i obligacions subscrites al contracte inicial entre les parts, que no es vegin 
expressament modificades per la present novació. 
 
En prova de conformitat amb el contingut del present contracte, ambdues parts el 
signen digitalment  a un sol efecte i sense unitat d’acte. 
 
 
El Secretari General    L’Alcaldessa 
Isidre Martí Sardà    Olga Arnau Sanabra 
 
 
Per part del contractista 
L. G. R. “. 
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14. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni. 
Número: 000030/2019-CONT. 
 
APROVAR LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 4 A FAVOR DE GEOBRA 
2020,SL  (ABANS  OBRES I CONSTRUCCIONS GARRAF,SL) PELS 
TREBALLS DEL PROJECTE «SUBSTITUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA 
COBERTA DE LA SALA “FOMENT” DE LA BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR 
BALAGUER »  
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
ACORD:  
   
“Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 4 corresponent a treballs 
efectuats el mes de maig de 2020 a favor de l’ empresa GEOBRA 2020,S.L 
(abans OBRES I CONSTRUCCIONS GARRAF,SL) amb NIF B 67440701 per 
les obres del projecte “Substitució del tancament de la coberta de la Sala 
“Foment” de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer”  per import de quaranta tres 
mil quaranta tres euros amb seixanta cèntims  43.043,60€ (35.573,22€ més 
7.470,38 € del 21 per cent de l’IVA) . 

Segon.-  Aquest import es farà efectiu amb càrrec  a l’aplicació 
pressupostària   333.622 Inversions en edificis i altres construccions, del 
vigent pressupost.   
 
Tercer.- Peu de recurs. 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la 
seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del 
Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la 
seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”  

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154266036205033 
 
 
 
 
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 

 

  
   
15. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 30/2020/eCONT. 
 
ADQUIRIR DOS EQUIPS INFORMÀTICS I QUATRE MONITORS 
MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE L’ACM PEL 
SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC I ELS SERVEIS DE 
MANTENIMENT ASSOCIATS EN LES MODALITATS DE COMPRA I 
ARRENDAMENT, AMB O SENSE OPCIÓ DE COMPRA, AMB DESTINACIÓ A 
LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (LOTS 1 I 9) 
  
. “Aquest punt es retira de l’Ordre del dia.”. 
 
16. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 31/2020/eCONT. 
 
ADQUIRIR TRES EQUIPS INFORMÀTICS I DOS MONITORS MITJANÇANT 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE L’ACM PEL 
SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC I ELS SERVEIS DE 
MANTENIMENT ASSOCIATS EN LES MODALITATS DE COMPRA I 
ARRENDAMENT, AMB O SENSE OPCIÓ DE COMPRA, AMB DESTINACIÓ A 
LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (LOTS 1 I 9) 
  
“Aquest punt es retira de l’Ordre del dia”.” 
 
   
17. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
 
Número: 32/2020/eCONT. 
 
ADQUIRIR UN EQUIP INFORMÀTIC I QUATRE MONITORS MITJANÇANT 
CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC DE L’ACM PEL 
SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC I ELS SERVEIS DE 
MANTENIMENT ASSOCIATS EN LES MODALITATS DE COMPRA I 
ARRENDAMENT, AMB O SENSE OPCIÓ DE COMPRA, AMB DESTINACIÓ A 
LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (LOTS 1 I 9) 
  
.”Aquest punt es retira de l’Ordre del dia”. 
 
   
18. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 49/2020/eCONT. 
 
DISPOSAR L’ADHESIÓ AL LOT 3 DE L’ACORD MARC DE SERVEIS I 
SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA (Exp. 2017.01) 
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. 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
 
ACORDS  
   
“Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al lot 3 de  
l’Acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en 
l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2017.01).  
 
Segon.- Contractar a l’empresa adjudicatària del lot esmentat, ALUMBRADOS 
VIARIOS, SA, amb CIF A08523094, per un preu total de 149.490,93€ (INVA 
inclòs), amb una durada d’un any, i amb possibilitat de prorrogar el contracte 
dos anys més per períodes anuals,; els serveis següents per a la infrastructura 
objecte del contracte (consistent en 60 quadres de comandament de la xarxa 
de l’enllumenat públic i 5.101 ud. de punts de llum que pengen dels quadres de 
comandament): 
 

1. Manteniment preventiu, consistent en: 
a) Inspecció general- control visual de dia, amb periodicitat Trimestral. 
b) Inspecció general- control nocturn, amb periodicitat Mensual. 
c) Verificació de les característiques elèctriques del quadres e 

comandament i dels punts de llum, amb periodicitat Anual. 
d) Verificació del rellotge astronòmic, amb periodicitat Semestral. 
e) Verificació de les característiques fotomètriques, amb periodicitat 

Anual. 
f) Neteja de llumenera, amb periodicitat Anual. 

 
2. Manteniment correctiu, consistent en: 

a) S’aplicarà a les instal•lacions objecte del contracte la substitució de 
tot element de la instal•lació d’enllumenat amb funcionament 
anòmal. 

b) L’Adjudicatari estarà obligat a la reparació, al seu càrrec, de totes 
les avaries que es produeixin en els equips instal•lats per ell mateix 
independentment de les causes que les hagin motivat. 

c) Els períodes màxims de temps que disposarà el contractista per dur 
a terme les diverses reparacions seran els següents: 

a. Avaries que comportin perill elèctric o mecànic: 
immediatament 

b. Avaries que afecten a mes de 5 punts de llum consecutius: 
24 hores. 

c. La resta d'avaries: 48 hores. 
d) En el cas d'avaries que requereixin un termini mes llarg per a la 

seva reparació definitiva, l’adjudicatari ha de justificar i informarà 
immediatament al l’entitat local destinatària. 
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3. Servei de guàrdia i emergència les 24 hores del dia, 365 dies l’any. 

 
El valor estimat del contracte és 370.638,66.euros i s’ha calculat en funció de 
la durada del contracte més les pròrrogues. 
 
TERCER. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa amb càrrec de 
l’aplicació pressupostària 52.1650.22799 Contracte Manteniment Enllumenat 
Públic del pressupost vigent l’any 2020 i 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 de juliol de 2020, de 61.773,11€, més 12.972,35€ corresponent al  21% 
d’IVA, que fan un total de  74.745,46€. 
La despesa prevista per l’any 2021 serà, en previsió que finalitzi el contracte el 
30 de juny 2021, de 61.773,11€, més 12.972,35€ corresponent al 21% d’IVA, 
que fan un total de  74.745,46€. 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en 
cada exercici pressupostari.  
 
QUART. Els drets i obligacions de les parts vénen fixades en el Plec de 
clàusules administratives particulars i en el Plec de prescripcions tècniques que 
regula l’Acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència 
energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2017.01), així com l’oferta del contractista que s’hi integra.  
 
CINQUÈ.- D’acord amb la clàusula 56 del PCAP, el contractista ve obligat a 
lliurar els següents informes amb la periodicitat indicada: 
 

 Informe d'inspeccions, incidències rebudes i actuacions – periodicitat 
diària 

 Informe agrupat d'incidències i actuacions, amb valoració econòmica – 
periodicitat mensual 

 
SISÈ.- 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 d’acord 
amb la LCSP. 
 
SETÈ.- Establir que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
  
VUITÈ.- El responsable del contracte serà el Cap de Servei d’Espai Públic i 
Mobilitat, Sr. Jordi Campamà Pujol.   
 
NOVÈ.- Publicar al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya i al Perfil del Contractant.  
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DESÈ.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el 
termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el 
perfil del contractant, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; 
excepte que el recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul•litat de ple 
dret de l’art. 39.2  de la Llei 19/2017 - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 
dies a comptar del dia següent a la recepció de la seva notificació. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del 
dia següent a la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del 
contractant, de conformitat amb els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es 
declarar l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i 
d’acord amb la Disposició Addicional   8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el 
còmput del termini per interposar  recursos en via administrativa o per instar 
altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge 
que els substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis, en qualsevol 
procediment del que puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen 
pel interessat , es computarà des del dia hàbil següent a  la data de la 
finalització del estat d’alarma, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén 
sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de 
recurs o impugnació. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”.. 
   
19. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 71/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
D’ATENCIÓ I ACOLLIMENT D’URGÉNCIES PER A DONES VÍCTIMES DE LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA I ELS SEUS FILLS I FILLES A CÀRREC 
  
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 i tramitació urgent de l’expedient, i 
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el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars per a la contractació del servei de d’atenció i acolliment d’urgències 
per a dones víctimes de la violència masclista i els seus fills i filles a càrrec. 
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert urgent d’acord amb l’article 
119 de la LCSP, per un període de 2 anys, prorrogable 1 any més, i amb un 
pressupost base de licitació anual  de 26.500€, més 5.565€ corresponents al 
21% d’IVA, que fan un total de 32.065€ (TRENTA-DOS MIL SEIXANTA-CINC 
EUROS). 
 
TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a la partida 08.3272.2279903 Gestió del conflicte: Espai 
d’Equitat del pressupost vigent. Es preveu que el contracte comenci l’1 de juliol 
de 2020. 
 
La despesa prevista pel 2020 serà de 16.032,50,-€. 
La despesa prevista pel 2021 serà de 32.065,00,-€. 
La despesa prevista pel 2022 serà de 16.032,50,-€. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit 
adequat i    suficient. 
 
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb 
l’article 35.1.g) LCSP.  
 
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. 
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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN EL CONTRACTE DE 
SERVEIS SOCIALS MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI 
D¹ATENCIÓ I D¹ACOLLIMENT D¹URGÈNCIES PER A DONES EN SITUACIÓ 
DE VIOLÈNCIA MASCLISTA I LES SEVES FILLES I FILLS A CÀRREC A 
VILANOVA I LA GELTRÚ  
 
1. Objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte és el Servei d’atenció i d’acolliment d’urgències per a 
dones víctimes de violència masclista i els seus fills i filles a càrrec  
 
L’article 57 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar 
la violència masclista, Serveis d’atenció i acolliment d’urgència, defineix el 
servei de la manera següent: 
 
1.Els serveis d’atenció i acolliment d’urgències són serveis especialitzats que 
han de facilitar acolliment temporal, de curta durada, a les dones que estan o 
han estat sotmeses a situacions de violència masclista i, si és el cas, a llurs 
filles i fills, per tal de garantir-ne la seguretat personal. Així mateix, han de 
facilitar recursos personals i socials que permetin una resolució de la situació 
de crisi.  
 
2.Els serveis d’atenció i acolliment d’urgències han de prestar servei les vint-i-
quatre hores tots els dies de l’any. L’estada en aquests serveis ha de tenir la 
durada mínima indispensable per activar recursos estables, que en qualsevol 
cas no pot ésser superior als quinze dies. 
 
3.Els serveis d’atenció i acolliment d’urgències es destinen, en tot cas, a les 
dones que pateixen qualsevol forma de violència masclista en l’àmbit de la 
parella, l’àmbit familiar o l’àmbit social o comunitari en la manifestació 
d’agressions sexuals, de tràfic i explotació sexuals, de mutilació genital 
femenina o risc de patir-la i de matrimoni forçós. 
 
El CPV és 85311000-2 Serveis d’assistència social amb allotjament. 
 
En tractar-se de serveis especials recollits a l’annex IV de la LCSP, serà 
aplicable l’article 312 de la LCSP. 
 
 
2. Règim jurídic del servei 
 
Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, que defineix la Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones 
en situacions de violència masclista.  
 
Decret 142/2010, d'11 d'octubre pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 
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2010- 2011, que fixa les prestacions del Sistema Públic de serveis socials de 
Catalunya. 
 
L’Article 25.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local estableix que l’Ajuntament te pròpies les competències en matèria 
d’avaluació i informació, de situacions de necessitat social, i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. 
 
Allò establert en els Plec de Clàusules Administratives i el Plec de 
Prescripcions tècniques que regeixen aquest contracte.  
 
 
3. Descripció dels serveis objecte del contracte 
 
3.1 Definició del serveis 
 
El serveis d'acolliment d'urgències son serveis especialitzats que han de 
facilitar l’acolliment temporal, de curta durada, a les dones que estan o han 
estat sotmeses a situacions de violència masclista i, si és el cas, a llurs filles i 
fills, per tal de garantir-ne la seguretat personal. Així mateix, han de facilitar 
recursos personals i socials que permetin una resolució de la situació de crisi. 
 
Els serveis d'atenció i acolliment d'urgències han de prestar servei les 24 hores 
tots els dies de l'any. L'estada en aquests serveis ha de tenir una durada 
mínima indispensable per activar recursos estables. 
 
El servei d'atenció i acolliment d'urgències prestarà els serveis d'acolliment, 
convivència, allotjament, facilitació de la manutenció bàsica en cas que sigui 
necessari, descans i lleure. La manutenció implica alimentació i higiene bàsica, 
tant de la dona com dels seus fills i filles en coordinació i a càrrec dels serveis 
municipals d’Acció Social i Convivència i Equitat.  
 
El recurs és de caràcter temporal, a l’espera d’accedir als Serveis d’Acolliment i 
Recuperació (SAR) de la Generalitat o d’altres alternatives residencials. La 
permanència en el pis està vinculada al seguiment social i un pla de millora, 
així com al correcte compliment de la normativa interna de pis.  
 
3.2 Objectius 
 
Acompanyar a les dones i llurs filles i fills durant la seva estada al servei 
d'atenció d'urgències oferint-los l'atenció i el suport que faciliti la resolució de la 
situació de crisi, activant, si escau, l'accés a serveis de la Xarxa d'Atenció i 
Recuperació Integral per a dones en situació de violència masclista. 
 
3.3 Requisits en relació a la qualitat, al sistema d'accés, requisits de 
prestació del servei i establiment: 
 
3.3.1 En relació a la qualitat 
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• Prestar el servei en els termes descrits en aquest Plec i amb total 

compliment de les normes de prestació del servei elaborades pel Servei de 
Convivència i Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

• Presentar al Servei de Convivència i Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú una memòria de l'activitat realitzada durant l'any per tal d'avaluar el 
funcionament del servei contractat. 

• Notificar al Servei de Convivència i Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, qualsevol canvi o incidència que es pugui produir en relació amb el 
desenvolupament de l'objecte del contracte. 

• Trametre –mensualment- les reclamacions rebudes al Servei de 
Convivència i Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

• Garantir la cobertura total i immediata del servei en cas de vaga, baixes o 
situacions similars. 

• Aportar la informació social i sanitària, funcional, econòmica i estadística 
d'acord a les especificacions i els terminis que acordi l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.                                                                                                                                                                

• Custodiar la correspondència, oficis, informes, així com tots els documents 
referents a les persones usuàries. 

• Guardar estrictament la confidencialitat de les dades personals, 
econòmiques i sanitàries de les persones i llurs fills i filles. 

• Seguir com a mínim, en la contractació i les condicions laborals del personal 
contractat, les condicions recollides en els convenis laborals aplicables al 
sector. 

 
3.3.2. En relació al sistema d'accés 
 
Donada la immediatesa del servei d'acolliment d'urgències, l'accés al servei 
l'autoritzarà el o la professional de l’Ajuntament que coordini el servei, que 
valorarà l'adequació del servei sobre la base de garantir la seguretat personal 
de la dona i llurs filles i fills. 
 
Amb aquesta finalitat, l’empresa adjudicatària dotarà al servei d'un dispositiu i 
una línia de telèfon que serà actiu les 24 hores del dia, 365 dies l'any, per tal de 
poder garantir la immediatesa de l’acolliment independentment del moment en 
el que es requereixi.  
 
Perfil d’accés al servei:  
 
- Dones, majors d’edat, soles o amb llurs fills/es, víctimes de violència 

masclista, que davant d’una situació d’urgència social necessiten d’un 
acolliment alternatiu al domicili familiar i no disposen de recursos propis ni 
alternatives residencials i/o suport social o familiar que donin resposta a les 
necessitats d’espai de seguretat i de contenció emocional d’urgència.  

- Les dones han de presentar un perfil autònom, han de tenir la capacitat de 
tenir cura d’elles mateixes i de la cura, benestar i responsabilitat dels seus 
fills/es.  

- Requerir d’un suport professional de mitja-baixa intensitat que pugui prestar-
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se al pis d’urgències sense la presència permanent de professionals.  
- No presentar problemes conductuals i/o addiccions que pugui pertorbar 

greument el funcionament del recurs municipal;  posar en perill la 
convivència de les unitats familiars (inclosos infants) que estiguin allotjats al 
pis o, suposar un risc de seguretat per la pròpia dona o terceres persones 
usuàries o, les professionals que hi puguin intervenir. En aquests casos i, 
havent-se detectat una situació de violència masclista, caldrà valorar quins 
són els serveis i recursos adients.  

  
Temps estimat d'estada:  
 
L'estada ha de tenir la durada mínima indispensable per activar recursos 
estables i en cap cas podrà ser permanent.  
 
3.3.3 Els drets i els deures de les usuàries 
 
Drets de la usuària: 
 
• A ser respectada en els drets individuals i col•lectius que quedaran recollits 

en normes de règim intern, d'acord a la legislació vigent, i de conformitat a 
les directrius d Servei de Convivència i Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. 

• A la protecció de les dades de caràcter personal, d'acord a la legislació 
vigent. 

• A rebre suport i assessorament necessaris per tal de dur a terme el pla de 
treball individual. 

 
Deures de la usuària 
 
• Subscriure el compromís d'estada al servei, que contindrà el pla de treball 

realitzat conjuntament entre la pròpia dona i els/les professionals del Servei, 
en el que es fixaran els objectius a complir i altres qüestions relacionades 
amb el seu procés de recuperació, així com les normes de règim intern. 

• Respectar i facilitar la convivència amb altres unitats familiars. 
• Tenir cura de tot allò que fa referència al manteniment, instal·lacions i 

funcionament del Servei d'Acolliment. 
• Responsabilitzar-se i tenir cura de les filles i fills a càrrec  
 
4. Personal destinat a l'execució del contracte 
 
El Servei d'acolliment d'urgències comptarà, com  a mínim, amb el personal 
següent: 
 
Una Integradora Social amb les següents funcions:  
 
• Elaborar d'acord amb la dona el pla de treball individual i fer-ne el 

seguiment. El pla de treball serà personalitzat, tenint en compte les 
capacitats de comprensió, idioma, i la situació de violència viscuda. Aquest 
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pla de treball tindrà com a objectius principals la presa de consciència del 
cicle de la violència viscuda, sentiment d’acollida i seguretat, el coneixement 
de l’entorn físic i social i els recursos existents de la xarxa d’atenció i 
recuperació integral, l’assentament de les bases per poder iniciar una 
recuperació del dany físic i emocional tant de la dona com de llurs fills i filles 
així com el treball específic per a la bona convivència en l’allotjament.       

• Acompanyar la dona i les seves filles i fills, si es considera necessari, als 
recursos de la xarxa comunitària. 

• Encarregar-se de la gestió i organització del servei: posar en coneixement 
de les usuàries les normes bàsiques de convivència de l’allotjament, 
proposar i ajudar a complir els horaris i torns de tasques al pis, control de 
material, control de claus, compra dels materials bàsics higiènics i 
alimentaris, així com la gestió dels fulls de registre i incidències. La despesa 
en materials tant fungibles com no fungibles, així com els higiènics i 
alimentaris necessaris aniran a càrrec de l’Ajuntament. 

• Gestionar el telèfon d'urgències i l'acolliment de les dones. 
 
Nombre de professionals: 1 professional a 20h setmanals. En qualsevol cas, 
s'haurà de garantir la prestació del servei en diferents horaris i, 
excepcionalment, les 24 hores del dia quan per motius relacionats amb 
valoració de risc i seguretat efectuat per la Policia Local o per pèrdua 
d’autonomia temporal (accidents, episodis de crisis, etc.) de la dona fos 
necessari.  
 
El Servei de Convivència i Equitat destinarà a aquesta execució una 
professional Treballadora Social amb les següents funcions de coordinació i 
representació:  
 
• Representar el Servei d'Acolliment Substitutori de la llar en les relacions 

amb els serveis i recursos de la xarxa comunitària. 
• Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa 

comunitària. 
• Establir les derivacions i les coordinacions necessàries amb la xarxa integral 

especialitzada. 
• Vetllar pel compliment i l’actualització dels protocols i circuits d’actuació i 

derivació.   
5. Obligacions de l'entitat adjudicatària 
• Prestar el servei d'atenció i acolliment d'urgències en els termes descrits en 

aquest plec i amb total compliment de les normes de prestació del servei 
elaborades des del Servei de Convivència i Equitat 

• Respectar la representació exterior que té, com a titular, Servei de 
Convivència i Equitat 

• Demanar autorització al Servei de Convivència i Equitat per participar en 
qualsevol acte com a representants del servei si fos necessari. 

• Sol•licitar totes les autoritzacions, registres i catalogacions pertinents per a 
l'exercici de les activitats que s'hagin de dur a terme i abonar tots aquells 
impostos, gravàmens i arbitris que afectin l'activitat objecte de contractació. 

• Aportar el material bàsic per al compliment del contracte: Un dispositiu mòbil 
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amb línia 24 hores i connexió de dades a internet, i un ordinador portàtil per 
a la professional destinada al contracte.  

 
6. Potestats i obligacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú:  
 
Durant la vigència del contracte, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través 
del Servei de Convivència i Equitat podrà: 
 
• Efectuar un seguiment continuat sobre el funcionament del servei. 
• Interpretar el contracte administratiu i resoldre els dubtes que pugin sorgir 

pel que fa al seu compliment. 
• Exercir la inspecció del servei, controlant i avaluant de forma permanent la 

gestió del servei, la qualitat assistencial i els resultats. 
• Exigir l'adopció de mesures concretes i eficaces per restablir el bon ordre en 

l'execució d'allò pactat, en el supòsit que l'empresa gestora incorri en actes i 
omissions que puguin interrompre el normal funcionament del servei o el 
compliment del programa de treball, sens perjudici d'allò establert en la 
legislació de contactes del sector públic. 

• Dictar les ordres i les instruccions necessàries per al compliment del 
contracte. 

• Sol•licitar a l'entitat adjudicatària tota la documentació necessària per 
comprovar la bona marxa i el funcionament del servei, així com la relativa al 
personal que presta o ha prestat els seus serveis a l'equipament. 

 
El Servei de Convivència i Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pot 
supervisar, en qualsevol moment, la idoneïtat del personal adscrit a la prestació 
del servei, l'adequació i manteniment dels locals a les necessitats de l'objecte 
del contracte, el compliment de les obligacions contingudes en les normes de 
prestació del servei, així com qualsevol altra obligació o extrem que es 
desprengui d'aquest plec de prescripcions tècniques i de les normes de 
prestació del servei a que s'ha fet referència. 
 
La persona que es designi com a responsable del contracte, s'encarregarà 
d'aquestes funcions d'inspecció i control. El Servei de Convivència i Equitat 
realitzarà una reunió quinzenal amb la professional destinada a l’execució del 
contracte per fer un seguiment de la correcte utilització dels fulls de registre i 
incidències, valoració de la qualitat i idoneïtat dels plans de treball, seguiment 
de la gestió del material i coordinació amb la resta de recursos de la xarxa 
integral d’atenció i recuperació. 
 
Des del Servei de Convivència i Equitat s’oferirà també una enquesta de 
valoració integral del servei rebut per les dones en el moment de la seva 
sortida de l’allotjament d’urgència a un recurs estable.    
   
La professional del Servei de Convivència i Equitat podrà inspeccionar 
personalment l’estat de l’allotjament d’urgència contracte sempre que ho cregui 
necessari acompanyada per la professional destinada a l’execució del 
contracte.  
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El Servei de Convivència i Equitat podrà requerir a l’entitat adjudicatària en 
qualsevol moment la documentació laboral relativa a la cotització i la situació 
contractual de la professional destinada a l’execució del contracte.   
 
7. Seguretat d'acord amb els protocols de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú  
 
Ús de recursos tècnics 
 
Per motius de seguretat, qualsevol ús de recursos tècnics de l'empresa 
contractista (infraestructura de maquinari, etc.) utilitzats en el marc de 
l'execució del contracte serà prèviament justificada a la unitat gestora del 
contracte del Servei de Convivència i Equitat amb un informe d'anàlisis de 
beneficis i riscos, que aquesta haurà d'aprovar. 
 
Previ a l'ús autoritzat de sistemes o recursos propis de l'empresa contractista, 
incloses les estacions de treball si fos necessari, aquests s'hauran d'adequar 
als estàndards de seguretat del l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
Qualsevol incident en l'ús dels recursos de l'empresa contractista que tractin 
les dades del Servei de Convivència i Equitat hauran d'ésser reportades 
immediatament a la unitat gestora del contracte del client, però també 
registrats, avaluats i convenientment gestionats per l'empresa contractista, 
poden comportar procediments sancionadors de les persones implicades. 
 
Connexió als sistemes de l’Ajuntament 
 
Per a l’execució del present contracte no serà necessària la connexió als 
sistemes ni les xarxes internes de Servei de Convivència i Equitat. Serà 
sempre el personal del Servei de Convivència i Equitat encarregat de la 
coordinació del servei qui farà les connexions als sistemes de l’Ajuntament.   
 
Auditoria del servei 
 
L’Ajuntament podrà realitzar auditories per verificar el compliment dels 
compromisos contractuals. 
 
L'empresa contractista proporcionarà la seva total cooperació a la realització 
d'aquestes auditories. Això inclourà el lliurament de documentació i l'accés físic 
a les instal•lacions on s'estiguin prestant els serveis objecte del contracte al 
personal que el client determini, que podrà ser tant personal propi del client 
com subcontractat. 
 
No caldrà avisar prèviament per fer tasques d'auditoria on no es requereixi 
col•laboració activa del personal de l'empresa contractista. En els casos en què 
el client demani una col•laboració activa del personal de l'empresa contractista, 
s'avisarà amb quatre setmanes d'antelació. 
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L'empresa contractista sostindrà els costos d'auditories adjudicades a terceres 
parts i gestionades pel client.  
 
L'empresa contractista dedicarà al finançament d'aquestes auditories un màxim 
del 0,7% de l'import acumulat pels serveis del contracte (import facturat). 
 
ANNEX I – MODEL DE DOCUMENT D’ACCEPTACIÓ D’OBLIGACIONS 
RELATIVES A SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ I PROTECCIÓ DE DADES 
DE CARÀCTER PERSONAL 
 
La persona que treballa al Servei d'Atenció i d'Acolliment d'Urgències per a 
dones en situació de violència masclista i les seves filles i fills a càrrec, a 
Vilanova i la Geltrú està autoritzada a utilitzar els recursos d'informació del 
Servei d’Equitat, i accedir a les seves instal·lacions sempre que sigui necessari 
per a l'execució del contracte i seguint els termes i condicions especificats a 
continuació. 
 
Obligacions 
 
1. Els col·laboracions que participin en la prestació del servei estaran 

sotmesos a la política, les normes i procediments de seguretat de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i tindran l'obligació de respectar els 
següents requeriments: 

2. Mantenir el deure de secret sobre la informació a la qual tinguin accés en el 
temps, fins i tot un cop finalitzada la col·laboració. 

3. Protegir la informació a què tingui accés per qualsevol motiu durant la 
prestació del servei. Això inclou mantenir la confidencialitat i integritat de la 
informació i  

dels sistemes / aplicacions a través dels quals s'hi accedeix i evitar la 
modificació o destrucció d'aquestes dades. 

4. Conèixer les funcions i obligacions del personal que presten servei al Servei 
de Convivència i Equitat i els procediments i mesures que els aplica en el 
desenvolupament de les seves funcions. 

5. Complir amb els preceptes i principis que disposa la Llei orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals i la resta de normativa aplicable en aquesta matèria, de conformitat 
amb els protocols establerts per l’Ajuntament.  

6. Garantir el compliment de l'Esquema Nacional de seguretat. 
7. No fer servir la informació ni els recursos informàtics per finalitats no 

previstes en la prestació del servei. 
8. No subministrar ni comunicar les dades personals a terceres persones, ni 

tan sols per a la seva conservació, llevat que compti amb l'autorització 
expressa del Servei de Convivència i Equitat 

9. No fer còpies ni extreure la informació a què tingui accés, llevat que sigui 
imprescindible per a l'adequada execució de les funcions assignades pel 
Departament i, per tant, es disposi de l'autorització corresponent. Si 
l'extracció suposa l'ús de suports extraïbles o ordinadors portàtils, 
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l'autorització únicament permetrà el seu emmagatzematge de forma xifrada. 
10.Esborrar qualsevol tractament temporal que hagi calgut generar en el 

desenvolupament de les seves atribucions un cop finalitzi la raó per la qual 
va ésser creat. 

11.No compartir les contrasenyes amb altres persones. L'identificador i 
contrasenya són personals i intransferibles. 

12.Garantir la confidencialitat de les credencials emprant contrasenyes que no 
siguin fàcils d'endevinar, canviant la contrasenya inicial temporalment 
assignada durant la primera connexió al sistema i tornar-la a canviar 
periòdicament cada tres mesos i davant de qualsevol sospita d'incident de 
suplantació de la identitat de l'usuari. 

13.En finalitzar la jornada laboral o durant absències prolongades, mantenir la 
taula neta de papers i suports i guardar la documentació i els suports en 
llocs segurs. 

14.Tancar o blocar les sessions actives a l'ordinador (Ctrl+Alt+Supr) en 
abandonar temporalment el lloc de treball i apagar-lo al finalitzar la jornada. 

15.No deixar sense recollir documents confidencials als dispositius de 
reproducció (fotocopiadores, faxos, escàners i impressores). 

16.Notificar a la unitat gestora del contracte qualsevol incidència, anomalia o 
sospita relacionada amb la seguretat de la informació.  

17.Entregar qualsevol còpia o versió de la informació disponible durant la 
prestació del servei al concloure la col·laboració. Quan els equips utilitzats 
per a la prestació del servei no siguin propietat de l’Ajuntament, caldrà 
eliminar tota la informació / codi / programari propietat de l’Ajuntament 
d'aquests equips, així com de qualsevol suport extern d'informació. 

 
Descripció del servei: Servei d'Atenció i d'Acolliment d'Urgències per a dones 
en situació de violència masclista i les seves filles i fills a càrrec, a Vilanova i la 
Geltrú.  
 
Accepto les obligacions descrites en el present document en relació amb 
l'execució del projecte. 
 
Lloc, a data Nom i cognoms: 
 
Nom de la companyia: 
 
Signatura, 
 
 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL 
CONTRACTE DE SERVEIS DEL SERVEI D’ATENCIÓ I ACOLLIMENT D’URGÈNCIES 
PER A DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA I ELS SEUS FILLS I FILLES A 
CÀRREC DE L’ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A ADJUDICAR 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 
 
Exp. Núm. 71/2020/eCONT 
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ  
   

1.1) Definició de l'objecte del contracte.  
   

1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte.  
   

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.  
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2.5) Règim de pagament.  

   
2.6) Revisió de preus.  

   
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 1 
 
 
 
Annex 2 

Model de declaració responsable i de proposició avaluable d’acord 
amb criteris automàtics 
 
 

Model de Proposició econòmica  
     

 
1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
 
1.1) Definició de l'objecte del contracte 

 
L’objecte del contracte és la prestació dels serveis d’atenció i acolliment 
d’urgències per a dones víctimes de violència masclista i els seus fills i filles a 
càrrec amb els requisits i característiques definides en el Plec de prescripcions 
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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, per la qual 
es transposen a l’ordenament espanyol dels directives del Parlament i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, 
LCSP). 
 
La competència de l’Ajuntament per prestar aquest servei l’atribueix l’article 
25.2 e)  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (LBRL) en 
matèria d’avaluació e informació de situacions de necessitat social, i l’atenció 
immediata a persones en situació o risc d’exclusió socials i, l’article 83 de la 
Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, dins dels serveis de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral. 
 
Així mateix, en tractar-se d’un servei que comporta prestacions directes a favor 
de la ciutadania, l’Ajuntament conservarà els poders de policia necessaris per 
assegurar la correcta execució del contracte i, està subjecte als principis de 
continuïtat, mutabilitat o clàusula de progrés i universalitat, d’acord amb l’article 
312 LCSP. 
 

No s’ha considerat convenient dividir l’objecte d’aquest contracte en lots degut 
a que, com es desprèn de l’article 99.3 lletra b) de la LCSP,  la realització 
independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del contracte 
dificultaria la correcta execució del mateix des d’un punt de vista tècnic, tal i 
com consta a la memòria justificativa de l’expedient de contractació núm. 
71/2020/eCONT. 
 
 

El Codi CPV que correspon és 85311000-2 Serveis d’assistència social amb 
allotjament. 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 

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

 

Les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el present contracte, així 
com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, s’han determinat en 
l’informe emès per part del Cap de Servei de convivència i equitat de 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i, en el PPTP en els termes següents: 
 

a) Atenció i acolliment d’urgència de dones que estan o han estat 
sotmeses a situacions de violència masclista, i si és el cas, a llurs filles i 
fills, per tal de garantir-ne la seguretat personal. 

b) Atenció vint-i-quatre hores totes les dies de l’any amb una estada 
mínima. 

c) Atenció i acolliment d’urgència de dones que pateixen qualsevol forma 
de violència masclista en l’àmbit de la parella, l’àmbit familiar o l’àmbit 
social o comunitari en la manifestació d’agressions sexuals, de tràgic i 
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explotació sexuals, de mutilació genital femenina o risc de patir-la i de 
matrimoni forçós. 

 
 

1.3) Pressupost base de licitació 

 
a) El pressupost base de licitació d’aquest contracte es fixa en la quantitat 

anual de  32.065 euros (IVA inclòs). 
 
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de 
5.565 euros.  

 

Pressupost IVA exclòs 21% IVA 

26.500 euros 5.565 euros 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost 
base de licitació abans assenyalat, indicant l’IVA a aplicar mitjançant 
partida independent. 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és 
indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots 
aquells conceptes previstos a l’art. 100 i concordants de la LCSP. 

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

següent: 
 

 Costos directes: 20.965 euros. 
 
Els costos de personal s’han considerat atenent al Conveni col·lectiu 
de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i 
d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018, publicat al DOGC 
núm. 7512 de data 7 de desembre de 2017 que especifica en el seu 
Annex 1 les taules salarials; així com a la Resolució de 15 de gener 
de 2019, de la Direcció General del Treball, per la que es registra i 
publica l’Acta de l’acord relatiu a les taules salarials pels anys 2018, 
2019, 2020 i 2021 del Conveni col·lectiu estatal del sector de l’acció i 
intervenció social. Les taules salarials per categories professionals 
que s’especifiquen al mencionat acord són les següents: 
 

Any 2020   
Sou Brut Anual Integradora Social. Grup Professional 2: 19.773,01€ 

 

Any 2021   
Categoria Integradora Social: Grup Professional 2:  20.662,79€  
Sou Brut Anual C. Experiència profesional: 750,04 € 

 

Any 2022   
Sou Brut anual Categoria Integradora Social: Grup Professional 2: 20.972,73€ 
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C. Experiència profesional: 761,30€ 

 

Any 2023  
Sou Brut anual Categoria Integradora Social: Grup Professional 2:  21.287,32€ 
C. Experiència profesional: 772,71€ 

 

 Costos indirectes (13%): 3.445 euros 

 

 Altres despeses (6%): 1.590 euros 

  
 
1.4) Existència de crèdit 
 
1. La despesa que se’n derivarà d’aquest contracte es farà efectiva amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 08,3272,2279903 Gestió del conflicte: espai d’equitat 
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 pressupostàries que 
s’habilitin. 
 
3. L’autorització o realització del contracte queda condicionada a l’existència de 
crèdit adequat i suficient per a cada exercici pressupostari.  
 
 

 
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 

 
Quant a la durada: 

 
El contracte tindrà una durada de dos anys a comptar des de la data de 
formalització del contracte. 
 

La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb 
l’article 35.1.g) LCSP. 

 
Quan al venciment del contracte no s’hagi formalitzat el nou contracte que 
garanteixi la continuïtat de la prestació que ha d’efectuar el contractista com a 
conseqüència d’incidències resultants d’esdeveniments imprevisibles per a 
l’òrgan de contractació produïdes en el procediment d’adjudicació i hi hagi raons 
d’interès públic per no interrompre la prestació, es pot prorrogar el contracte 
originari fins que comenci l’execució del nou contracte i en tot cas per un període 
màxim de nou mesos, sense modificar la resta de condicions del contracte, 
sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una 
antelació mínima de tres mesos respecte de la data de finalització del contracte 
originari. 
 
Quant a la pròrroga: 
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El contracte serà prorrogable de forma expressa una anualitat més, sense que la 
durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de tres anys.  
 
La pròrroga l’acorda l’òrgan de contractació i és obligatòria per a l’empresari, 
sempre que el seu preavís es produeixi amb 2 mesos d’antelació a la finalització 
del termini 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 95.400 euros IVA exclòs. 
 
Atès el que preveu l’article 101.5 de la LCSP, el mètode de càlcul per determinar 
l’import del VEC és el següent: 
 

a) Pressupost base de licitació: 53.000€ 
b) Pròrrogues: 26.500€ 
c) Modificacions: 15.900€ 

 
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 els diferents components de la prestació.  

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 tribut, 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 el preu del contracte el d’adjudicació del contracte. 
 

1.8) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

 
La contractació, que es tramitarà de forma urgent amb els requeriment i 

especialitats previstes a l’article 119 LCSP, no està subjecta a regulació 

harmonitzada i no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, 
es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació amb més d’un criteri 
d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i 
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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 estarà assistit per la Mesa de contractació d’acord amb 
allò que preveu l’article 326 de la LCSP. 

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 preguntes s’han de realitzar dins de la 
Plataforma de Serveis de contractació de la Generalitat i les respostes emeses 
respecte aclariments dels plecs i resta de documentació reguladora de la licitació 
es publicarà a la mateixa Plataforma. Les respostes tindran caràcter vinculant. 
 
1.9) Perfil de contractant 
 

1. La documentació relativa a la licitació d’aquest contracte es pot obtenir per 
mitjans electrònics en el perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament 
de Vilanova i La Geltrú www.vilanova.cat. 
 
2. Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present 
contractació, així com la composició de la Mesa de Contractació, 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 

 
1. 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. 
 

2. 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 tres sobres digitals, en els termes 
següents: 

 
SOBRE A  

 
Contindrà la documentació administrativa següent: 
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a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per 

contractar amb el sector públic, d’acord amb el model de document europeu 

únic de contractació (DEUC). 

El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions que consten al 
perfil de contractant.  
 

b) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per 

contractar amb el sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord 

amb el model que consta com annex 1 al PCAP.  

 
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. 

 

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, i sens perjudici d’allò establert a la clàusula 
1.19) del present Plec. 

 
SOBRE B    

 
Contindrà la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que 
depenguin d’un judici de valor. En concret, en virtut de la clàusula 1.12) del 
present plec, els següents documents:  

- Projecte tècnic 

La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap informació 
que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició dels criteris 
avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica 
l’exclusió de la licitació. 

 
SOBRE C  

 
Contindrà la proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris 
avaluables de forma automàtica següent: 

a) La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model 
que consta com Annex 2 a aquest PCAP.  

b) La documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de 
forma automàtica. En concret: 

o Certificat en el que hi constin els extrems requerits al punt 2.2. de 
la clàusula 12) del present PCAP.  

o Proposta de formació requerit al punt 2.3 de la clàusula 12) del 
present PCAP.  
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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 

 
El licitador haurà de complir les condicions següents: 

 
 Disposar de la solvència següent: 
 

a) Solvència econòmica i financera: 
 

Acreditació d’un volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis 
en l’àmbit al qual es refereix el contracte, referit al millor exercici dins 
dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o 
d’inici de les activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per 
import igual o superior a 143.000 euros.  
 
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà mitjançant els seus 
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si 
l’empresari estigués inscrit en aquest registre, en cas contrari, pels 
dipositats en el registre oficial en el que hagués estat inscrit. Els 
empresaris individuals acreditaran llur volum anual de negocis 
mitjançant els seus llibres d’inventaris i comtes anuals legalitzats pel 
Registre Mercantil, tal i com es deriva de l’article 87.1.a) de la LCSP.  

 

b) Solvència professional o tècnica: 

 
 

- Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o 
similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el 
curs de, com a màxim, els tres últims anys, en la qual s’indiqui l’import 
mínim de 40.000 euros, la data i el destinatari, públic o privat; quan sigui 
necessari per garantir un nivell adequat de competència, els poders 
adjudicadors poden indicar que es tenen en compte pels serveis que 
depenen de l’òrgan de contractació les proves dels serveis o treballs 
efectuats que s’han d’acreditar mitjanant els certificats expedits o visats 
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector 
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant una 
declaració de l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu 
que acreditin la realització de la prestació; si s’escau aquests certificats 
els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat 
competent.  

- Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques integrades o no a 
l’empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats 
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del control de qualitat. Com a mínim es requereix l’adscripció de: 
o Una professional integradora social amb la formació mínima de 

Grau Superior de Tècnic/a d’integració social, que s’haurà 
d’acreditar mitjançant còpia compulsada del Títol acadèmic.  

 

 Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 LCSP, els mitjans personals i materials 
que indicarà mitjançant relació seguint el model de l’annex 1 d’aquest plec i que, 
en particular, haurà de comprendre els requerits com a criteris de solvència 
tècnica o professional. 
 
Aquets compromisos s’integraran en el contracte i tindran la consideració 
d’obligacions contractuals essencials. El seu incompliment constituirà causa tant 
de resolució del contracte com d’imposició de penalitats proporcionals a la 
gravetat de d’incompliment i fins un màxim del 10 per 100 del pressupost del 
contracte. 

 
 

1.12) Criteris d'adjudicació automàtics 

 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició 
relació qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, 
amb una ponderació màxima de 100 punts, a raó del següent detall per a 
cadascun d’ells: 
 
1. Criteris que depenen d’un judici de valor  ......................................... fins 
25 punts 
1.1. Projecte tècnic .............................................................................. de 0 a 
25 punts 
Es valorarà la presentació d’un projecte tècnic sobre la gestió de l’allotjament 
d’urgència que contingui els punts següents: 
 
1. Coneixement de la xarxa d’atenció i recuperació integral de la víctima 

de violència masclista en l’àmbit Social, de la Salut, de Seguretat 
Ciutadana i educatiu en l’àmbit territorial del Penedès-Garraf 
......................................................................................................... de 0 a 15 
punts.  

 
Concretament es valorarà: 

 La claredat i coherència expositiva.................................................de 0 a 1 
punt. 

 Aportació d’un mapa dels recursos existents i definició dels serveis 
.....................................................................................................de 0 a 10 
punts.  

 Aportació de dades concretes dels sistemes de dades relacionats amb la 
violència masclista, dones i infància i adolescència en l’àmbit territorial 
del període 2014-2018........................................................................ de 0 
a 2 punts. 
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 El coneixement dels projectes de recuperació integrals tant públics com 
privats del teixit associatiu que s’estiguin realitzant en el territori 
...................................................................................................... de 0 a 2 
punts.  

2. Definició d’un Pla de treball per a dones víctimes de violència per una 
estada de 15 dies en l’allotjament d’urgència ........................................... 
de 0 a 5 punts. 

El pla de treball ha de contenir, com a mínim, els punts següents: 

- Objectius a assolir amb el pla de treball. 

- Cronograma descriptiu d’activitats per desenvolupar el pla de treball. 

- Exemple de fitxes i recursos per dur a terme les activitats. 

- Fitxa o sistema d’avaluació dels objectius del Pla de treball. 

Es valorarà la concreció en els objectius a assolir amb el pla de treball, així 
com la qualitat, diversitat i adequació de les fitxes de treball (didàctiques, 
pedagògiques, etc.) a aquests objectius, tenint en compte les diferents 
possibilitats de realitats personals de la dona (idiomàtiques, socioeconòmiques, 
familiars), així com la possibilitat de realització completa d’aquest pla en un 
període màxim de 15 dies. 

 

3. Definició d’un Pla de treball per a fills/filles de dones víctimes de 
violència per una estada de 15 dies en allotjament d’urgència 
.......................... de 0 a 5 punts.   

El pla de treball ha de contenir, com a mínim, els punts següents: 

- Objectius a assolir amb el pla de treball. 

- Cronograma descriptiu d’activitats per desenvolupar el pla de treball. 

- Exemple de fitxes i recursos per dur a terme les activitats. 

- Fitxa o sistema d’avaluació dels objectius del Pla de treball. 

Es valorarà la concreció en els objectius a assolir amb el pla de treball i 
l’adequació de les fitxes de treball (didàctiques, pedagògiques, etc.) tenint en 
compte les especificitats de la infància i l’adolescència, així com la seva 
possible realització en un període màxim de 15 dies.  

 
2. Criteris aplicables de manera automàtica ....................................... fins 75 
punts. 
 

2.1. Oferta econòmica ........................................................................... fins 55 
punts. 

 

Les empreses licitadores hauran de presentar una oferta que iguali o millori el 
pressupost base de licitació anual de 26.500 euros, IVA exclòs, expressant 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154266036205033 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

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

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

 

l’import ofert en euros i amb un màxim de dos decimals.  

Els empresaris hauran d’indicar l’IVA en qualsevol dels casos com a partida 
independent. 

S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA 
exclòs. L’oferta que més millori a la baixa el pressupost de licitació es valorarà 
amb [x] punt. 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. 
 
2.2. Experiència del personal adscrit al contracte ........................... fins a 10 
punts. 
 
Es valorarà l’experiència de l’equip tècnic adscrit a l’execució del contracte en 
el treball de pisos d’urgència i acollida de dones víctimes de violència de 
gènere. Les empreses licitadores hauran de presentar un document en el que 
es certifiqui, per a cada treballador adscrit al contracte: 

- L’entitat contractant. 
- Tipus de servei prestat. 
- El pis d’urgència i acollida de dones víctimes de violència en el que 

s’han prestat els serveis. 
- El temps treballat en el mateix. 
- Noms i cognoms de la/les persona/es que s’hagin encarregat de dit 

servei. 
 
Només es puntuarà l’experiència de les persones adscrites a l’execució del 
contracte si s’ha certificat que aquestes es troben entre les que han treballat 
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als pisos i en els serveis que s’hagin certificat.  
 
S’atorgaran 0 punts a l’empresa que no presenti cap certificat. S’atorgarà 1 
punt per mes treballat en pisos d’urgència i acollida de dones víctimes de 
violència per les persones adscrites a l’execució del contracte que hagi estat 
acreditat mitjançant el certificat citat, fins un màxim de 10 punts. 
 
2.3. Pla de formació ............................................................................ fins a 10 
punts.  
 
S’atorgarà una millor puntuació a les propostes dels licitadors que aportin una 
proposta de formació anual per a les persones adscrites a l’execució del 
contracte en l’àmbit de la intervenció socioeducativa i l’atenció directa de 
col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió.  
 
Els punts s’atorgaran en funció de la següent fórmula: 
Punts= (Hores*10) / 20 
 
 
1.13) Criteris de desempat 
 
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els 
establerts a l’article 147 LCSP. . 
 
1.14) Termini per a l’adjudicació 

 
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 1 mes a comptar des de la data 
d’obertura de les ofertes rebudes. 

 
Aquest termini s’ampliarà en 7 dies hàbils quan sigui necessari seguir els 
tràmits que preveu l’article 149.4 de la LCSP en cas de proposicions en 
presumpte baixa anormal o desproporcionada.  

 
Si no es produeix l’adjudicació dins dels terminis assenyalats, els licitadors 
tenen dret a retirar la seva proposició.  
 
1.15) Variants 

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

 
Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormalment 
baixa, es consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb 
l’oferta presentada, d’acord amb els paràmetres objectius que fixa l’article 85 
RGLCAP.  
 

Les ofertes amb valors de temeritat s’han de justificar perquè la Mesa de 
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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. 

Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que vulneren la normativa sobre 
subcontractació no compleixen les obligacions aplicables en matèria 
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment 
dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix 
l’article 201 de la LCSP.  

 
1.17) Garantia provisional 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 106 LCSP. 
 
1.18) Garantia definitiva 

 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta 
serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.  
 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes 
previstes a l’article 108.1 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 5 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment 
que preveu l’article 150.2 LCSP, en relació amb l’article 119.2.b), haurà de: 
 

- Acreditar la constitució de la garantia definitiva. 
 

- Presentar els documents següents: 

 
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari a través dels 
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mitjans següents: 
Empresaris persona física: han de presentar el document nacional 
d’identitat o document que el substitueixi. 
Empresaris espanyols persona jurídica: han d’aportar l’escriptura o el 
document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en els quals 
constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament 
inscrits, en el seu cas, en el Registre públic que correspongui, segons 
el tipus de persona jurídica de què es tracti. L’objecte social que consti 
a l’escriptura de constitució haurà d’abastar completament l’objecte 
d’aquest contracte. 
Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de persona jurídica, 
poder notarial de representació. 
Empresaris estrangers: els licitadors d’estats membres de la Unió 
Europea han d’acreditar la seva capacitat d’obrar d’acord amb l’exposat 
en l’article 84 LCSP i els altres empresaris estrangers en la forma 
establerta en els articles 68 i 84.3 de la LCSP. Les empreses 
estrangeres han de presentar declaració de sotmetre’s a la jurisdicció 
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les 
incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, 
amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui 
correspondre al licitador. 
Els licitadors que aportin certificat d’inscripció en el Registre Electrònic 
de Licitadors de la Generalitat de Catalunya, juntament amb la 
declaració responsable de la vigència de les dades que inclou, no han 
d’aportar la documentació enumerada en els punt 3, segons el Decret 
107/2005 de 31 de maig, del Registre de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya. 
Les empreses que participin agrupades amb caràcter temporal (UTE), 
cadascuna d’elles haurà d’acreditar la seva capacitat per contractar 
indicant els noms i circumstàncies dels empresaris que subscriuen la 
proposició, la participació de cadascun dels empresaris en l’empresa, i 
la designació de la persona i entitat que, durant la vigència del 
contracte, ostentarà la seva representació davant l’Administració. Tot 
això d’acord amb allò que preveuen l’article 69 LCSP i 24 del 
Reglamento General de la LCAP, aprovat per RD 1098/2001, de 12 
d’octubre (RGLCAP). 

 
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les 

seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposi d’aquests. 

 
c) La documentació que acrediti la solvència econòmica i financera i 

tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la 
disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte 
en els termes de la clàusula 1.11 del present Plec, i, si, s’escau, 
compromís d’integració efectiva de la solvència amb mitjans externs. 

 
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies 
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consignades en la/les declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta 
que sigui exigible. 
 

e) Certificat que acrediti la carència d’antecedents per delictes de caràcter 
sexual. En compliment a les obligacions establertes per la Llei 26/2015, 
de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i 
l’adolescència, pel que fa a professions, oficis i activitats que impliquin 
contacte amb menors, el aspirants hauran d’acreditar la carència 
d’antecedents per delictes de caràcter sexual.  

 
El licitador proposat com a adjudicatari, cas que estigui inscrit en el Registre de 
Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de 
l’Estat, restarà eximit de presentar la documentació si consta en algun dels dits 
Registres i només han de facilitar la informació que no figuri inscrita en aquests 
registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. 
 
En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació 
necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als 
documents o certificats justificatius corresponents. 

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a 
les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la 
documentació justificativa del compliment del requisits previs, quan considerin 
que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui 
necessari per al bon desenvolupament del procediment. 

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 150 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 
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El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 
LCSP. 
 
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari 
s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 7 
dies hàbils a comptar des del següent a la remissió de la notificació de 
l’adjudicació, tal i com es desprèn de l’article 153 en relació amb l’article 
119.2b) de la LCSP.  

 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta 
haurà d’estar formalment constituïda abans de la 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 

 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva la realització de comprovacions 
sobre la qualitat de l’objecte del contracte pels mitjans següents especificats al 
PPTP.  
 
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 
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personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i 
independència en el context de dit procediment de licitació. 

 

 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de 
la present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de 
concurrència competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

 

 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els 
termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 

 

- El contractista serà responsable, durant l’execució del contracte, de tots els 
danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a 
qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència 
dels actes, omissions o negligències del personal a càrrec seu o dels seus 
subcontractistes o d’una organització deficient dels treballs objecte 
d’aquest contracte. 

- El contractista haurà d’indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats a 
persones o reparar les propietats i els serveis afectats per les referides 
causes, restablint-los en les seves condicions anteriors o compensant-los 
adequadament, d’acord amb la legislació vigent. 

- El contractista no serà responsable dels danys i perjudicis que tinguin la 
seva causa immediata i directa en una ordre especifica de l’Ajuntament 
comunicada per escrit. 

- El contractista té l’obligació de prestar el servei fins que es produeixi una 
nova adjudicació.  

- El contractista ha d’assumir el compromís de no-discriminació, de 
permanència, de professionalització i d’inclusió de clàusules contra 
l’assetjament sexual, i també la concreció d’un protocol d’intervenció en cas 
d’assetjament, tal i com es deriva de l’article 64.4 de la llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, aplicable a 
l’execució el servei objecte d’aquest contracte.  

- El contractista té les obligacions que es recullen a l’article 312 respecte els 
contractes de serveis que comporten prestacions directes a favor de la 
ciutadania.  

 

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 afavorirà les mesures de conciliació de la vida personal i/o 
familiar de les persones treballadores adscrites  l’execució del contracte 
havent de presentar la proposta de mesures concretes adoptades.  
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- El contractista ha d’assumir el compromís de no-discriminació, de 
permanència, de professionalització i d’inclusió de clàusules contra 
l’assetjament sexual, i també la concreció d’un protocol d’intervenció en cas 
d’assetjament, tal i com es deriva de l’article 64.4 de la llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, aplicable a 
l’execució el servei objecte d’aquest contracte.  

 

 L’empresa contractista té l’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional i 
de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, sense perjudici del 
que estableix l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 202.  
 

 L’obligació de l’empresa adjudicatària de presentar, abans de la 
formalització del contracte, una declaració d’acord amb el model que 
s’adjunta a l’Annex 1 d’aquest plec, que posi de manifest on van a estar 
ubicats els servidors i des d’on es van a prestar els serveis associats als 
mateixos.  

 
 

 L’empresa adjudicatària té l’obligació de comunicar a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, qualsevol canvi que es produeixi durant la vida del 
contracte de la informació facilitada en la declaració esmentada.  
 

 L’empresa contractista té l’obligació de comunicar la finalitat per la qual es 
cedeixen les dades.  

 Les empreses licitadores tenen l’obligació d’indicar en la seva oferta si 
tenen previst subcontractar els servidors o els servidors associats als 
mateixos, el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les 
condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als 
que vagi a encomanar la seva realització. 

 
Les condicions especials d’execució relacionades anteriorment en aquesta 
clàusula tenen el caràcter d’obligacions contractuals essencials de conformitat 
amb el que disposa l’article 211.1.f) de la LCSP 
 
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. 
 

1. Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, 
d’acord amb: 

 

b) Les condicions, l’abast i els límits següents: L’increment de noves 
places i/o espais d’atenció i d’acolliment d’urgència per a dones 
víctimes de violència masclista que suposi la saturació del servei, o que 
l’actual espai d’acollida incorpori casos de forma sobrevinguda que 
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facin necessària atencions de 24 hores duran un període de temps 
superior a 1 mes,  i impedeixi complir amb la correcte gestió del servei. 

 

c) La modificació del contracte podrà afectar, com a màxim, en més o en 
menys, al 20% del pressupost base de licitació, IVA exclòs. 

 
d) El procediment a seguir per a la modificació comprendrà les actuacions 

següents: 

1) Proposta tècnica de modificació del contracte, elaborada pel 
responsable del contracte, amb indicació explícita de l’objecte de la 
modificació i el seu preu. 

2) Audiència al contractista pel termini de tres dies hàbils. 

3) Fiscalització de l’expedient. 

4) Informe de la Secretaria i la Intervenció General. 

5) Aprovació de la modificació per l’òrgan de contractació. 

 

Fora dels supòsits a què s’ha fet referència en els apartats anteriors i d’acord 
amb el que preveu l’article 205 de la LCSP, s’haurà de fer una contractació de 
forma separada. 

 
 
 
2.5) Règim de pagament 
 
1. El pagament es realitzarà mensualment per l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, contra presentació de factura expedida d’acord amb l’article 198 de la 
LCSP, la 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. 
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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:  

 
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.  

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154266036205033 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

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

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

 

c) Incompliment dels criteris d’adjudicació proposats per l’adjudicatari  
d) L’incompliment de les condicions especials d’execució  
e) La comissió de dos faltes lleus comportarà una falta greu. 
f) Negativa a cooperar amb la corporació municipal. 

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

 
a) Incompliment de les funcions especificades al plec de prescripcions 

tècniques. 
b) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social, així com de 

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

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

terme les tasques de coordinació i d’execució de la prestació. 
 

 
C) El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent 
proposta que pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments 
defectuosos o demores en el compliment de les prestacions amb les següents 
quanties:  

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

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

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

d’adjudicació del contracte. 
 
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè 
pugui formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió 
dels informes pertinents. 
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la 
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a 
l’empresa contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, 
quan no es puguin deduir els pagaments esmentats. 
 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en 
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 
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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 previstes per als contractes de serveis de 
l’article 313 i la següent:   
 
- 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. 

 
Qualsevol treball desenvolupat durant la vigència del contracte per part de 
l’empresa contractada és propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
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. 
 
2.12) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de 
treball 
 
No és procedent. 
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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 
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administracions públiques. A aquets efectes, s’enviaran els avisos de la 
posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de 
correu electrònic habilitades i als telèfons mòbils que les empreses hagin 
facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en l’apartat 5 
d’aquesta clàusula. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data 
d’enviament de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat 
el mateix dia en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació. En cas 
contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part 
de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de els notificacions 
practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català 
de Contractes computen en tot cas, des de la data d’enviament de l’avís de 
notificació. 
 
Un cop rebut el correu electrònic indicant que la notificació corresponent s’ha 
posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà d’accedir-hi la persona designada a 
l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació. Per accedir a aquesta notificació 
es 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, d’activació 
de l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar 
correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina Sobre Digital, han de ser les 
mateixes que les que designin en el seu DEUC per rebre els avisos de 
notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 
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L’activació de l’oferta és necessària per tal de poder continuar amb el procés 
de presentació de l’oferta. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de 
l’oferta, atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés 
exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina 
de Sobre Digital. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç, les 
empreses licitadores hauran de presentar tota la documentació requerida i 
adjuntar-la en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses 
licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma 
esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les 
empreses licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb 
documentació xifrada ( pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la 
documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el 
moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el 
desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa 
paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en 
compte la importància de custodiar correctament aquesta clau, ja que només 
les empreses licitadores la tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda 
la contrasenya introduïda) i és imprescindibles 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 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154266036205033 
 
 
 
 
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 

 

d’entrada corresponent, a través de l’eina. Amb la signatura del “resum” de les 
ofertes, s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté 
les empremtes electròniques de tots els documents que la componen. 
 
A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, l’empresa rebrà un 
justificant de presentació satisfactòria de l’oferta i, ja no es podrà modificar la 
documentació tramesa.  
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses 
licitadores i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís 
de constituir-se en UTE, s’han de signar pel representant de les empreses que 
la composen.  
 
És important que les empreses licitadores verifiquin amb antelació suficient que 
tenen el coneixement requerit de l’eina i que coneixen els requeriments 
necessaris per presentar oferta. 
 
2.2. D’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional 16.1 h) de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en 
dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de 
l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es 
considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent 
l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini 
màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el 
termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació 
tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella 
respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera que 
no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la 
documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 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 
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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 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. 
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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 Ajuntament o – en cas de que la reculli - remetrà la sol•licitud a 
l’Ajuntament en un termini no superior a 5 dies. 

• El Contractista es compromet a no realitzar transferència internacional de 
les dades i informació responsabilitat de l’Ajuntament fora de l'Espai 
Econòmic 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 
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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. 
 
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb 
ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a 
l’Administració contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter 
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o 
suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a 
tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 

 
En cas que l’execució del contracte impliqui que l’empresa contractista tracti o 
accedeixi a dades de caràcter personal caldrà formalitzar un contracte amb l’empresa 
com a encarregada del tractament. 

 
 
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 400.000 euros per víctima i de 800.00 euros per sinistre.  

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 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154266036205033 
 
 
 
 
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 

 

establerta per aquest contracte així com els períodes corresponents a les 
possibles pròrrogues, cas d’ acordar-se aquestes. 
 

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

 
El lloc fixat per a la prestació dels serveis objecte del contracte és el fixat al 
PPTP.  

 
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 Sr. 
David Espinola Puig, Cap del Servei de convivència i equitat.  

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. 
 

 

Procediment obert  

 
 

ANNEX AL PCAP 
CONTRACTE DE SERVEIS DEL SERVEI D’ATENCIÓ I ACOLLIMENT 

D’URGÈNCIES PER A DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA 
MASCLISTA I ELS SEUS FILLS I FILLES A CÀRREC DE L’ 
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AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
Núm. Exp. 71/2020/eCONT 

 
Model de declaració responsable per al compliment de normativa 

nacional 
 
 

A INSERIR EN EL SOBRE A 
 
"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, 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 sexual.  

- 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 l’empresa licitadora està al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social així com que no té cap deute amb l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú.  

- Declara que els servidors estaran ubicats a ................. i que els serveis 

associats als mateixos es prestaran des de ................., comprometent-se a 

comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, 

d’aquesta informació. Així mateix, es compromet a indicar en la seva oferta, 

si té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, i el 

nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de 

solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals se 

n’encarregui la realització. 

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

- Que assumeix el de no-discriminació, de permanència, de 

professionalització i d’inclusió de clàusules contra l’assetjament sexual, i 

també la concreció d’un protocol d’intervenció en cas d’assetjament, tal i 

com es deriva de l’article 64.4 de la llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 

dones a eradicar la violència masclista, aplicable a l’execució el servei 

objecte d’aquest contracte.  

- 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. 

- 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 
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*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).  

(Data i signatura).” 
 

ANNEX 2 AL PCAP 
PROPOSICIÓ ECONÒMICA DE CONTRACTACIÓ 

DADES DE L’EMPRESA PROPOSANT 

Nom 
       

NIF/CIF 
       

Domicili social 
      

Codi postal Localitat 
            

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L’EMPRESA  

Cognoms i nom NIF 
            

Domicili 
      

Codi postal Localitat 
            

Telèfon Fax  
            

Relació amb la firma comercial 
   propietari  apoderat  altres 

 

DADES DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 

Núm. d’expedient  

71/2020/eCONT 
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Descripció de l’objecte  
Contracte de serveis del Servei d’atenció i acolliment d’urgències per a 
adones víctimes de violència masclista i els seus fills i filles a càrrec a 
Vilanova i la Geltrú 

La persona les dades de la qual s’esmenten més amunt es compromet, en 
nom propi o de l’empresa que representa, a fer-se càrrec de l’execució de 
l’objecte descrit, per la quantitat d’euros consignada en aquesta proposició 
econòmica.  

 

1.  Proposta econòmica.   

Import de l’execució, IVA exclòs (en xifres i en lletres) 
      

Import de l’IVA (en xifres i en lletres) 
      

Import total (en xifres i en lletres) 
      
Signatura de la persona proposant i segell de l’empresa 

 
 
  
   
20. Intervenció.  
Número: 52/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 ACORD:  
 
   
“PRIMER: Aprovar la relació de factures número F/2020/18.  
Factures inferiors a 10.000€ 
 

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

Tercer Nom 

02 F/2020/2808 28/05/2020 17511 0,51 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/2817 28/05/2020 17519 2,88 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/2827 28/05/2020 17529 3,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/3037 05/06/2020 CI0916265936 14,52 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A. 
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02 F/2020/2828 28/05/2020 17530 32,34 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2020/2981 03/06/2020 4002852440 78,69 A83052407 SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A. 

02 F/2020/2922 02/06/2020 2003V002977 102,85 B62735089 BARNA PORTERS 
SEGURETAT, S.L. 

02 F/2020/2989 03/06/2020 1 1200400181 112,29 B65873937 NOVELEC GARPE, 
S.L. 

02 F/2020/2893 01/06/2020 199241 113,74 B66071143 TECHNOLOGY 2050, 
S.L. 

02 F/2020/2721 11/03/2020 50006283 146,53 B62219290 UNION PAPELERA 
MERCHANTING, SL. 

02 F/2020/2690 18/05/2020 20135 186,15 XXXXXX XXXXXX 

02 F/2020/2907 01/06/2020 USRT2006000005 199,82 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

02 F/2020/3031 05/06/2020 1173966 360,36 B06304984 ACQUAJET SEMAE, 
SL 

02 F/2020/2881 01/06/2020 FAC49325 480,66 A08066896 METALCO, S.A. 

02 F/2020/2799 28/05/2020 FAC20 109691 824,01 B65266181 PRAINTER 
IMPRESSIO, SL 

02 F/2020/3049 05/06/2020 12708 854,08 B61269411 ARISTA SISTEMAS 
GRAFICOS SL 

02 F/2020/2833 29/05/2020 2000404 1.398,03 P0800354C MANCOMUNITAT 
TEGAR DEL GARRAF 

02 F/2020/2714 25/05/2020 A 20001468 1.524,60 A43132422 INFORMATICA I 
COMUNICACIONS 
TARRAGONA, S.A. 

02 F/2020/2725 26/05/2020 BC20/0512 2.236,08 B43120534 AMBIENT, SERVEI DE 
CONTROL DE 
PLAGUES 

02 F/2020/2929 02/06/2020 138/2020 2.763,60 P5800020I CONSELL 
COMARCAL DEL 
GARRAF 

02 F/2020/2920 02/06/2020 204554 2.776,95 B59561977 OLIVE-RUEDA, S.L. 

02 F/2020/2980 03/06/2020 4002852438 3.934,80 A83052407 SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A. 

02 F/2020/2835 29/05/2020 2000406 4.784,23 P0800354C MANCOMUNITAT 
TEGAR DEL GARRAF 

02 F/2020/2880 01/06/2020 20SM1807/1000355 8.787,89 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

02 Total    31.719,20   

03 F/2020/2842 31/05/2020 FC20 FC2000644 5,70 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

03 F/2020/2841 31/05/2020 FC20 FC2000630 15,20 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

03 F/2020/2996 03/06/2020 F2020-36 211,75 XXXXXX XXXXXX 

03 F/2020/2908 01/06/2020 USRT2006000004 236,20 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

03 F/2020/2928 02/06/2020 ELECT 20- 47 544,50 B43963487 CASGUAMEDIA, S.L. 

03 Total    1.013,35   

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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05 F/2020/2846 31/05/2020 FC20 FC2000647 17,01 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

05 F/2020/2843 31/05/2020 FC20 FC2000651 107,28 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

05 F/2020/2892 01/06/2020 199240 113,74 B66071143 TECHNOLOGY 2050, 
S.L. 

05 F/2020/2848 31/05/2020 FC20 FC2000646 265,79 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

05 F/2020/2915 01/06/2020 USRT2006000022 752,10 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

05 Total    1.255,92   

06 F/2020/2515 06/05/2020 086163937414 0232 
00Z006N0006812 

8,16 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

06 F/2020/2481 06/05/2020 FE20321325896864 10,45 A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

06 F/2020/2856 31/05/2020 FC20 FC2000635 24,97 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

06 F/2020/2774 27/05/2020 A-2020/00052362 35,45 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

06 F/2020/2485 06/05/2020 FE20321327041009 40,05 A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

06 F/2020/2653 13/05/2020 23922020A100001038 45,98 A08146367 SOREA, SOCIEDAD 
REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUAS, S.A. 

06 F/2020/2581 07/05/2020 17189 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

06 F/2020/2866 31/05/2020 20SM1807/1000350 59,87 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

06 F/2020/2537 07/05/2020 6-2020F-5420 108,72 A82009812 ORANGE ESPAGNE, 
S.A.U. 

06 F/2020/2711 22/05/2020 MA2020 118 199,65 B60206703 INSTAL.LACIONS 
REQUEJO, S.L. 

06 F/2020/2910 01/06/2020 USRT2006000021 235,28 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

06 F/2020/2746 27/05/2020 A 20001489 399,30 A43132422 INFORMATICA I 
COMUNICACIONS 
TARRAGONA, S.A. 

06 F/2020/2262 20/04/2020 196 476,00 G17125832 FONS CATALA DE 
COOPERACIO AL 
DESENVOLUPENT 

06 F/2020/2792 28/05/2020 2020009 2.016,66 XXXXXX XXXXXX 

06 F/2020/1349 06/03/2020 151 5.500,00 G17125832 FONS CATALA DE 
COOPERACIO AL 
DESENVOLUPENT 

06 Total    9.212,19   

07 F/2020/2806 28/05/2020 17508 2,90 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

07 F/2020/2824 28/05/2020 17526 12,72 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
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CATALUNYA, S.L. 

07 F/2020/2804 28/05/2020 17506 15,78 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

07 F/2020/2906 01/06/2020 USRT2006000028 66,15 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

07 F/2020/2863 31/05/2020 20SM1807/1000348 98,74 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

07 F/2020/2982 03/06/2020 2001046 174,24 B43850544 ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L. 

07 F/2020/2713 25/05/2020 20C1 018812 858,34 A25027145 SERVICIOS 
MICROINFORMATICA, 
S.A. 

07 F/2020/2883 01/06/2020 20C1 019553 858,34 A25027145 SERVICIOS 
MICROINFORMATICA, 
S.A. 

07 Total    2.087,21   

08 F/2020/2902 01/06/2020 USRT2006000003 134,95 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

08 F/2020/2926 28/05/2020 91092 240,54 J59835553 PINTURES GARRAF, 
S.C.P. 

08 F/2020/3021 04/06/2020 PREV-2020 17 2.113,80 G58219874 ATRA ASSOCIACIO 

08 Total    2.489,29   

09 F/2020/3041 05/06/2020 CI0916265943 3,63 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A. 

09 F/2020/2990 03/06/2020 71243 58,20 B17944497 SALTOKI REUS, SLU 

09 F/2020/2895 01/06/2020 USRT2006000007 184,98 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

09 F/2020/2985 03/06/2020 2001048 287,98 B43850544 ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L. 

09 Total    534,79   

10 F/2020/2844 31/05/2020 FC20 FC2000637 2,35 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

10 F/2020/3042 05/06/2020 CI0916265944 3,63 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A. 

10 F/2020/2807 28/05/2020 17509 8,94 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2020/2899 01/06/2020 USRT2006000026 123,96 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

10 F/2020/2919 02/06/2020 20003131 151,25 A08849622 CORPORACIO 
CATALANA DE 
MITJANS 
AUDIOVISUALS, S.A. 

10 F/2020/2891 01/06/2020 FA2006 34506 181,50 B65328932 ANXANET 
OPERADOR DE 
XARXES 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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10 F/2020/2914 01/06/2020 USRT2006000015 260,30 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

10 F/2020/3060 01/06/2020 T_62_2020 435,36 X2056777W SUSANNE WITTKAMP 

10 F/2020/2889 01/06/2020 200073 511,10 B61304937 VIGILANCIA Y 
SISTEMAS, S.L. 

10 F/2020/3048 05/06/2020 2005V202180 2.178,00 B61443628 BARNA PORTERS, 
S.L. 

10 F/2020/3009 03/06/2020 999402943658 0687 
00Z006N0008513 

5.205,90 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

10 Total    9.062,29   

20 F/2020/2898 01/06/2020 USRT2006000009 98,80 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

20 F/2020/3004 03/06/2020 999402946469 0649 
00Z006N0008534 

527,54 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

20 Total    626,34   

21 F/2020/2904 01/06/2020 USRT2006000010 88,08 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

21 Total    88,08   

22 F/2020/2992 03/06/2020 71245 3,94 B17944497 SALTOKI REUS, SLU 

22 F/2020/2903 01/06/2020 USRT2006000017 152,36 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

22 Total    156,30   

31 F/2020/3036 05/06/2020 CI0916265940 15,97 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A. 

31 F/2020/2872 31/05/2020 20SM1807/1000349 156,82 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

31 F/2020/2849 31/05/2020 FC20 FC2000641 339,21 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

31 F/2020/3035 05/06/2020 01/2020 409,38 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020/2897 01/06/2020 USRT2006000018 429,25 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

31 F/2020/3061 03/06/2020 1144 453,75 J64160245 ENCANAL-CHARADA, 
S.C.P. 

31 F/2020/2894 01/06/2020 35-20 1.058,75 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020/3011 03/06/2020 999419790197 0667 
00Z006N0008776 

4.563,58 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

31 Total    7.426,71   

33 F/2020/3040 05/06/2020 CI0916265942 18,17 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A. 

33 F/2020/2909 01/06/2020 USRT2006000031 123,02 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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33 F/2020/3003 03/06/2020 086163936541 0437 
00Z006N0008491 

207,03 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

33 F/2020/3032 05/06/2020 008050128 517,42 A08450892 ELECTRICA GUELL, 
S.A. 

33 F/2020/3006 03/06/2020 999402944725 0634 
00Z006N0008520 

1.879,08 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

33 F/2020/3002 03/06/2020 086163936541 0422 
00Z006N0008485 

3.404,79 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

33 Total    6.149,51   

35 F/2020/2810 28/05/2020 17512 0,81 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

35 F/2020/2878 01/06/2020 2500627376 5,67 A81069197 KONICA MINOLTA 
BUSINESS 
SOLUTIONS SPAIN, 
S.A. 

35 F/2020/2879 01/06/2020 2500635754 16,00 A81069197 KONICA MINOLTA 
BUSINESS 
SOLUTIONS SPAIN, 
S.A. 

35 F/2020/2837 31/05/2020 FC20 FC2000634 115,25 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

35 F/2020/2911 01/06/2020 USRT2006000023 239,65 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

35 F/2020/2658 18/05/2020 598 305,19 XXXXXX XXXXXX 

35 F/2020/2974 02/06/2020 082033605111 0718 
PMR001N0192581 

607,94 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

35 F/2020/3026 04/06/2020 SS-2020 5 6.122,52 G58219874 ATRA ASSOCIACIO 

35 F/2020/3018 04/06/2020 FC-035371 7.601,37 B80925977 TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, 
S.L. 

35 Total    15.014,40   

41 F/2020/2812 28/05/2020 17514 73,96 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

41 F/2020/2984 03/06/2020 2001050 143,99 B43850544 ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L. 

41 F/2020/2896 01/06/2020 USRT2006000002 199,19 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

41 Total    417,14   

43 F/2020/2811 28/05/2020 17513 0,11 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

43 F/2020/2868 31/05/2020 20SM1807/1000347 34,85 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

43 F/2020/2801 28/05/2020 A/2003842 218,40 S5800004C EADOP 
GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

43 F/2020/2999 03/06/2020 2020 068 399,30 B62687363 ALVID INTEGRAL DE 
RESTAURACION, S.L. 

43 Total    652,66   

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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50 F/2020/2675 20/05/2020 0130420 1 1.875,50 XXXXXX XXXXXX 

50 Total    1.875,50   

53 F/2020/2977 03/06/2020 A20H07000805000002 3.442,99 A28760692 VALORIZA 
SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
S.A. 

53 Total    3.442,99   

54 F/2020/2825 28/05/2020 17527 1,15 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

54 F/2020/2855 31/05/2020 FC20 FC2000636 16,87 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

54 Total    18,02   

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2734 27/05/2020 S 2020/S/740 24,48 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/3020 04/06/2020 PREV-2020 16 1.391,94 G58219874 ATRA ASSOCIACIO 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2521 06/05/2020 999402945511 0661 
00Z006N0006859 

1.608,85 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

MULTIAPLICACIÓ 
total 

   3.025,27   

Total general    96.267,16   

 
Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de 
document 

Import total Tercer Nom 

09 F/2020/2885 01/06/2020 AJ/2020/093 33.169,01 F61826053 ACTUA, S.C.C.L. 

09 Total    33.169,01   

53 F/2020/2836 29/05/2020 2000417 29.917,50 P0800354C MANCOMUNITAT 
TEGAR DEL 
GARRAF 

53 Total    29.917,50   

MULTIAPLICACIÓ F/2020/3014 03/06/2020 G20-000028 39.510,84 B67440701 GEOBRA 2020, 
S.L. (ANTIC 
OBRES I 
CONSTRUCCIONS 
GARRAF, S.L.) 

MULTIAPLICACIÓ 
TOTAL 

   39.510,844   

Total general    102.597,35   

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

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

02 F/2020/2871 31/05/2020 20SM1807/1000356 84.261,81 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

02 F/2020/2864 31/05/2020 20SM1807/1000339 133.955,00 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

02 Total    218.216,81   

53 F/2020/2978 03/06/2020 A20H07002005000001 188.315,51 A28760692 VALORIZA 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
S.A. 

53 F/2020/2979 03/06/2020 A20H07000805000003 624.244,96 A28760692 VALORIZA 
SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, 
S.A. 

53 Total    812.560,47   

Total general    1.030.777,28   

 
 
Resum facturació 
 

 Import Recompte 

Factures < 10.000€ 96.267,16 € 117 

Factures entre 10.001€ i 50.000€ 102.597,35 € 3 

Factures > 50.001€ 1.030.777,28 € 4 

TOTAL 1.229.641,79 € 124 

 
 
SEGON: Comptabilitzar la relació de factures número F/2020/18.  
 
 
TERCER: Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
 
 
 
QUART: Peu de recurs  
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 

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

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

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es 
prorroga l’estat d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial 
Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per interposar recursos en via 
administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, reclamació, 
conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò previst a 
les lleis, en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 
desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia 1 de 
juny, amb independència del temps que hagués transcorregut des de 
l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o impugnació amb 
anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici 
de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 
impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 
537/20 de 22 de maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos 
per tots els terminis processos des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de 
març de 2020) i fins el proper 4 de juny. 
   
 
21. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 343/2020/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS A LA TAXA D’ESCOMBRARIES D’ACTIVITATS 
2019 
 
 La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
 ACORD: 
 
“PRIMER: Concedir els ajuts següents per un total de 7.493,59 Euros, per ajuts al 

pagament de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en 

l’activitat dels ciutadans i les empreses a traves del sotmetiment a prèvia llicència, 

comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls de les activitats, 

els controls periòdics i les revisions periòdiques, de l’exercici 2019, previstos a l’apartat 

B).h).3 de la Base Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els 

tributs municipals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i 

publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i segons la 

Convocatòria publicada al Butlletí Oficial de la Província de 3 de juny de 2019: 

Nº Nom NIF Import 

1 BARBOZA SCP J67364414 411,60 

2 BELZUNCES MATEO I RIBA, SL B60510484 243,30 

3 CALÇATS GIRALT SA A58076985 111,30 

4 CAMPUS ACADEMIA VILANOVA, SL B63041966 177,60 

5 CAN PIZZA GELTRUDIS, SL B67122838 460,20 

6 XXXXXX XXXXXX 583,50 
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7 XXXXXX     XXXXXX 37,83 

8 CENTRAL PLANCHA GARMI, SLL B62430228 620,00 

9 XXXXXX XXXXXX 75,67 

10 DOBLE J INFORMATICA SL B66108044 59,20 

11 GELATS I TURRONS LLORENS SA A59112128 350,10 

12 GRUPO INSTALACIONES SCCL F43393305 177,60 

13 LA GRALLA DE LES COLS, SCP J67483917 175,05 

14 LENAMECO S.L B64337710 364,95 

15 XXXXXX XXXXXX 686,00 

16 LUCAS MORRON, RAMON 52210371A 350,10 

17 MARITIMS VILANOVA, SL B66838483 700,20 

18 MORERA E HIJOS, SA A08354474 254,60 

19 PROOPTIM, SL B64107873 111,30 

20 XXXXXX XXXXXX 111,30 

21 ROLA O3, SCP J63214241 411,60 

22 XXXXXX XXXXXX 75,67 

23 SICO FIRE, SL B61407482 296,00 

24 SPA PRECONLAB, SL B64260185 49,10 

25 XXXXXX XXXXXX 350,10 

26 WANG, DONGWEI X9330871R 87,52 

27 VILATRANS GARRAF, SL B64460918 162,20 

   7.493,59 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 

Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

SEGON: Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 

d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 

d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 

Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 

vingui obligat. 

TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 

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 o publicació de la seva resolució, si 
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aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 

 

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es prorroga l’estat 

d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del 

termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 

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

previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 

desfavorables o de gravamen pel interessat , es computarà des del dia 1 de juny, amb 

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

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

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

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 22 de 

maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processos des 

de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) i fins el proper 4 de juny .”. 

 
 
   
22. Recursos Humans.  
Número: 554/2020/eRH. 
 
aprovar LA CONVOCATÒRIA I LES BASES ESPECIÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS OPOSICIÓ  LLIURE DE SIS PLACES DE TREBALLADOR/A SOCIAL. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 ACORD:  
 
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria i les bases reguladores especifiques del concurs 
oposició, de sis places de Treballador/a Social, funcionari/ària de carrera, de l’escala 
de l’administració especial, sots escala tècnica. 
 
SEGON.-  Publicar aquesta convocatòria i bases reguladores al DOGC, al BOPB i al 
web municipal. 
 
TERCER.- Viabilitat econòmica: Les despeses de sou i seguretat social de 4 places de 
Treballador/a Social,  estan consignades a les partides pressupostàries de sous i 
salaris i seguretat social de Serveis Socials (35231012000 i 35231016000) i 2 de les 
places a les partides pressupostàries 04.9202.12002 Oferta Pública Ocupació i 
04.9202.160003 Seguretat social Oferta Pública,  del Pressupost Municipal vigent. 

 
QUART.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
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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 publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la publicació 
de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es prorroga l’estat 

d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del 

termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 

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

previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 

desfavorables o de gravamen pel interessat , es computarà des del dia 1 de juny, amb 

independència del temps que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació 

administrativa objecte del recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat 

d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu 

objecte de recurs o impugnació. 

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 22 de 

maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processos des 

de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) i fins el proper 4 de juny.. 

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

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

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

 
 
 

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE 
PROVES SELECTIVES PER A LA SELECCIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA 
DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE DE 6 PLACES DE TREBALLADOR/A 
SOCIAL, ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA. 
 
 
1. NORMES GENERALS. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs 

oposició lliure, de sis places de TREBALLADOR/A SOCIAL de l’escala 
d’administració especial, subescala tècnica mitjana, de personal funcionari de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

1.2 Aquestes places pertanyen al grup de classificació A, subgrup A2, a què es 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154266036205033 
 
 
 
 
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 

 

refereix l’article 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per la qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

1.3 La convocatòria d’aquestes places està vinculada a la provisió del lloc de treball 
de Treballador/a Social A2-21, amb 283 punts. 

1.4 Les retribucions que corresponen als llocs de treball associats a la plaça 
convocada són els corresponents al catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, 33.462,06€ bruts anuals. 

1.5 Les funcions generals del lloc de treball associat a les places convocades són: 

- Detectar, analitzar i prevenir situacions de risc o d’exclusió social en casos 
individuals, familiars i col·lectius. 

- Recepció i anàlisi de les demandes en l'atenció directa a l'usuari o 
llurs famílies. 

- Diagnosticar, intervenir, fer seguiment i avaluar casos individuals i familiars 
relatius a situacions de risc o d’exclusió social. 

- Informació, orientació i assessorament de les prestacions, serveis i 
recursos socials existents per atendre les problemàtiques individuals i 
familiars concretes.  

- Elaborar, tractar i tramitar la documentació pertinent derivada de la 
intervenció en situacions individuals o familiars ateses en el marc de la seva 
actuació professional. 

- Coordinar actuacions amb diverses entitats i/o òrgans per tal de realitzar 
actuacions conjuntes en aquells casos que així ho requereixin. 

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

 

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

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

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

 
 
2. REQUISITS ESPECÍFICS DE PARTICIPACIÓ A LA CONVOCATÒRIA 
 
A més dels requisits generals detallats en les bases generals, els aspirants hauran de 
reunir els requisits següents: 
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a) Tenir el títol de Diplomat o Grau Universitari de Treballador/a Social, o un altre 
d’equivalent, abans que no fineixi el termini de presentació d’instàncies. Aquells/es 
que presentin títols considerats equivalents als exigits hauran d’acreditar 
l’equivalència mitjançant la certificació lliurada pel Ministeri d’Educació o el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat corresponent. 

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

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

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

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

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

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

d) Presentació del treball detallat en la base 3a. 

e) Justificant pagament dels drets d’examen. 

 
 
3. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a les 
proves de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents a 
partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria respectiva al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
Així mateix, també es poden presentar: 
 

- Al Registre General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana. 

- A les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu 
certificat administratiu) 

- Per qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu comú de les 
Administracions Publiques. 

 
En les dues últimes modalitats, caldrà enviar còpia escanejada de la sol·licitud 
segellada per l’organisme receptor, dins el termini establert, a l’adreça electrònica 
personal@vilanova.cat. 

 
Documentació que caldrà presentar en el tràmit en línia: 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17840
https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17840
mailto:personal@vilanova.cat
https://aoberta.vilanova.cat/sta/Relec/STAValidManager?url=Relec%2FTramitaForm&showApplet=false&dboidSolicitud=6269004621350340206106
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 Declaració d’al·legació i càlcul de mèrits Declaració al·legació de mèrits per les 
proves selectives (genèrica)  Les persones que resultin seleccionades hauran 
de presentar els originals que acreditin els mèrits al·legat en el termini de 10 
dies, a comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de 
selecció. En el cas que no es presenti la documentació acreditativa dels 
mèrits en el termini establert o que aquesta sigui incorrecta o incompleta, 
es considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels 
mèrits del/la candidat/a amb les conseqüències corresponents, en relació a 
l’ordre de puntuació i prelació dels candidats en el resultat final del procés 
de selecció.  

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 26,90€ o acreditació de l’exempció. 
Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat 
igual o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que 
acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El 
pagament es pot realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822. 

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

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

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

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 26,90€ o acreditació de l’exempció. 
Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat 
igual o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que 
acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El 
pagament es pot realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822. 

 
Els/les aspirants seleccionats hauran de presentar els  originals dels documents que 
acreditin els requisits de la convocatòria en 10 dies, a comptar de l’endemà de la 
publicació del resultat final del procés de selecció al web municipal o en el lloc que 
indiqui el tribunal qualificador. En cas que no es presenti aquesta documentació en 
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el termini establert o que no sigui correcta la documentació acreditativa 
presentada, el/l’aspirant quedarà exclòs del procés de selecció i es cridarà a 
l’aspirant següent, per ordre de puntuació. 
 
 
Seran causa d’exclusió i de no admissió l’extemporaneïtat en la presentació de la 
sol·licitud i l’incompliment dels requisits exigits en la base segona. 
 
 
Els/les aspirants, d’acord amb el que estableix l’exercici 5è,  hauran de presentar un 
treball que desenvolupi un dels temes següents:   
 

 Abordatge del sensellarísme al municipi. 

 Abordatge de la soledat en el col·lectiu de gent gran al municipi. 
 
Mitjançant el projecte s’ha de plantejar i definir les línies generals de com es podria 
abordar aquesta situació al municipi. 
L’extensió del treball serà de màxim 10 folis, escrits a doble espai i a una sola cara. 
 
 
S’ha de presentar mitjançant el tràmit en línia Sol·licitud genèrica  o en un sobre 
tancat, a la Oficina d’atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  El 
treball s’haurà de presentar entre el dia de la publicació del resultat de la prova 
pràctica al web municipal i fins a tres dies naturals després. En el sobre o nom del 
fitxer constarà el nom de l’aspirant, però en cap cas es farà constar el nom en cap 
pàgina del treball. 
 
No s’admetran els treballs presentats fora del termini de presentació, la no presentació 
comportarà el resultat de no apte, en l’exercici cinquè de la fase oposició. 
 
 
4. PROCÉS DE SELECCIÓ 
 
El procediment de selecció serà el de concurs oposició lliure. 
 
La data, el lloc i hora en què començaran els exercicis s’anunciarà, conjuntament amb 
la llista d’admesos i exclosos, amb un mínim de quinze dies d’antelació, a la pàgina 
web municipal  www.vilanova.cat  
 
Els aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del DNI, passaport 
o permís de conduir. La manca de presentació d’aquest document determinarà 
l’exclusió automàtica de l’aspirant del procediment selectiu. 
 
El tribunal podrà decidir lliurement l’ordre en la realització dels exercicis, podent variar 
l’ordre que tot seguit s’estableix. 
 
Les proves selectives es duran a terme, sempre que sigui possible, una a continuació 
de l’altra, de manera que en un mateix dia es podran portar a terme més d’una prova. 
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5. EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ 
 
Primer exercici : Coneixements de la llengua  
 
1.1 Coneixement de la llengua catalana 
 
Constarà d’un exercici corresponent al nivell C1 de català.  Quedaran exempts 
d’aquest exercici els/les aspirants que presentin el certificat de suficiència de català 
(nivell C1) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de 
la Generalitat 

Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte. 
 
1.2 Coneixement de la llengua castellana 
 
Té caràcter obligatori i eliminatori per a tots/es els/les aspirants que no tinguin la 
nacionalitat espanyola. 
Per tal d’acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 4.1.F 
de les bases generals, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de 
realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules en el termini 
màxim de 45 minuts, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal durant el 
temps màxim de 15 minuts i, si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest 
designi.  
Quedaran exempts d’aquest exercici els aspirants que presentin algun dels certificats 
que consten a la base 4.1.F de les bases generals. 
Aquest exercici serà avaluat pel tribunal, amb la qualificació d’apte o no apte. 
 
Segon exercici: Coneixements generals en matèria de dret constitucional i 
administratiu 
 
Consistirà en contestar un test de preguntes amb respostes alternatives en relació als 
temes de l’annex I, en un temps màxim de 45 minuts. Aquest exercici es valorarà de 0 
a 10 punts i les respostes incorrectes no restaran. Seran eliminats del procés 
d’oposició els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts. 
 
Tercer exercici: Coneixements específics  
 
Consistirà en desenvolupar per escrit un tema extret a l’atzar d’entre els de l’annex II, 
durant un temps màxim d’una hora i mitja. Es valoraran els coneixements del tema, el 
nivell de formació general, la composició gramatical i la claredat d’exposició. La 
qualificació d’aquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar la 
prova serà de 5 punts. 
 
Quart: Prova Pràctica  
 
Consistirà en respondre per escrit un cas pràctic relacionat amb el temari de l’Annex II, 
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durant un temps màxim d’una hora i mitja. Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts, 
serà necessari treure una puntuació igual o superior a 5 punts, per continuar en el 
procés selectiu. 
 
Cinquè exercici : Valoració del treball 
 
Aquest exercici consistirà en dues fases: 
 
1a Fase) Es presentarà un treball que desenvolupi un dels temes següents: 
 

 Abordatge del sensellarísme al municipi. 

 Abordatge de la soledat en el col·lectiu de gent gran al municipi. 
 
 
L’extensió del treball serà de màxim 10 folis, escrits a doble espai i a una sola cara. 
 
S’ha de presentar per triplicat i en un sobre tancat, a la Oficina d’atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  o mitjançant el tràmit en línia Sol·licitud genèrica. 
El treball s’haurà de presentar des del dia de la publicació del resultat de la prova 
pràctica al web municipal i fins a tres dies naturals després. En el sobre constarà el 
nom de l’aspirant, però en cap cas es farà constar el nom en cap pàgina del treball. 
 
No s’admetran els treballs presentats fora del termini,  la no presentació comportarà el 
resultat de no apte, en l’exercici cinquè de la fase oposició. 
 
 
2a Fase) Consistirà en defensar i exposar de forma sintetitzada el contingut del treball 
presentat pels aspirants, en un temps màxim de 10 minuts.  
 
El treball i la seva defensa es valorarà de 0 a 10 punts, i seran eliminats els aspirants 
que no obtinguin la puntuació mínima de 5 punts.   
 
 
6. FASE DE CONCURS  

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

 Haver prestat serveis com a Treballador/a Social o similar en aquest 
Ajuntament, a raó de 0,2 punts per mes de servei.  

 Haver prestat serveis com a Treballador/a Social o similar a altres 
Administracions Públiques, a raó de 0,05 punts per mes de servei. 
 

b) Cursos de Formació i perfeccionament: 

 Per cada curs realitzat amb aprofitament  o assistència de centres o 
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organismes oficials,  sobre matèries relacionades amb les funcions de la plaça 
convocada, fins a 2 punts segons el barem següent: 

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

 
c) Entrevista personal: 

L’entrevista tindrà per objecte comprovar els mèrits al·legats pels/ per les aspirants.  
El tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns, 
referent a la trajectòria professional i acadèmica dels aspirants o qualsevol altre 
aspecte rellevant del perfil de la plaça. L’entrevista es valorarà de 0 a 2 punts. 
 
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior a  10 punts.  
 
Els mèrits s’hauran d’al·legar i calcular pels candidats i candidates en el document 
detallat en la base 3a Declaració al·legació de mèrits per les proves selectives 
(genèrica), els originals de la documentació s’haurà de presentar segons s’estableix en 
la base 3a. 
 
 
7. PERÍODE DE PRÀCTIQUES  
 
El període de prova serà de 4 mesos en el lloc de treball d’adscripció. Aquest període 
es realitzarà sota la supervisió del Cap de Servei o persona en qui delegui i el Servei 
de Recursos Humans. Finalitzat el període s’emetrà informe pel Cap del Servei fent 
constar si  s’ha superat el període de prova, d’acord amb l’apartat 15 de les bases 
generals de processos de selecció de personal. 
 
Els/les aspirants que ja haguessin prestat serveis a la Corporació en places de les 
mateixes característiques, nivell i funcions que les convocades seran eximits/des en tot 
o en part de la realització del període de prova. 
 
 
8. DESIGNACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR 
 
El Tribunal qualificador es constituirà de la manera següent: 
 
President/a: 

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

- Cap de Servei de Serveis Socials (Titular) 
- Tècnic/a municipal (suplent) 
- 2 Tècnic/a municipal (Titular i suplent) 
- Un/a representant de l’EAPC (titular i suplent) 
 
Secretari:  Recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/Document%20al.legaci%C3%B3%20m%C3%A8rits%20gen%C3%A8ric.xls
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/Document%20al.legaci%C3%B3%20m%C3%A8rits%20gen%C3%A8ric.xls


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154266036205033 
 
 
 
 
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 

 

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

fonamentals en la Constitució. La reforma de la Constitució. 

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

3. L’Administració General de l’Estat. Les Comunitats Autònomes. L’Administració 
Local. L’Administració institucional. 

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

5. La província. Organització provincial. Competències. 

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

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

8. Els contractes administratius en l’esfera local. La selecció del contractista, Les 
garanties i responsabilitat en la contractació. Execució, modificació i suspensió, 
La revisió de preus, Invalidesa dels contractes. Extinció dels contractes. 

9. Les hisendes locals i els seus pressupostos. 

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

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

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

 
 
A N N E X  II  
 
1. Característiques sociodemogràfiques del municipi de Vilanova i la Geltrú. 

2. Normativa legal vigent reguladora dels serveis socials a Catalunya. Els sistema 

de serveis socials, finalitat i objectius de les polítiques de serveis socials. 

3. Normativa legal vigent reguladora dels serveis socials a Catalunya. Definició i 

estructura del sistema públic de serveis socials. 

4. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Principis rectors del sistema 

públic dels serveis socials, del dret d’accés a serveis socials, dret a la informació 

en l’àmbit dels serveis socials. 

5. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Titulars de dret a accedir als 

serveis socials, destinataris amb necessitat d’atenció especial. 

6. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Organització territorial dels 

serveis socials, principis d’organització. Àrees bàsiques de serveis socials i 

àmbits territorials de prestació dels serveis especialitzats. 

7. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Els serveis socials bàsics, 

definició, organització i funcions. 

8. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Els serveis socials especialitzats. 

Definició, organització i funcions. 

9. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Competències de les diferents 

administracions públiques. 

10. La cartera de Serveis Socials. Marc conceptual. 

11. Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Objecte 

de la llei i principis rectors. 

12. Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. La 

intervenció dels serveis socials bàsics davant les situacions de risc. 

13. Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència: La 

Protecció dels infants i adolescents en situació de desemparament.  

14. L’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA). Funcions i competències. 

Relació amb els serveis socials bàsics.  

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

16. Renda garantida de ciutadania: marc normatiu. 

17. Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció 

a les persones en situació de dependència. Evolució de la normativa. Procés de 

reconeixement de la dependència. Serveis destinats segons la normativa vigent. 
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18. Elaboració del Programa Individual d’Atenció (PIA) per a persones amb 

dependència. Procés, procediment i serveis. Qüestió del rol del professional i de 

la persona. 

19. Protecció de la confidencialitat en l’àmbit dels serveis socials bàsics. 

20. L’atenció domiciliària. Definició, funcions, cartera de serveis, destinataris i perfils 

professionals. Paper de la treballadora familiar. 

21. L’atenció social i sanitària. Conceptes bàsics. Objectius. Model col·laboratiu. 

Model d’intervenció. 

22. Competències professionals i funcions dels/de les Treballadors/res Socials en els 

serveis socials bàsics. 

23. L’exploració social, la valoració diagnòstica i el pla de treball en l’àmbit dels 

serveis socials bàsics. 

24. La tècnica de l’entrevista en l’àmbit dels serveis socials bàsics. 

25. L’informe social: finalitats i continguts. 

26. El treball en equip. Models i metodologia. Requisits. La negociació i establiments 

d’acords. 

27. El treball social amb grups en el context dels serveis socials. Conceptualització. 

Metodologia d’intervenció. Tipologia de grups. Rol del/de la treballador/a social. 

28. El treball en xarxa a l’àmbit dels serveis socials bàsics. 

29. Les entitats del tercer sector. El seu paper en el camp social. La cooperació amb 

l’administració municipal. 

30. Persones amb discapacitat. Competències de les diferents administracions. 

Serveis i recursos. 

31. La gent gran. Aspectes sociodemogràfics a Catalunya i a la ciutat de Vilanova i la 

Geltrú. Competències dels serveis socials bàsics. Programes, serveis i recursos. 

32. La intervenció social en l’àmbit de l’exclusió social residencial: Llei 24/2015, de 

mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 

energètica. Real Decret 897/2017, de 6 d’octubre, pel que es regula la figura del 

consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als 

consumidors domèstics d’energia elèctrica. 

33. La pobresa energètica. Concepte. Mesures i recursos per combatre-la. Paper 

dels serveis socials. 

34. Característiques dels ajuts econòmics d’urgència social a l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú. 

35. El treball social amb famílies. Fonaments teòrics. Objectius del treball social 

familiar. Metodologia de treball. Funció del/de la treballador/a social. 

36. Les persones sense llar. Conceptualització. Procés d’exclusió i causes. Paper 

dels serveis socials bàsics. 

37. Els serveis socials i l’atenció a les urgències socials en el context de l’atenció 

social bàsica. Concepte. Criteris d’actuació. 
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38. La inclusió i l’exclusió social. Definició de conceptes. L’enfocament dels plans 

d’inclusió social. El paper dels serveis socials bàsics. 

39. La detecció de necessitats. Elements de priorització de necessitats i respostes. 

L’elaboració de propostes. Aspectes tècnics bàsics de la coordinació amb la 

resta de professionals. 

40. Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 

41. Indicadors de risc en les dones. La violència de gènere. Aspectes conceptuals i 

tipologies.  Circuit municipal d’atenció a dones que pateixen violència masclista. 

42. Circuit municipal d’atenció a dones que pateixen violència masclista. 

43. Protocol per a l’abordatge de situacions de risc i/o maltractaments greus a la 

infància i l’adolescència. 

44. L’ètica en els serveis socials. Codi d’ètica professional. Relació amb persona, 

institució i altres professionals. La confidencialitat. 

45. Funcionament de la Comissió d’Ajuts econòmics d’urgència social a l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú.  

46. Protocol de criteris de cribatge abans d’iniciar un procés de modificació de la 

capacitat a Catalunya. 

47. El maltractament en la gent gran. Definició. Senyals d’alerta. Factors de risc. 

Mesures preventives. Protocol d’actuació. El paper dels serveis socials bàsics. 

48. La problemàtica de l’habitatge a Catalunya. La Mesa d’Emergència Social. 

Destinataris. Criteris d’Accés. 

  
 
 
   
23. Recursos Humans.  
Número: 555/2020/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL D’UN/A PROFESSOR/A DE 
CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, ESPECIALITAT DIBUIX 
ARTÍSTIC,  DE L’EMAID  
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 ACORD:  
   
PRIMER.- Aprovar la convocatòria i l’Oferta de Treball temporal d’un/a Professor/a de 
Dibuix Artístic de l’EMAID. 
 
SEGON.- Publicar la convocatòria i l’Oferta de Treball d’un/a Professor/a de Dibuix 
Artístic de l’EMAID al web municipal i a les xarxes socials. 
  
TERCER.- La viabilitat econòmica de l’oferta de treball d’un/a Professor/a de Dibuix 
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Artístic de l’EMAID quedarà coberta per la jubilació parcial del Professor/a Joan Nadal 
a partir de maig de 2020.  

QUART.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la publicació 
de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es prorroga l’estat 

d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del 

termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 

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

previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 

desfavorables o de gravamen pel interessat , es computarà des del dia 1 de juny, amb 

independència del temps que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació 

administrativa objecte del recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat 

d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu 

objecte de recurs o impugnació. 

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 22 de 

maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processos des 

de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) i fins el proper 4 de juny.. 

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

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

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

 
 

OFERTA DE TREBALL 
 
 
Per proveir un lloc de treball laboral de Professor/a de Cicles Formatius d'Arts 
Plàstiques i Disseny de la família de Comunicació Gràfica i Audiovisual, especialitat en 
Dibuix artístic,  color i volum, de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Vilanova i la 
Geltrú. 
 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154266036205033 
 
 
 
 
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 

 

Missió del lloc de treball: 

Professor/a de Preparatori i Cicle Formatiu reglat. 
 
Funcions del lloc de treball: 
 
- Elaborar la programació docent del curs. 
- Preparar les classes docents. 
- Exercir la pràctica docent a l’alumnat. 
- Controlar, avaluar i fer el seguiment de l’alumnat. 
- Organitzar activitats pròpies de l’escola amb l’alumnat. 
- Informar a la direcció de l’escola sobre el funcionament del curs. 
- Desenvolupar tasques que contribueixin a consolidar el projecte educatiu i aportin 

qualitat al treball del centre. 
- Participació en les activitats acadèmiques, de promoció i de col·laboració que el 

centre realitza al llarg del curs. 
- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes en l’àmbit del 

desenvolupament docent i la naturalesa del servei. 
 
Condicions del lloc: 
 
- Contracte laboral com a Professor/a Escola de d’Art A1-24, amb 309 punts, des del 

setembre de 2020 i fins a la convocatòria definitiva de la plaça. 
- Jornada laboral 23h lectives setmanals (100% de la jornada= 35 hores setmanals). 
- Sou brut anual de 34.717,41€ jornada complerta, segons Conveni Col·lectiu Vigent.  
 
Requisits de l’aspirant: 
 
a) Estar en possessió de la  titulació de Llicenciat o Graduat en Belles Arts o titulació 

equivalent, per poder impartir les especialitats docents de  Dibuix artístic i color 
(707) i de Volum (725), segons els requeriments del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya: 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011914:28:0::NO 

 
b) Coneixements específics (aquest requisit s’acreditarà amb la superació de les 

proves del procés de selecció): 
 

 Dibuix artístic i color: 
- Elements formals, expressius i simbòlics del llenguatge plàstic i visual en 

la configuració de l’espai bidimensional. 
- Metodologia, tècniques, instruments i procediments expressius gràfics per 

a la representació gràfica, lluminosa i cromàtica de missatges visuals. 
- L’esbós de la idea. El quadern d’apunts. La línia, el contorn, el traç 

sensible. 
- El model estàtic i en moviment. L’apunt del natural. 
- La representació de la llum. El clarobscur. La llum en la definició del 

volum. La il·luminació. Llums, ombres, transparències i reflexos. 
L’atmosfera. 
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- La figura humana. Expressió facial i corporal. Distorsions. Interpretació de 
la forma. 

- L’estil. El dibuix en creadors significatius del dibuix animat. Recursos 
expressius i narratius dels diferents estils. 

 
 Volum: 

- Espai, processos de construcció: perspectiva, punts de fuga, trames 
modulars, profunditat de camp, panoràmiques. Inserció de la figura/forma 
a l’espai. 

- L’espai compositiu. L’expressivitat en l’ordenació de l’espai. Estratègies 
compositives. Representació d’espais i formes complexes. El paisatge 
natural i urbà. El dibuix arquitectònic. Distorsions. 

- Espai. Tècniques i materials en el procés de configuració espacial. 
Processos de sostracció, d’addició i de modelat. 

- Tècniques i procediments de creació tridimensional. Tècniques de 
modelat. 

- Construccions geomètriques: poliedres. Estructures modulars. Materials, 
eines i estris. 

 
c) Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent al 

nivell de suficiència de català (nivell C), amb independència de la seva 
nacionalitat. En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 

.  
 
d) Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran 

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

 

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

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

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

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

 
e) És requisit indispensable adjuntar a la instància un currículum vitae actualitzat. 
 
f) No haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte dels que 

estableix l’article 13.5 de la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de modificació del sistema 
de protecció a la infància i adolescència, per l’accés i exercici a les professions, 
oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors. 

 
g) Justificant del pagament dels drets d’examen 32,25€. 
 
h) Totes les condicions que s’estableixen en les bases generals aprovades per la 
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Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2008, i publicades al web municipal: 
http://www.vilanova.cat 

 
 
Composició del Tribunal qualificador: 
 
Estarà format per les persones següents: 
President/a: 

- Tècnic/a de Recursos Humans 
Vocals:  
- Director de l’Escola d’Art i Disseny o persona en qui delegui. 
- Cap d’Estudis de l’Escola d’Art i Disseny  o persona en qui delegui. 
- Cap de Servei d’Escoles Municipal o persona en qui delegui. 
- 1 Tècnic/a Superior relacionat amb les funcions del lloc de treball. 

 
Secretari:  Recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir 
del personal administratiu que correspongui. 
  
El tribunal podrà requerir assessorament d’especialistes a totes o algunes de les 
proves, que actuaran amb veu però sense vot. 
 
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els 
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 
 

Proves de selecció: 

 
1. Coneixement de la llengua catalana 
 
Constarà d’un exercici corresponent al nivell C1 de català. Quedaran exempts d’aquest 
exercici les persones que acreditin el nivell o equivalent segons la Direcció General de 
Política Lingüística. 

Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte. 
 
2. Coneixement de la llengua castellana. 
 
Té caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants que no tinguin la nacionalitat 
espanyola. 
Per tal d’acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 4.1.F 
de les bases generals, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de 
realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules en el termini 
màxim de 45 minuts, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal durant el 
temps màxim de 15 minuts i, si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest 
designi.  
Quedaran exempts d’aquest exercici els aspirants que presentin algun dels certificats 
que consten a la base 4.1.F de les bases generals. 
Aquest exercici serà avaluat pel tribunal, amb la qualificació d’apte o no apte. 
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3. Prova  Presentació i Defensa de la Programació d’una activitat d'una Unitat 
Formativa concreta:    
 
Consistirà en la presentació i defensa de la Unitat Formativa següent: 
 
Mòdul Fonaments de la representació i expressió visual.(CFGS Disseny de Videojocs i 
Entorns Virtuals) 
UF2. Llum i color. Relacions. Valors simbòlics.  
 
 
Programació activitat ensenyament/aprenentatge de 6 hores lectives. Ha de constar 
de: 
 

• Objectius/Capacitats. Competències (transversals: de nivell/ generals: de família 
professional/ específiques: del cicle formatiu). 

• Els resultats de l’aprenentatge de l'activitat programada hauran de ser els 
següents:   

 
1. A partir d’un plantejament previ, analitza, estructura i usa adequadament la 

llum i el cromatisme en la representació gràfica.  
2. A partir d’un plantejament previ, explora i usa de forma creativa, amb iniciativa 

i sensibilitat estètica, les possibilitats expressives de la llum, del color i la 
composició.  

3. Usa adequadament els mètodes, els materials, les eines, les tècniques i els 
procediments expressius, escollint els més idonis per a la representació 
gràfica d’imatges.  

 
• Criteris d’avaluació (aspectes a avaluar/observar + conductes/resultats esperats). 
• Continguts. 
• Descripció de l’activitat (Enunciat. Condicionants. Pautes de treball. Forma de 

presentació. Lliuraments parcials i final). 
• Metodologies emprades (procés de treball, treball dirigit, seminari, treball en grup , 

tutoria...). 
• Recursos i materials específics (eines i material de l’alumne. Espais i recursos del 

centre). 
• Bibliografia / webgrafia (Bàsica/Existent/Recomanada) 
• Avaluació i recuperació (Ponderació. Instruments per l’avaluació: proves, treballs, 

presentació oral...) 
 
Les concrecions curriculars dels ensenyaments de cicles formatius que s’imparteixen a 
les escoles d’art s’han d’adequar al que disposa: 

a) El Decret 28/2014, de 4 de març, d’ordenació general dels cicles professionals 
d’arts plàstiques (LOE). 

b) El Reial Decret 596/2009, de 4 de maig, pel qual s’estableix l’ordenació general 
dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny (LOE). 

c) L’Ordre ENS/59/2002, de 4 de març, que desplega l’organització i avaluació 
dels cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny. 
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d) La correcció d’errades a l’Ordre ENS/59/2002, de 4 de març. 
e) Els decrets específics de cada titulació. Aquesta normativa específica es pot 

consultar al web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
La programació de la unitat formativa es presentarà mitjançant el tràmit en línia 
Sol·licitud genèrica, o a l’Oficina d’atenció ciutadana en format paper i una memòria 
USB de la programació seguint les condicions curriculars que estableix la Generalitat 
de Catalunya 
 
Per poder realitzar la defensa de la programació de l’activitat serà indispensable 
la presentació ja sigui en línia o directament a l’Oficina d’atenció Ciutadana de la 
programació, en el termini de 7 dies,  anteriors a la data de celebració d’aquesta 
prova. En la presentació de la programació es farà menció específica de l’Oferta 
de treball de  Professor/a de Dibuix Artístic, color i volum.. 
 
La defensa de la programació s’haurà de realitzar davant del tribunal en un temps 
màxim de 15 minuts. La valoració de la prova serà de 0 a 10 punts per la presentació  
per escrit i en memòria USB, i de 0 a 10 punts per la defensa de la programació, 
havent  d’obtenir una qualificació mínima de 5 punts en cada part per continuar en el 
procés selectiu.  
 
La no presentació de la programació de la Unitat Formativa en la data establerta 
comportarà l’exclusió del procés de selecció. 
 
  
4. Cas Pràctic:  
 
Consistirà en resoldre i exposar davant el tribunal un cas pràctic relacionat amb els 
requisits i les funcions del lloc de treball, en un temps màxim de 15 minuts. El tribunal 
podrà realitzar les preguntes i aclariments que consideri necessaris. La valoració de la 
prova serà de 0 a 10 punts en total i per aprovar  serà necessari obtenir una 
qualificació mínima de 5 punts. 
 
Valoració de mèrits:  
 
Es valorarà la trajectòria professional segons el barem següent:  
 
1. Experiència professional:  
 
Per experiència professional en Ensenyaments Secundaris dintre de l’àmbit de les Arts 
Plàstiques i Disseny: 0,10 punts per sis mesos complerts, amb un màxim de 2 punts.  
 
Els períodes que no arribin a sis mesos seran considerats de forma proporcional. 
 
2. Formació específica amb un màxim de 3,5 punts.  
 
Altres cursos, titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball que no siguin 
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exigides a la convocatòria i que tinguin relació amb les especialitats que es demanen: 
 

- Certificat d’Aptitud Pedagògica o equivalent: 0,75 punts. 
 
- Altres titulacions acadèmiques, màsters o postgraus relacionats amb els 

requeriments específics de la convocatòria (dibuix, volum): 0,50 punts per a 
cadascuna. 

 
- Cursos de formació i perfeccionament relacionats amb els requeriments 

específics de la convocatòria realitzats en els últims 5 anys, d’acord amb els 
paràmetres següents: 

 Per curs fins a 20 hores: 0,10 punts 

 Per curs fins a 40 hores: 0,20 punts 

 Per curs fins a 60 hores: 0,30 punts 

 Per curs superior a 60 hores: 0,40 punts 
 
3. Entrevista personal: l’entrevista tindrà per objecte comprovar els mèrits i els 
requisits presentat pels aspirants i els portafolis presentats pels aspirants en el moment 
de l’entrevista. El tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi 
oportuns referent a la trajectòria professional i acadèmica dels aspirants,  a les 
funcions de lloc de treball o qualsevol altre aspecte rellevant pel perfil del lloc de 
treball. Aquest exercici es valorarà de 0 a 2 punts. 
 
Els mèrits s’hauran d’al·legar i calcular pels candidats i candidates en el document 
detallat en l’apartat Presentació i admissió de sol·licituds, Declaració al·legació de 
mèrits per les proves selectives (genèrica). 
 
 
S’estableix per la persona contractada un període de prova de 6  mesos. 
 
La persona que tingui la millor puntuació serà l’escollida per ocupar el lloc de treball 
convocat, no obstant això, les persones que superin tots els exercicis del procés 
selectiu i d’acord amb l’ordre de puntuació obtinguda, quedaran en  una borsa 
d’espera per cobrir necessitats temporals de llocs de treball igual o similar i mentre no 
es faci una altra convocatòria pública del mateix lloc de treball. 
 
Presentació i admissió de sol·licituds: 
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a les proves 

de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents a partir del 

moment de la publicació de l’oferta de treball al web www.vilanova.cat i fins la data que 
estableixi la mateixa oferta de treball. 
 
Així mateix, es poden presentar: 
 

- Al Registre General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana. 

- A les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu 
certificat administratiu) 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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- Per qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu comú de les 
Administracions Publiques. 

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

 Declaració d’al·legació i càlcul de mèrits Declaració al·legació de mèrits per les 
proves selectives (genèrica)  Les persones que resultin seleccionades hauran de 
presentar els originals que acreditin els mèrits al·legats el dia de l’entrevista 
davant del tribunal de selecció, i posteriorment s’entraran per registre en el termini 
de 3 dies, a comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de 
selecció. En el cas que no es presenti la documentació acreditativa dels 
mèrits en el termini establert o que aquesta sigui incorrecta o incompleta, es 
considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits 
del/la candidat/a amb les conseqüències corresponents, en relació a l’ordre 
de puntuació i prelació dels candidats en el resultat final del procés de 
selecció.  

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 32,25€ o acreditació de l’exempció. 
Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat 
igual o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que 
acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El 
pagament es pot realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822. 

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

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

 Declaració d’al·legació i càlcul de de mèrits Declaració al·legació de mèrits per les 
proves selectives (genèrica). Les persones que resultin seleccionades hauran de 
presentar els originals que acreditin els mèrits al·legats el dia de l’entrevista 
davant del tribunal de selecció, i posteriorment s’entraran per registre en el termini 
de 3 dies, a comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de 
selecció. En el cas que no es presenti la documentació acreditativa dels 
mèrits en el termini establert o que aquesta sigui incorrecta o incompleta, es 
considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits 
del/la candidat/a amb les conseqüències corresponents, en relació a l’ordre 
de puntuació i prelació dels candidats en el resultat final del procés de 
selecció.  

 Currículum vitae 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
mailto:personal@vilanova.cat
https://aoberta.vilanova.cat/sta/Relec/STAValidManager?url=Relec%2FTramitaForm&showApplet=false&dboidSolicitud=6269004621350340206106
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/Document%20al.legaci%C3%B3%20m%C3%A8rits%20gen%C3%A8ric.xls
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/Document%20al.legaci%C3%B3%20m%C3%A8rits%20gen%C3%A8ric.xls
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/FormulariSollicitudpresentacioprovespersonal2020.pdf
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/FormulariSollicitudpresentacioprovespersonal2020.pdf
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/Document%20al.legaci%C3%B3%20m%C3%A8rits%20gen%C3%A8ric.xls
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 Rebut del pagament dels drets d’examen 32,25€ o acreditació de l’exempció. 
Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat 
igual o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que 
acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El 
pagament es pot realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822. 

 

Els/les aspirants seleccionats hauran de presentar els  originals dels documents que 
acreditin els requisits de la convocatòria en 3 dies, a comptar de l’endemà de la 
publicació del resultat final del procés de selecció al web municipal o en el lloc que 
indiqui el tribunal qualificador. En cas que no es presenti aquesta documentació en 
el termini establert o que no sigui correcta la documentació acreditativa 
presentada, el/l’aspirant quedarà exclòs del procés de selecció i es cridarà a 
l’aspirant següent, per ordre de puntuació. 

 

Seran causa d’exclusió i de no admissió l’extemporaneïtat en la presentació de la 
sol·licitud i l’incompliment dels requisits exigits, així com la no presentació en el termini 
establert de l’activitat d’ensenyament.  
 

El termini per la presentació de la sol·licitud i la documentació és el XXXX de 
xxxxx de 2020. El calendari de les proves i la llista d’aspirants admesos a la 
convocatòria es farà públic al web municipal www.vilanova.cat. 

 

Les persones que no presentin la documentació demanada en el termini establert 
quedaran excloses del procés selectiu.”. 

 
 
   
24. Recursos Humans.  
Número: 557/2020/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL D’UN/A PROFESSOR/A DE 
CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, ESPECIALITAT 
FOTOGRAFIA I DIBUIX ARTÍSTIC, DE L’EMAID  
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 ACORD:  
 
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria i l’Oferta de Treball temporal d’un/a Professor/a de 
Fotografia i Dibuix Artístic de l’EMAID. 
 
SEGON.- Publicar la convocatòria i l’Oferta de Treball d’un/a Professor/a de Fotografia 
i  Dibuix Artístic de l’EMAID al web municipal i a les xarxes socials. 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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TERCER.- La viabilitat econòmica de l’oferta de treball d’un/a Professor/a de 
Fotografia i Dibuix Artístic de l’EMAID quedarà coberta per la jubilació parcial del 
Professor Emili Marimon a partir d’agost de 2020. 

 
QUART.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la publicació 
de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es prorroga l’estat 

d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del 

termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 

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

previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 

desfavorables o de gravamen pel interessat , es computarà des del dia 1 de juny, amb 

independència del temps que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació 

administrativa objecte del recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat 

d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu 

objecte de recurs o impugnació. 

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 22 de 

maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processos des 

de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) i fins el proper 4 de juny.. 

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

OFERTA DE TREBALL 
 
 
Per proveir un lloc de treball laboral de Professor/a de Cicles Formatius d'Arts 
Plàstiques i Disseny de la família de Comunicació Gràfica i Audiovisual, especialitat en 
Fotografia i en Dibuix Artístic i Color, de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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Vilanova i la Geltrú. 
 

Missió del lloc de treball: 

Professor/a de Preparatori i Cicle Formatiu reglat. 
 
Funcions del lloc de treball: 
 
- Elaborar la programació docent del curs. 
- Preparar les classes docents. 
- Exercir la pràctica docent a l’alumnat. 
- Controlar, avaluar i fer el seguiment de l’alumnat. 
- Organitzar activitats pròpies de l’escola amb l’alumnat. 
- Informar a la direcció de l’escola sobre el funcionament del curs. 
- Desenvolupar tasques que contribueixin a consolidar el projecte educatiu i aportin 

qualitat al treball del centre. 
- Participació en les activitats acadèmiques, de promoció i de col·laboració que el 

centre realitza al llarg del curs. 
- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes en l’àmbit 

del desenvolupament docent i la naturalesa del servei. 
 
Condicions del lloc: 
 
- Contracte laboral com a Professor/a Escola de d’Art A1-24, amb 309 punts, des 

del setembre de 2020 i fins a la convocatòria definitiva de la plaça. 
- Jornada laboral 23h lectives setmanals (100% de la jornada= 35 hores setmanals). 
- Sou brut anual de 34.717,41€ jornada complerta, segons Conveni Col·lectiu 

Vigent.  
 
Requisits de l’aspirant: 
 

a) Estar en possessió de la  titulació de Llicenciat o Graduat en Belles Arts o 
titulació equivalent, per poder impartir les especialitats docents de Fotografia 
(715) i Dibuix artístic i color (707), segons els requeriments del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya: 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011914:28:0::NO 

 
b) Coneixements específics (aquest requisit s’acreditarà amb la superació de les 

proves del procés de selecció): 
 

 Fotografia: 
- El llenguatge fotogràfic, dimensions, finalitat, particularitats. Noves 

tendències estètiques en al fotografia actual. 
- Els equips fotogràfics. La presa fotogràfica. Condicionants tècnics, 

ambientals, estètics. 
- La llum natural i artificial. Mesurament i il·luminació. El color. 

Expressivitat i ús en la fotografia. 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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- La imatge digital. Eines i tecnologies. 
 
 Dibuix artístic i color: 

- Elements formals, expressius i simbòlics del llenguatge plàstic i visual 
en la configuració de l’espai bidimensional. 

- Metodologia, tècniques, instruments i procediments expressius gràfics 
per a la representació gràfica, lluminosa i cromàtica de missatges 
visuals. 

- L’esbós de la idea. El quadern d’apunts. La línia, el contorn, el traç 
sensible. 

- El model estàtic i en moviment. L’apunt del natural. 
- La representació de la llum. El clarobscur. La llum en la definició del 

volum. La il·luminació. Llums, ombres, transparències i reflexos. 
L’atmosfera. 

- La figura humana. Expressió facial i corporal. Distorsions. Interpretació 
de la forma. 

- L’estil. El dibuix en creadors significatius del dibuix animat. Recursos 
expressius i narratius dels diferents estils. 

 
c) Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent 

al nivell de suficiència de català (nivell C), amb independència de la seva 
nacionalitat. En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 

 
d) Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran 

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

 

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

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

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

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

e) És requisit indispensable adjuntar a la instància un currículum vitae actualitzat. 
 

f) No haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte dels que 
estableix l’article 13.5 de la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de modificació del 
sistema de protecció a la infància i adolescència, per l’accés i exercici a les 
professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors. 
 

g) Justificant del pagament dels drets d’examen 32,25€. 
 

h) Totes les condicions que s’estableixen en les bases generals aprovades per la 
Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2008, i publicades al web municipal: 

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

 
Composició del Tribunal qualificador: 
 
Estarà format per les persones següents: 
 
President/a: 

- 1 Tècnic/a de Recursos Humans.   
 
Vocals:  
- Director de l’Escola d’Art i Disseny o persona en qui delegui. 
- Cap d’Estudis de l’Escola d’Art i Disseny  o persona en qui delegui. 
- Cap de Servei d’Escoles Municipal o persona en qui delegui. 
- 1 Tècnic/a Superior relacionat amb les funcions del lloc de treball. 

 
Secretari:  Recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir 
del personal administratiu que correspongui. 
  
El tribunal podrà requerir assessorament d’especialistes a totes o algunes de les 
proves, que actuaran amb veu però sense vot. 
 
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els 
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 
 

Proves de selecció: 

 
1. Coneixement de la llengua catalana 
 
Constarà d’un exercici corresponent al nivell C1 de català. Quedaran exempts d’aquest 
exercici les persones que acreditin el nivell o equivalent segons la Direcció General de 
Política Lingüística. 

Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte. 
 
2. Coneixement de la llengua castellana. 
 
Té caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants que no tinguin la nacionalitat 
espanyola. 
Per tal d’acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 4.1.F 
de les bases generals, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de 
realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules en el termini 
màxim de 45 minuts, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal durant el 
temps màxim de 15 minuts i, si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest 
designi.  
Quedaran exempts d’aquest exercici els aspirants que presentin algun dels certificats 
que consten a la base 4.1.F de les bases generals. 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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Aquest exercici serà avaluat pel tribunal, amb la qualificació d’apte o no apte. 
 
 
3. Prova  Presentació i Defensa de la Programació d’una activitat d'una Unitat 
Formativa concreta:    
 
Consistirà en la presentació i defensa de la Unitat Formativa següent: 
 
Mòdul Fotografia (CFGS Gràfica Publicitària). 
UF2. Tècnica fotogràfica i tractament de la imatge.  
 
Programació activitat ensenyament/aprenentatge de 6 hores lectives. Ha de constar 
de: 
 

- Objectius/Capacitats. Competències (transversals: de nivell/ generals: de família 
professional/ específiques: del cicle formatiu) 
 

- Resultats de l’aprenentatge de l’activitat programada. 
 

- Els criteris d’avaluació (aspectes a avaluar/observar + conductes/resultats 
esperats) de l’activitat programada hauran de ser els següents: 
 

1. Utilitza amb destresa els equips i les tècniques pròpies del mitjà fotogràfic. 
Experimenta amb les possibilitats creatives de la fotografia.  

2. Utilitza adequadament la terminologia especifica en fotografia.  
3. Diferència i utilitza les diferents fonts lluminoses apropiades a l'activitat a 

realitzar. 
 

- Continguts. 
- Descripció de l’activitat (Enunciat. Condicionants. Pautes de treball. Forma de 

presentació. Lliuraments parcials i final). 
- Metodologies emprades (procés de treball, treball dirigit, seminari, treball en grup, 

tutoria...) 
- Recursos i materials específics (eines i material de l’alumne. Espais i recursos del 

centre). 
- Bibliografia / webgrafia (Bàsica/Existent/Recomanada). 
- Avaluació i recuperació (Ponderació. Instruments per l’avaluació: proves, treballs, 

presentació oral...) 
 
Les concrecions curriculars dels ensenyaments de cicles formatius que s’imparteixen a 
les escoles d’art s’han d’adequar al que disposa: 
 
a) El Decret 28/2014, de 4 de març, d’ordenació general dels cicles professionals 

d’arts plàstiques (LOE). 
b) El Reial Decret 596/2009, de 4 de maig, pel qual s’estableix l’ordenació general 

dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny (LOE). 
c) L’Ordre ENS/59/2002, de 4 de març, que desplega l’organització i avaluació dels 

cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny. 
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d) La correcció d’errades a l’Ordre ENS/59/2002, de 4 de març. 
e) Els decrets específics de cada titulació. Aquesta normativa específica es pot 

consultar al web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
La programació de la unitat formativa es presentarà mitjançant el tràmit en línia 
Sol·licitud genèrica, o a l’Oficina d’atenció ciutadana en format paper i una memòria 
USB de la programació seguint les condicions curriculars que estableix la Generalitat 
de Catalunya 
 
Per poder realitzar la defensa de la programació de l’activitat serà indispensable 
la presentació ja sigui en línia o directament a l’Oficina d’atenció Ciutadana de la 
programació, en el termini de 7 dies,  anteriors a la data de celebració d’aquesta 
prova. En la presentació de la programació es farà menció específica de l’Oferta 
de treball de  Professor/a de Fotografia i Dibuix Artístic i color. 
 
La defensa de la programació s’haurà de realitzar davant del tribunal en un temps 
màxim de 15 minuts. La valoració de la prova serà de 0 a 10 punts per la presentació  
per escrit i en memòria USB, i de 0 a 10 punts per la defensa de la programació, 
havent  d’obtenir una qualificació mínima de 5 punts en cada part per continuar en el 
procés selectiu.  
 
La no presentació de la programació de la Unitat Formativa en la data establerta 
comportarà l’exclusió del procés de selecció. 
 
  
4. Cas Pràctic:  
 
Consistirà en resoldre i exposar davant el tribunal un cas pràctic relacionat amb els 
requisits i les funcions del lloc de treball, en un temps màxim de 15 minuts. El tribunal 
podrà realitzar les preguntes i aclariments que consideri necessaris. La valoració de la 
prova serà de 0 a 10 punts en total i per aprovar  serà necessari obtenir una 
qualificació mínima de 5 punts. 
 
 
Valoració de mèrits:  
 
Es valorarà la trajectòria professional segons el barem següent:  
 
1. Experiència professional:  
 
Per experiència professional en Ensenyaments Secundaris dintre de l’àmbit de les Arts 
Plàstiques i Disseny: 0,10 punts per sis mesos complerts, amb un màxim de 2 punts.  
 
Els períodes que no arribin a sis mesos seran considerats de forma proporcional. 
 
2. Formació específica amb un màxim de 3,5 punts.  
 
Altres cursos, titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball que no siguin 
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exigides a la convocatòria i que tinguin relació amb les especialitats que es demanen: 
 

- Certificat d’Aptitud Pedagògica o equivalent: 0,75 punts. 
 
- Altres titulacions acadèmiques, màsters o postgraus relacionats amb els 

requeriments específics de la convocatòria (dibuix, volum): 0,50 punts per a 
cadascuna. 

 
- Cursos de formació i perfeccionament relacionats amb els requeriments 

específics de la convocatòria realitzats en els últims 5 anys, d’acord amb els 
paràmetres següents: 

 Per curs fins a 20 hores: 0,10 punts 

 Per curs fins a 40 hores: 0,20 punts 

 Per curs fins a 60 hores: 0,30 punts 

 Per curs superior a 60 hores: 0,40 punts 
 
 
3. Entrevista personal: l’entrevista tindrà per objecte comprovar els mèrits i els 
requisits presentat pels aspirants i els portafolis presentats pels aspirants en el moment 
de l’entrevista. El tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi 
oportuns referent a la trajectòria professional i acadèmica dels aspirants,  a les 
funcions de lloc de treball o qualsevol altre aspecte rellevant pel perfil del lloc de 
treball. Aquest exercici es valorarà de 0 a 2 punts. 
 
Els mèrits s’hauran d’al·legar i calcular pels candidats i candidates en el document 
detallat en l’apartat Presentació i admissió de sol·licituds, Declaració al·legació de 
mèrits per les proves selectives (genèrica). 
 
 
S’estableix per la persona contractada un període de prova de 6  mesos. 
 
La persona que tingui la millor puntuació serà l’escollida per ocupar el lloc de treball 
convocat, no obstant això, les persones que superin tots els exercicis del procés 
selectiu i d’acord amb l’ordre de puntuació obtinguda, quedaran en  una borsa 
d’espera per cobrir necessitats temporals de llocs de treball igual o similar i mentre no 
es faci una altra convocatòria pública del mateix lloc de treball. 
 
Presentació i admissió de sol·licituds: 
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a les proves 

de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents a partir del 
moment de la publicació de l’oferta de treball al web www.vilanova.cat i fins la data que 
estableixi la mateixa oferta de treball. 
 
Així mateix, es poden presentar: 
 

- Al Registre General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana. 

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

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/Document%20al.legaci%C3%B3%20m%C3%A8rits%20gen%C3%A8ric.xls
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/Document%20al.legaci%C3%B3%20m%C3%A8rits%20gen%C3%A8ric.xls
https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17840
https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17840
http://www.vilanova.cat/


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154266036205033 
 
 
 
 
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 

 

certificat administratiu) 
- Per qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu comú de les 
Administracions Publiques. 

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

 Declaració d’al·legació i càlcul de mèrits Declaració al·legació de mèrits per les 
proves selectives (genèrica)  Les persones que resultin seleccionades hauran de 
presentar els originals que acreditin els mèrits al·legats el dia de l’entrevista 
davant del tribunal de selecció, i posteriorment s’entraran per registre en el termini 
de 3 dies, a comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de 
selecció. En el cas que no es presenti la documentació acreditativa dels 
mèrits en el termini establert o que aquesta sigui incorrecta o incompleta, es 
considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits 
del/la candidat/a amb les conseqüències corresponents, en relació a l’ordre 
de puntuació i prelació dels candidats en el resultat final del procés de 
selecció.  

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 32,25€ o acreditació de l’exempció. 
Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat 
igual o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que 
acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El 
pagament es pot realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822. 

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

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

 Declaració d’al·legació i càlcul de de mèrits Declaració al·legació de mèrits per les 
proves selectives (genèrica). Les persones que resultin seleccionades hauran de 
presentar els originals que acreditin els mèrits al·legats el dia de l’entrevista 
davant del tribunal de selecció, i posteriorment s’entraran per registre en el termini 
de 3 dies, a comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de 
selecció. En el cas que no es presenti la documentació acreditativa dels 
mèrits en el termini establert o que aquesta sigui incorrecta o incompleta, es 
considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits 
del/la candidat/a amb les conseqüències corresponents, en relació a l’ordre 
de puntuació i prelació dels candidats en el resultat final del procés de 
selecció.  
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 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 32,25€ o acreditació de l’exempció. 
Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat 
igual o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que 
acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El 
pagament es pot realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822. 

 

Els/les aspirants seleccionats hauran de presentar els  originals dels documents que 
acreditin els requisits de la convocatòria en 3 dies, a comptar de l’endemà de la 
publicació del resultat final del procés de selecció al web municipal o en el lloc que 
indiqui el tribunal qualificador. En cas que no es presenti aquesta documentació en 
el termini establert o que no sigui correcta la documentació acreditativa 
presentada, el/l’aspirant quedarà exclòs del procés de selecció i es cridarà a 
l’aspirant següent, per ordre de puntuació. 

 

Seran causa d’exclusió i de no admissió l’extemporaneïtat en la presentació de la 
sol·licitud i l’incompliment dels requisits exigits, així com la no presentació en el termini 
establert de l’activitat d’ensenyament.  
 

 

El termini per la presentació de la sol·licitud i la documentació és el XXXX de 
xxxxx de 2020. El calendari de les proves i la llista d’aspirants admesos a la 
convocatòria es farà públic al web municipal www.vilanova.cat. 

 

Les persones que no presentin la documentació demanada en el termini establert 
quedaran excloses del procés selectiu.”. 

 
 
   
25. Recursos Humans.  
Número: 558/2020/eRH. 
 
aprovar LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL D’UN/A PROFESSOR/A DE 
CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, ESPECIALITAT HISTÒRIA 
DE L’ART,  DE L’EMAID  
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
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Document electrònic 

Número de validació: 13067154266036205033 
 
 
 
 
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 

 

“PRIMER.- Aprovar la convocatòria i l’Oferta de Treball temporal d’un/a Professor/a  
d’Història de l’Art de l’EMAID. 
 
SEGON.- Publicar la convocatòria i l’Oferta de Treball d’un/a Professor/ d’Història de 
l’Art de l’EMAID al web municipal i a les xarxes socials. 
  
TERCER.- La viabilitat econòmica de l’oferta de treball d’un/a Professor/a d’Història de 
l’Art de l’EMAID  quedarà coberta amb la jubilació definitiva del Professor Josep M. 
Pinyol a partir d’agost de 2020. 

QUART.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la publicació 
de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos 
expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es prorroga l’estat 

d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del 

termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 

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

previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 

desfavorables o de gravamen pel interessat , es computarà des del dia 1 de juny, amb 

independència del temps que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació 

administrativa objecte del recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat 

d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu 

objecte de recurs o impugnació. 

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 22 de 

maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processos des 

de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) i fins el proper 4 de juny.. 

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

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

computar a partir del 30 d’abril de 2020. 

 

 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154266036205033 
 
 
 
 
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 

 

OFERTA DE TREBALL 
 
Per proveir un lloc de treball laboral de Professor/a de Cicles Formatius d'Arts 
Plàstiques i Disseny de l’especialitat d’Història de l’Art, de l’Escola Municipal d’Art i 
Disseny de Vilanova i la Geltrú. 
 

Missió del lloc de treball: 

Professor/a de Preparatori i Cicle Formatiu reglat. 
 
Funcions del lloc de treball: 
 
- Elaborar la programació docent del curs. 
- Preparar les classes docents. 
- Exercir la pràctica docent a l’alumnat. 
- Controlar, avaluar i fer el seguiment de l’alumnat. 
- Organitzar activitats pròpies de l’escola amb l’alumnat. 
- Informar a la direcció de l’escola sobre el funcionament del curs. 
- Desenvolupar tasques que contribueixin a consolidar el projecte educatiu i aportin 

qualitat al treball del centre. 
- Participació en les activitats acadèmiques, de promoció i de col·laboració que el 

centre realitza al llarg del curs. 
- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes en l’àmbit 

del desenvolupament docent i la naturalesa del servei. 
 

Condicions del lloc: 
 
- Contracte laboral com a Professor/a Escola de d’Art A1-24, amb 309 punts, des 

del setembre de 2020 i fins a la convocatòria definitiva de la plaça. 
- Jornada laboral entre el 40 i el 50% de jornada (el 100% de la jornada són 35 

hores setmanals). 
- Sou brut anual de 34.717,41€ a jornada complerta, segons Conveni Col·lectiu 

Vigent.  
 
Requisits de l’aspirant: 
 
a) Estar en possessió de la  titulació de Llicenciat o Graduat, o titulació equivalent, 

per poder impartir l’especialitat docent d’Història de l’Art (716), segons els 
requeriments del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya: 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011914:28:0::NO 

 
b) Coneixements específics (aquest requisit s’acreditarà amb la superació de les 

proves del procés de selecció): 
 

- Evolució històrica, tècnica i estètica de la imatge impresa i audiovisual, 
especialment aplicada a la publicitat. 

- Influència de les tendències artístiques actuals, les noves tecnologies i els 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
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mitjans de comunicació en els aspectes formals, expressius i comunicatius de 
la imatge publicitària i audiovisual. 

- Tipologies, tècniques, gèneres i subgèneres en animació i la seva evolució. 
- Imatge i societat. El producte gràfic en relació al context sociocultural. 
- Història de l’arquitectura i el seu entorn ambiental. Concepte d’arquitectura i 

entorn ambiental. Relacions. Desenvolupament històric. Elements formals i 
expressius: tendències actuals. 

- Història de l’interiorisme. L’espai per a l’ús i l’ambientació humana. Hàbitat 
privat/públic. Desenvolupament històric i tendències actuals de l’interiorisme. 

 
c) Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent al 

nivell de suficiència de català (nivell C), amb independència de la seva 
nacionalitat. En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 

 
d) Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran 

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

 

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

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

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

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

 
e) És requisit indispensable adjuntar a la instància un currículum vitae actualitzat. 
 
f) No haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte dels que 

estableix l’article 13.5 de la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de modificació del sistema 
de protecció a la infància i adolescència, per l’accés i exercici a les professions, 
oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors. 

 
g) Justificant del pagament dels drets d’examen 32,25€. 
 
h) Totes les condicions que s’estableixen en les bases generals aprovades per la 

Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2008, i publicades al web municipal: 
http://www.vilanova.cat 

 
 
Composició del Tribunal qualificador: 
 
Estarà format per les persones següents: 
 
President/a:  

- 1 Tècnic/a de Recursos Humans.   
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Vocals:  
- Director de l’Escola d’Art i Disseny o persona en qui delegui. 
- Cap d’Estudis de l’Escola d’Art i Disseny  o persona en qui delegui. 
- Cap de Servei d’Escoles Municipal o persona en qui delegui. 
- 1 Tècnic/a Superior relacionat amb les funcions del lloc de treball. 

 
Secretari:  Recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir 
del personal administratiu que correspongui. 
  
El tribunal podrà requerir assessorament d’especialistes a totes o algunes de les 
proves, que actuaran amb veu però sense vot. 
 
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els 
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 
 

Proves de selecció: 

 
1. Coneixement de la llengua catalana 
 
Constarà d’un exercici corresponent al nivell C1 de català. Quedaran exempts d’aquest 
exercici les persones que acreditin el nivell o equivalent segons la Direcció General de 
Política Lingüística. 

Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte. 
 
2. Coneixement de la llengua castellana. 
 
Té caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants que no tinguin la nacionalitat 
espanyola. 
Per tal d’acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 4.1.F 
de les bases generals, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de 
realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules en el termini 
màxim de 45 minuts, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal durant el 
temps màxim de 15 minuts i, si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest 
designi.  
Quedaran exempts d’aquest exercici els aspirants que presentin algun dels certificats 
que consten a la base 4.1.F de les bases generals. 
Aquest exercici serà avaluat pel tribunal, amb la qualificació d’apte o no apte. 
 
3. Prova  Presentació i Defensa de la Programació d’una activitat d'una Unitat 
Formativa concreta:    
 
Consistirà en la presentació i defensa d’una Unitat Formativa o contingut. Escollir una 
opció de les dues següents: 
 
OPCIÓ 1 
Mòdul: Història de la imatge publicitària (CFGS Gràfica Publicitària) 
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UF2. Història de la imatge publicitària. Antecedents, evolució i actualitat. 
 
OPCIÓ 2 
Mòdul: Història de l’interiorisme (CFGS Projectes i Direcció d’Obres de Decoració) 
Relacions entre els ambients interiors i el seu context cultural, social i econòmic. 
 
Programació activitat ensenyament/aprenentatge de 6 hores lectives. Ha de constar 
de: 
 
- Objectius/Capacitats. Competències (transversals: de nivell/ generals: de família 

professional/ específiques: del cicle formatiu). 
- Els resultats de l’aprenentatge de l'activitat programada. 
- Criteris d’avaluació (aspectes a avaluar/observar + conductes/resultats esperats). 
- Continguts. 
- Descripció de l’activitat (Enunciat. Condicionants. Pautes de treball. Forma de 

presentació. Lliuraments parcials i final). 
- Metodologies emprades (procés de treball, treball dirigit, seminari, treball en grup , 

tutoria...). 
- Recursos i materials específics (eines i material de l’alumne. Espais i recursos del 

centre). 
- Bibliografia / webgrafia (Bàsica/Existent/Recomanada) 
- Avaluació i recuperació (Ponderació. Instruments per l’avaluació: proves, treballs, 

presentació oral...) 
 
Les concrecions curriculars dels ensenyaments de cicles formatius que s’imparteixen a 
les escoles d’art s’han d’adequar al que disposa: 
 
a) El Decret 28/2014, de 4 de març, d’ordenació general dels cicles professionals 

d’arts plàstiques (LOE). 
b) El Reial Decret 596/2009, de 4 de maig, pel qual s’estableix l’ordenació general 

dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny (LOE). 
c) L’Ordre ENS/59/2002, de 4 de març, que desplega l’organització i avaluació dels 

cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny. 
d) La correcció d’errades a l’Ordre ENS/59/2002, de 4 de març. 
e) Els decrets específics de cada titulació. Aquesta normativa específica es pot 

consultar al web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
La programació de la unitat formativa es presentarà mitjançant el tràmit en línia 
Sol·licitud genèrica, o a l’Oficina d’atenció ciutadana en format paper i una memòria 
USB de la programació seguint les condicions curriculars que estableix la Generalitat 
de Catalunya 
 
Per poder realitzar la defensa de la programació de l’activitat serà indispensable 
la presentació ja sigui en línia o directament a l’Oficina d’atenció Ciutadana de la 
programació, en el termini de 7 dies,  anteriors a la data de celebració d’aquesta 
prova. En la presentació de la programació es farà menció específica de l’Oferta 
de treball de  Professor/a d’Història de l’art. 
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La defensa de la programació s’haurà de realitzar davant del tribunal en un temps 
màxim de 15 minuts. La valoració de la prova serà de 0 a 10 punts per la presentació  
per escrit i en memòria USB, i de 0 a 10 punts per la defensa de la programació, 
havent  d’obtenir una qualificació mínima de 5 punts en cada part per continuar en el 
procés selectiu.  
 
La no presentació de la programació de la Unitat Formativa en la data establerta 
comportarà l’exclusió del procés de selecció. 
 
 
4. Cas Pràctic:  
 
Consistirà en resoldre i exposar davant el tribunal un cas pràctic relacionat amb els 
requisits i les funcions del lloc de treball, en un temps màxim de 15 minuts. El tribunal 
podrà realitzar les preguntes i aclariments que consideri necessaris. La valoració de la 
prova serà de 0 a 10 punts en total i per aprovar  serà necessari obtenir una 
qualificació mínima de 5 punts. 
 
 
Valoració de mèrits:  
 
Es valorarà la trajectòria professional segons el barem següent:  
 
1. Experiència professional:  
 
Per experiència professional en Ensenyaments Secundaris dintre de l’àmbit de les Arts 
Plàstiques i Disseny: 0,10 punts per sis mesos complerts, amb un màxim de 2 punts.  
 
Els períodes que no arribin a sis mesos seran considerats de forma proporcional. 
 
2. Formació específica amb un màxim de 3,5 punts.  
 
Altres cursos, titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball que no siguin 
exigides a la convocatòria i que tinguin relació amb les especialitats que es demanen: 
 
- Certificat d’Aptitud Pedagògica o equivalent: 0,75 punts. 
 
- Altres titulacions acadèmiques, màsters o postgraus relacionats amb els 

requeriments específics de la convocatòria (dibuix, volum): 0,50 punts per a 
cadascuna. 

 
- Cursos de formació i perfeccionament relacionats amb els requeriments específics 

de la convocatòria realitzats en els últims 5 anys, d’acord amb els paràmetres 
següents: 

 Per curs fins a 20 hores: 0,10 punts 

 Per curs fins a 40 hores: 0,20 punts 

 Per curs fins a 60 hores: 0,30 punts 
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 Per curs superior a 60 hores: 0,40 punts 
 
 
3. Entrevista personal: l’entrevista tindrà per objecte comprovar els mèrits i els 
requisits presentat pels aspirants i els portafolis presentats pels aspirants en el moment 
de l’entrevista. El tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi 
oportuns referent a la trajectòria professional i acadèmica dels aspirants,  a les 
funcions de lloc de treball o qualsevol altre aspecte rellevant pel perfil del lloc de 
treball. Aquest exercici es valorarà de 0 a 2 punts. 
 
Els mèrits s’hauran d’al·legar i calcular pels candidats i candidates en el document 
detallat en l’apartat Presentació i admissió de sol·licituds, Declaració al·legació de 
mèrits per les proves selectives (genèrica). 
 
 
S’estableix per la persona contractada un període de prova de 6  mesos. 
 
La persona que tingui la millor puntuació serà l’escollida per ocupar el lloc de treball 
convocat, no obstant això, les persones que superin tots els exercicis del procés 
selectiu i d’acord amb l’ordre de puntuació obtinguda, quedaran en  una borsa 
d’espera per cobrir necessitats temporals de llocs de treball igual o similar i mentre no 
es faci una altra convocatòria pública del mateix lloc de treball. 
 
Presentació i admissió de sol·licituds: 
 
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a les 
proves de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents a 
partir del moment de la publicació de l’oferta de treball al web www.vilanova.cat i fins la 
data que estableixi la mateixa oferta de treball. 
 
Així mateix, es poden presentar: 
 
- Al Registre General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’Oficina d’Atenció 

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

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

d’1 d’octubre de Procediment Administratiu comú de les Administracions 
Publiques. 

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

 Declaració d’al·legació i càlcul de mèrits Declaració al·legació de mèrits per les 
proves selectives (genèrica)  Les persones que resultin seleccionades hauran de 
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presentar els originals que acreditin els mèrits al·legats el dia de l’entrevista davant 
del tribunal de selecció, i posteriorment s’entraran per registre en el termini de 3 
dies, a comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de 
selecció. En el cas que no es presenti la documentació acreditativa dels mèrits 
en el termini establert o que aquesta sigui incorrecta o incompleta, es 
considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits 
del/la candidat/a amb les conseqüències corresponents, en relació a l’ordre de 
puntuació i prelació dels candidats en el resultat final del procés de selecció.  

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 32,25€ o acreditació de l’exempció. 
Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat igual 
o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que acreditin 
la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El pagament es pot 
realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822. 

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

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

 Declaració d’al·legació i càlcul de de mèrits Declaració al·legació de mèrits per les 
proves selectives (genèrica). Les persones que resultin seleccionades hauran de 
presentar els originals que acreditin els mèrits al·legats el dia de l’entrevista davant 
del tribunal de selecció, i posteriorment s’entraran per registre en el termini de 3 
dies, a comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de 
selecció. En el cas que no es presenti la documentació acreditativa dels mèrits 
en el termini establert o que aquesta sigui incorrecta o incompleta, es 
considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits 
del/la candidat/a amb les conseqüències corresponents, en relació a l’ordre de 
puntuació i prelació dels candidats en el resultat final del procés de selecció.  

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 32,25€ o acreditació de l’exempció. 
Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat igual 
o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que acreditin 
la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El pagament es pot 
realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822. 

 

Els/les aspirants seleccionats hauran de presentar els  originals dels documents que 
acreditin els requisits de la convocatòria en 3 dies, a comptar de l’endemà de la 
publicació del resultat final del procés de selecció al web municipal o en el lloc que 
indiqui el tribunal qualificador. En cas que no es presenti aquesta documentació en 
el termini establert o que no sigui correcta la documentació acreditativa 
presentada, el/l’aspirant quedarà exclòs del procés de selecció i es cridarà a 
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l’aspirant següent, per ordre de puntuació. 

 

Seran causa d’exclusió i de no admissió l’extemporaneïtat en la presentació de la 
sol·licitud i l’incompliment dels requisits exigits, així com la no presentació en el termini 
establert de l’activitat d’ensenyament.  

 

El termini per la presentació de la sol·licitud i la documentació és el XXXX de 
xxxxx de 2020. El calendari de les proves i la llista d’aspirants admesos a la 
convocatòria es farà públic al web municipal www.vilanova.cat. 

 

Les persones que no presentin la documentació demanada en el termini establert 

quedaran excloses del procés selectiu.”. 

   
26. Recursos Humans.  
Número: 564/2020/eRH. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA I OFERTA DE TREBALL D’UNA BORSA DE 
TREBALL, DE PROFESSORAT DE L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 ACORD:  
 
“PRIMER.- Aprovar la convocatòria i l’Oferta de Treball del procés de selecció de 
personal laboral temporal per la borsa de treball de Professorat de l’EMAID. 
 
SEGON.- Publicar la convocatòria i l’Oferta de Treball de la borsa de treball de 
Professorat de l’EMAID al web municipal i a les xarxes socials. 
  
TERCER.- La viabilitat econòmica de l’oferta de treball dels llocs de treball de 
Professors/es de l’EMAID esta consignada a les partides de sous i salaris de les 
Escoles Municipals, en el moment que es formalitzi el nomenament o contracte.  

 
QUART.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la publicació 
de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
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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. 
 
 
 

 
BORSA DE TREBALL PROFESSORAT DE L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART I 

DISSENY 
 
Atès que és necessari proveir llocs de treball de professorat especialista a l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú, que requereix d’una cobertura 
immediata, s’estableixin les bases generals del funcionament de la borsa de treball de 
persones disponibles per a ser contractades en règim laboral temporal no fix. 
 
1. Objecte de la borsa de treball: 
 
La borsa de treball té com a objecte disposar de persones que puguin ocupar, en 
règim de contractació temporal, els llocs de treball vacants per substitucions 
d’especialistes de l’Escola Municipal d’Art i Disseny, com a màxim 9 mesos. 
 
2. Requisits: 
 
Generals: els establerts a les Bases Generals de processos selectius per l’accés a les 
places vacants de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aprovades per la Junta de 
Govern Local de 19 de febrer de 2008. 
 
Específics: 

 

 Títol que correspongui a cada especialitat 

 Acreditar el Nivell C1 de Català. Les persones que no puguin acreditar el nivell 
exigit, hauran de realitzar la prova corresponent. 

 En ca de no tenir la nacionalitat espanyola, caldrà acreditar els coneixements de 
castellà de nivell superior. Les persones que no puguin acreditar els coneixements 
de castellà, hauran de realitzar la prova corresponent. 

 
3. Missió del lloc de treball: 
 
Professor/a de l’Escola d’Art en l’especialitat de correspongui. 
 
4. Funció del lloc de treball: 

 

 Elaborar la programació docent del curs. 

 Preparar les classes docents. 

 Exercir la pràctica docent a l’alumnat. 

 Controlar, avaluar i fer el seguiment de l’alumnat. 
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 Organitzar activitats pròpies de l’escola amb l’alumnat. 

 Informar a la direcció de l’escola sobre el funcionament del curs. 

 Desenvolupar tasques que contribueixin a consolidar el projecte educatiu i aportin 
qualitat al treball del centre. 

 Participació en les activitats acadèmiques, de promoció i de col·laboració que el 
centre realitza al llarg del curs. 

 I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes en l’àmbit 
del desenvolupament docent i la naturalesa del servei. 

 
5. Condicions del lloc: 

-  Contracte laboral temporal com a Professor/a Escola d’Art A1-24 amb 309 punts.  
- Sou brut anual a jornada completa de 34.717,41€, segons Conveni Col·lectiu 

Vigent. 
- Període de prova de 6 mesos. 

 
6. Composició del tribunal qualificador: 
 
Estarà format per les persones següents: 
 
President/a: 
- Tècnic/a de Recursos Humans 

 
Vocals: 
- Cap de Servei d’Escoles Municipals o persona en qui delegui. 
- Director de l’Escola Municipal d’Art i Disseny o persona en qui delegui. 
- 2 professors/es de l’Escola Municipal d’Art i Disseny. 

 
Secretari/ària: recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà 
servir del personal administratiu que correspongui. 
 
El tribunal podrà requerir de l’assessorament d’especialistes en les entrevistes, que 
actuaran amb veu, però sense vot. 
 
7. Criteris de valoració de mèrits: 
 
a) Experiència professional: 

 Per experiència professional com a docent en escoles d’art i disseny de 
l’Administració Pública, desenvolupant funcions iguals o superiors a la plaça 
objecte de la convocatòria: 0,20 punts per cada mes complert, amb un màxim de 3 
punts. 

 Per experiència professional com a docent en empreses d’ensenyament privat 
d’art i disseny, sostingudes parcialment o no sostingudes amb fons públics, 
desenvolupant funcions iguals o superiors a la plaça objecte de la convocatòria: 
0,10 punts per cada mes complert, amb un màxim de 2 punts. 

 
Els períodes que no arribin a 1 mes seran considerats de forma proporcional. 
 
b) Formació específica amb un màxim de 3 punts. 
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Altres cursos, titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball que no siguin 
exigides a la convocatòria: 
 

 Certificat d’Aptitud Pedagògica o equivalent: 0,75 punts. 
 

 Altres titulacions acadèmiques, màsters o postgraus: 0,50 punts per a cadascuna. 

 Cursos de formació i perfeccionament realitzats en els últims 10 anys, d’acord amb 
els paràmetres següents: 
 

- Per curs fins a 20 hores: 0,10 punts 
- Per curs fins a 40 hores: 0,20 punts 
- Per curs fins a 60 hores: 0,40 punts 

 
c) Entrevista personal obligatòria: 
 
L’entrevista tindrà per objecte comprovar i avaluar els mèrits i els requisits al·legats 
pels aspirants. El tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi 
oportuns, referent a la trajectòria professional i acadèmica dels aspirants, a les 
funcions del lloc de treball o qualsevol altre aspecte rellevant pel perfil del lloc de 
treball. Els/les candidats hauran de presentar davant del tribunal els mèrits al·legats i 
els portafolis que estimin oportuns. Aquest exercici es valorarà de 0 a 4 punts. Les 
persones que no es presentin a l’entrevista personal quedaran excloses de la borsa de 
treball. 
 
Els mèrits s’hauran d’al·legar i calcular pels candidats i candidates en el document 
detallat en l’apartat Presentació i admissió de sol·licituds, Declaració al·legació de 
mèrits per les proves selectives (genèrica). 
 
8. Gestió de la borsa de treball: 
 
L’ordenació de les persones candidates es realitzarà per odre de puntuació, en cas 
d’empat tindrà més pes la puntuació de l’entrevista sobre la valoració dels mèrits, si 
persisteix l’empat prevaldran els col·lectius menys afavorits en la inserció laboral: 
dones, majors de 45 anys i persones amb discapacitats reconegudes. En el cas que 
persisteixi l’empat es resoldrà per sorteig. 
 
Es cridarà sempre als candidats per ordre de puntuació. En el cas que un candidat 
hagi renunciat a una oferta determinada, la següent vegada que hi hagi una necessitat, 
es tornarà a cridar per ordre de puntuació, a no ser que el propi candidat notifiqui que 
ja no està interessat en forma part de la borsa de treball. 
 
Exclusió de la borsa de treball: 
a) No reunir els requisits necessaris per ser contractat. 
b) Haver renunciat formalment a participar a la borsa de treball. 
c) No superar el període de prova. 

 
Causes de suspensió: 
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Es suspendrà temporalment la participació a la borsa de treball per les causes 
següents: 

a) Estar en situació de baixa mèdica. 
b) Estar en situació de suspensió per naixement de fill. 
c) Qualsevol altre causa que impossibiliti la prestació del servei. 
 
La borsa de treball tindrà vigència fins que se’n realitzi una de nova de l’especialitat 
corresponent. 
 
9. Presentació de sol·licituds: 
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a les 
proves de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents a 
partir del moment de la publicació de l’oferta de treball al web www.vilanova.cat i fins la 
data que estableixi la mateixa oferta de treball. 
 
Així mateix, es poden presentar: 
 

- Al Registre General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana. 

- A les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu 
certificat administratiu) 

- Per qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre de Procediment Administratiu comú de les Administracions 
Publiques. 

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

 Declaració d’al·legació i càlcul de mèrits Declaració al·legació de mèrits per les 
proves selectives (genèrica)  Les persones que resultin seleccionades hauran de 
presentar els originals que acreditin els mèrits al·legats el dia de l’entrevista 
davant del tribunal de selecció, i posteriorment s’entraran per registre en el termini 
de 3 dies, a comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de 
selecció. En el cas que no es presenti la documentació acreditativa dels 
mèrits en el termini establert o que aquesta sigui incorrecta o incompleta, es 
considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits 
del/la candidat/a amb les conseqüències corresponents, en relació a l’ordre 
de puntuació i prelació dels candidats en el resultat final del procés de 
selecció.  

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 32,25€ o acreditació de l’exempció. 
Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat 
igual o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que 
acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El 
pagament es pot realitzar per transferència bancària al compte següent: 
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ES2821000024990200725822. 
 

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

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

 Declaració d’al·legació i càlcul de de mèrits Declaració al·legació de mèrits per les 
proves selectives (genèrica). Les persones que resultin seleccionades hauran de 
presentar els originals que acreditin els mèrits al·legats el dia de l’entrevista 
davant del tribunal de selecció, i posteriorment s’entraran per registre en el termini 
de 3 dies, a comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del procés de 
selecció. En el cas que no es presenti la documentació acreditativa dels 
mèrits en el termini establert o que aquesta sigui incorrecta o incompleta, es 
considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el còmput dels mèrits 
del/la candidat/a amb les conseqüències corresponents, en relació a l’ordre 
de puntuació i prelació dels candidats en el resultat final del procés de 
selecció.  

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 32,25€ o acreditació de l’exempció. 
Gaudiran d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat 
igual o superior al 33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que 
acreditin la condició d’aturats degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El 
pagament es pot realitzar per transferència bancària al compte següent: 
ES2821000024990200725822. 

 
Els/les aspirants seleccionats hauran de presentar els  originals dels documents que 
acreditin els requisits de la convocatòria en 3 dies, a comptar de l’endemà de la 
publicació del resultat final del procés de selecció al web municipal o en el lloc que 
indiqui el tribunal qualificador. En cas que no es presenti aquesta documentació en 
el termini establert o que no sigui correcta la documentació acreditativa 
presentada, el/l’aspirant quedarà exclòs del procés de selecció i es cridarà a 
l’aspirant següent, per ordre de puntuació. 
 
 
10. Convocatòria: 
 
Es convoquen les següents Borses de treball de professor/a Escola d’Art, en les 
especialitats següents: 
 
TALLERS: 
 

 Taller de Moda. 
 Titulació: CFGS Família Disseny de Moda o equivalent. 

 Taller de Gravat i Estampació. 
 Titulació: CFGS Gravat i Estampació / llicenciat o graduat en Belles Arts o 
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equivalent, especialitat Gravat i Estampació. 

 Taller Dibuix Artístic. 
 Titulació: CFGS família Comunicació Gràfica i Audiovisual / llicenciat o graduat en 

Belles Arts o equivalent, especialitat Dibuix Artístic i Color. 

 Taller d’Art Infantil. 
 Titulació: CFGS família Comunicació Gràfica i Audiovisual / llicenciat o graduat en 

Belles Arts, mestre d’educació infantil/primària, especialitat Visual i Plàstica. 

 Taller Còmic i Il·lustració 
 Titulació: CFGS Família Comunicació Gràfica i Audiovisual/ Llicenciat o graduat en 

Belles Arts o equivalent, especialitat Còmic i Il·lustració. 

 Taller de ceràmica 
Titulació: CFGS Ceràmica Artística / Llicenciat o graduat en Belles Arts o 
equivalent, especialitat Ceràmica 

 
CICLES FORMATIUS: 
 

 Cicle Formatiu Grau Superior Disseny Gràfic 
 Titulació: llicenciat, enginyer o graduat en les titulacions adients a l’especialitat de 

Disseny gràfic (712), segons els requeriments del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya: 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011914:28:0::NO 

 Cicle Formatiu Grau Superior Disseny de Videojocs i Entorns Virtuals. 
 Titulació: llicenciat, enginyer o graduat en les titulacions adients a les especialitats 

de Mitjans Informàtics (722) i Mitjans Audiovisuals (721), segons els requeriments 
del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya: 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011914:28:0::NO 

 Formació i Orientació Laboral (FOL) 
 Titulació: graduat o llicenciat en les titulacions adients a l’especialitat docent 

Organització Industrial i Legislació (723), segons els requeriments del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya: 
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011914:28:0::NO 

 
 
El termini per la presentació de la sol·licitud i la documentació és el XXXX de 
2020. El calendari de les entrevistes i la llista d’aspirants admesos a la convocatòria es 
farà públic al web municipal www.vilanova.cat. 
 
Les persones que no presentin la documentació demanada en el termini establert 
quedaran excloses de la borsa de treball.”. 
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27. Policial Local.  
Número: 404/2020/eAJT. 
 
APROVAR EL CONVENI D’ADHESIÓ A LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS 
D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA (RESCAT) 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD: 
 
 
“PRIMER- APROVAR la base del nou conveni d’adhesió a la Xarxa de 
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Cataluya (RESCAT) i l’Annex base 
de condicions tècniques del servei de radiocomunicacions per tal d’elevar-lo a alcaldia 
per a la seva aprovació per Junta de Govern Local. 
 
 
SEGON.- Publicar el present conveni en el BOPB. 
 
 
TERCER.- INSCRIURE el conveni en el Registre de Convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat. 
 
QUART.- NOTIFICAR el present acord als interessats. 
 
CINQUÈ.- Peu de recurs. 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
Document que s’ha de sotmetre a aprovació:  
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE _________ PER A LA SEVA 
ADHESIÓ A LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS I EMERGÈNCIES DE 
SEGURETAT DE CATALUNYA (RESCAT) 
 
 
Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de ____________ per a la seva adhesió a la Xarxa de 
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (RESCAT) 
 
 
REUNITS 
 
 
D’una banda, l’Honorable Conseller del Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya 
 
D’una altra, l’/la Il·lustríssim/a Alcalde/essa de l’Ajuntament de _________, en virtut de 
l’Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de data __________ 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni i 
 
MANIFESTEN que 
 
El Departament d’Interior, en compliment de les competències que exerceix en matèria 
de seguretat i emergències, té la responsabilitat en la gestió de la Xarxa de 
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (d’ara endavant xarxa 
RESCAT). 
 
La xarxa RESCAT és una xarxa de radiocomunicacions mòbils, creada mitjançant el 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya, que dona servei de manera transversal a diferents col·lectius en l’àmbit de 
la seguretat i les emergències. La seva finalitat és facilitar la tasca de cadascun 
d’aquests col·lectius, augmentant-ne la seva eficàcia i eficiència, i permetre’n una 
millor coordinació entre ells.  
 
La xarxa RESCAT es basa en la tecnologia TETRA i es caracteritza per un ús eficient 
de la banda de freqüències de seguretat i emergències, la possibilitat de comptar amb 
comunicacions xifrades, una bona cobertura en els àmbits urbà i rural i la capacitat 
d’establir comunicacions entre grups d’usuaris de forma independent, o bé activar 
grups comuns per a facilitar-ne la coordinació.  
 
La xarxa RESCAT és propietat de la Generalitat de Catalunya i la seva gestió tècnica 
ha estat encomanada pel Departament d’Interior al Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) mitjançant conveni 
de data de 21 de desembre de 2012 que formalitza l’encàrrec de gestió i la cessió d’ús 
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onerosa dels actius de la xarxa de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de 
Catalunya. En data 28 de juliol de 2014, el CTTI i el Departament d’Interior han 
formalitzat una addenda a aquest conveni amb l’objectiu d’adequar-lo al nou model de 
relació entre la Generalitat i el CTTI, aprovat per acord de Govern en data 30 de juliol 
de 2013. 
 
Per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/78/2019, de 4 de juny, 
s’estableix que el Consell Rector de la xarxa RESCAT n’és el seu màxim òrgan de 
direcció, en defineix les seves funcions i determina la forma de representació de 
l’Administració Local de Catalunya en aquest òrgan col·legiat.  
 
 
La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya 
estableix que integren el sistema de seguretat pública de Catalunya les autoritats amb 
competències en la matèria i els serveis dependents de les administracions 
respectives, i també, els òrgans de coordinació i participació ciutadana. El sistema de 
seguretat pública de Catalunya té per finalitat contribuir al desenvolupament de 
polítiques públiques de prevenció i protecció eficaces en l’assegurament dels drets i 
les llibertats dels ciutadans,   la preservació de la convivència i el foment de la 
cohesió social. Així mateix, l’apartat 5 de l’article 5 de la Llei, estableix que el Govern, 
sobretot per mitjà del departament titular de les competències en matèria de seguretat 
pública, i els ajuntaments han de promoure, en el si dels òrgans conjunts, la 
planificació operativa de llurs serveis de seguretat i l’assignació eficient i l’aprofitament 
conjunt dels recursos, la integració dels sistemes d’informació policial i 
l’homogeneïtzació dels estàndards organitzatius i operacionals. 
 
 
En data____ de_____ de_______ es va signar un Conveni de col·laboració entre les 
parts intervinents que establia les condicions d’adhesió de l’Ajuntament de ________ a 
la Xarxa RESCAT creada pel Departament d’Interior. Això no obstant, les modificacions 
normatives introduïdes amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, fan necessari modificar l’instrument de col·laboració 
entre les parts intervinents. 
 
 
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en la disposició 
addicional vuitena, estableix que els convenis vigents subscrits per qualsevol 
Administració pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o 
dependents s’han d’adaptar al que s’hi preveu en el termini de tres anys a comptar de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Pel que fa als convenis que no tinguin determinat un 
període de vigència o aquest sigui per un temps indefinit, el termini és de quatre anys 
a comptar de l’entrada en vigor de l’esmentada Llei. 
 
 
Atès que la vigència del conveni de col·laboració establert entre les parts, en data 
____ de _____ de ______ es veu afectada pel que preveu la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, s’ha d’establir un nou conveni d’adhesió a 
aquesta corporació local. 
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I en virtut d’això, les parts decideixen SUBSCRIURE el present conveni de 
col·laboració per a l’adhesió de l’Ajuntament de _______ a la xarxa RESCAT, 
mitjançant els següents 
 
 
ACORDS 
 
Primer.-  Objecte i Finalitat del conveni 
 
L’objecte d’aquest Conveni és regular les condicions generals d’adhesió de 
l’Ajuntament de ___________ a la xarxa RESCAT, amb la finalitat de cobrir les 
necessitats de comunicació dels serveis d’emergència i seguretat de la Generalitat de 
Catalunya i de les administracions locals de Catalunya que s’hi adhereixin.  
 
 
Segon.-  Obligacions del Departament 
 
El Departament s’obliga a: 
 
Garantir la continuïtat i l’evolució de la xarxa RESCAT en els propers anys, i la seva 
disponibilitat per a l’Ajuntament, sempre que les condicions econòmiques de la 
Generalitat ho permetin. 
 
Assegurar que els costos d’inversió en infraestructura de la xarxa Rescat són assumits 
per la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa no es repercutiran a l’Ajuntament. 
 
Informar a l’Ajuntament dels contractes d’explotació i/o assistència tècnica de la xarxa 
Rescat i de la previsió de l’evolució de la xarxa Rescat que puguin afectar al que es 
preveu en aquest conveni, amb antelació suficient. 
 
Oferir a l’Ajuntament un Servei Integral d’Explotació de la xarxa Rescat que, mitjançant 
el Centre d’Operacions Rescat (en endavant COR), proporcioni a l’Ajuntament, entre 
d’altres, un servei per atendre les  incidències que puguin afectar el funcionament de 
la xarxa RESCAT i dels seus terminals, utilitzant els recursos necessaris per a la seva 
solució. Aquest servei complementarà, per tant, el manteniment dels equips terminals 
ofert per les empreses subministradores.  
 
 
Tercer.-  Obligacions de l’Ajuntament 
 
L’Ajuntament s’obliga a : 
 
Utilitzar adequadament els sistemes de comunicacions, respectant les normes d’ús i 
les condicions tècniques que siguin aplicables. A tal efecte haurà de: 
Adaptar l’ús de la xarxa a les instruccions rebudes, en qualsevol moment, de la 
direcció de la xarxa RESCAT. 
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Seguir les instruccions de la direcció de la xarxa RESCAT per a garantir la seguretat i 
l’ús eficient de la xarxa. 
 
Facilitar al Departament la informació funcional i organitzativa de l’Ajuntament que 
sigui necessària per tal d’ajustar els plans de numeració i la configuració dels grups de 
la xarxa RESCAT, tant com sigui possible, a la seva organització. 
 
Informar al Departament amb antelació suficient sobre noves necessitats detectades 
per l’Ajuntament en relació a la xarxa RESCAT, de manera que es disposi d’un termini 
adequat per poder estudiar la viabilitat de la solució tècnica.  
 
Assegurar que tots els usuaris de terminals de la xarxa siguin membres o 
col·laboradors de serveis de seguretat i emergències, obligant-se de forma explícita a 
no permetre la utilització de terminals donats d’alta a la xarxa RESCAT per part 
d’usuaris amb altres funcions alienes a la seguretat i les emergències del municipi, a 
excepció d’aquells que siguin autoritzats explícitament pel Departament. 
 
Participar en els costos de manteniment, operació, transport, arrendament d’espais, 
control i gestió de la xarxa RESCAT segons es detalla en l’acord cinquè. 
 
Autoritzar gratuïtament la instal·lació d’equipament tècnic de RESCAT en espai 
municipal, si el funcionament òptim de la xarxa ho requerís. Aquesta autorització es 
formalitzarà mitjançant el corresponent conveni de col·laboració per a la instal·lació 
d’aquest equipament, que s’haurà de subscriure en el termini màxim de quatre mesos 
des de la data de comunicació de la necessitat per part de la Generalitat. 
 
Adquirir terminals que estiguin homologats per la xarxa RESCAT, per tal de garantir la 
compatibilitat dels equips amb els estàndards de la tecnologia TETRA i les 
especificacions de la xarxa RESCAT i assumir el cost de l’adquisició de manteniment 
del material, tal com es detalla a l’acord sisè.  
 
Assumir el compromís que tots els equips i accessoris  de la xarxa RESCAT adquirits 
només seran mantinguts pel COR, el qual gestionarà directament amb les empreses 
subministradores la reparació dels equips avariats i s’encarregarà de totes les gestions 
per resoldre les incidències que afectin els equips terminals (excepte material 
fungible). Per tal de facilitar aquesta gestió i poder oferir un servei àgil i eficient amb 
uns temps de resposta adequats, el  COR, quan rebi un equip avariat de l’Ajuntament, 
en facilitarà provisionalment un altre operatiu de la mateixa marca i model amb la 
mateixa configuració, la mateixa programació i la mateixa identitat. Una vegada s’hagi 
reparat el terminal de l’Ajuntament, el COR el retornarà a l’Ajuntament i recollirà el 
terminal provisional, tal i com es detalla en l’acord sisè.  
 
Adquirir directament el material fungible a que fa referència el paràgraf anterior i els 
kits d’instal·lació de terminals mòbils quan siguin necessaris per canvi de vehicle. 
 
 
Facilitar informació periòdica relativa a les incidències d’emergències policials, així 
com d’activitats del municipi derivades de la participació en els plans de protecció civil. 
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En qualsevol cas, als efectes de l’aplicació del present conveni, serà d’obligat 
compliment la presentació en el primer trimestre de l’any la memòria dels serveis 
prestats l’any anterior, les dades registrals de delictes, faltes i incidències diverses i les 
dotacions de recursos humans i materials, d’acord amb allò que preveu l’article 24.6 de 
la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. 
 
Permetre la instal·lació en les seves dependències dels equips de la Xarxa d’Alarmes i 
Comunicacions (XAC),  que preveu l’article 22  de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de 
protecció civil de Catalunya, en els termes previstos a l’article 21 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les  hisendes locals per serveis de protecció civil. 
 
Actualitzar, com a mínim un cop l’any, els telèfons, adreces de correu electrònic i 
números de fax dels responsables amb qui hagi de contactar la Direcció General de 
Protecció Civil (DGPC) en cas d’activació d’algun pla d’emergència de protecció civil 
(alcalde, policia local, CRA, tècnic de protecció civil...). 
 
Facilitar, en el format compatible amb sistemes d’informació geogràfica que fixi la 
DGPC, la informació geogràfica propietat del municipi relativa als plans d’actuació 
municipals que els afectin (elements vulnerables, ubicació de mitjans i recursos, punts 
negres en zones inundables, etc) 
 
Facilitar informació de les sancions de trànsit per carnet per punts, memòria d’activitats 
i serveis. 
 
 
Quart.-  Clàusula de reciprocitat de la informació  
 
El Departament i l’Ajuntament es comprometen mútuament  en la reciprocitat de la 
informació sobre emergències policials i de protecció civil en el marc de la Junta Local 
de Seguretat, d’acord amb els principis recollits a l’article 21 de la Llei 4/2003, de 7 
d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, als efectes de 
donar compliment al previst en els articles 22 i 23 d’aquesta llei, relatius a la informació 
estadística i a la elaboració d’informes de seguretat.  
 
 
Cinquè.-  Costos d’explotació de la xarxa RESCAT  
 
D’acord amb el que ja s’establia en l’anterior conveni de col·laboració, el servei de 
manteniment, operació, transport, arrendament d’espais, control i gestió de la xarxa 
Rescat serà gratuït per a l’Ajuntament.  
 
 
Sisè.- Adquisició de terminals  
 
L’Ajuntament es compromet amb la signatura d’aquest conveni a adquirir els terminals i 
accessoris Rescat que necessiti, i contractar el seu manteniment, amb les mateixes 
condicions d’homologació i compatibilitat tecnològica amb la xarxa exigides en les 
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contractacions de terminals i accessoris del Departament d´Interior.  
 
L’Ajuntament podrà adquirir l’equipament segons el procediment de contractació que  
estableixi garantint la compatibilitat dels equips amb els estàndards de la tecnologia 
TETRA i les especificacions de la xarxa RESCAT.   
 
 
Setè.- Costos corresponents al servei Centre d’Operacions RESCAT (COR) 
 
D’acord amb el que ja s’establia en l’anterior conveni de col·laboració, el servei integral 
d’incidències del Centre d’Operacions RESCAT (COR) serà gratuït per a l’Ajuntament. 
 
 
Vuitè.- Representació en el Consell Rector 
 
L’Ajuntament estarà representat en el Consell Rector de la Xarxa RESCAT a través de 
la participació dels vocals de l’Administració Local de Catalunya en aquest òrgan, 
designats per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de 
Municipis de Catalunya. 
 
 
Novè.- Protecció de dades i deure de confidencialitat 
 
Les parts es comprometen a considerar confidencial la informació tècnica, comercial o 
de qualsevol altra naturalesa que rebin de l’altra part. En conseqüència, es 
comprometen a no divulgar aquesta informació a tercers sense consentiment exprés 
de l’altra part. 
 
Atès que els annexos al present conveni contenen informació tècnica que ha de ser 
protegida, no han de ser objecte de publicació, d’acord amb el previst a l’article 21.1 a) 
en relació amb l’article 8. f) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, 
accés a la informació i bon govern. 
 
 
El tractament de les dades és responsabilitat d’ambdues parts i se sotmet a la 
normativa de protecció de dades, en especial a la llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com al 
Reglament (UE) número 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril 
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46. 
 
Aquest clàusula no expirarà amb la resolució d’aquest conveni, i les parts es 
comprometen al seu compliment fins al moment en què la informació hagi esdevingut 
de coneixement públic, d’acord amb el marc jurídic aplicable vigent. 
 
Desè.-  Condicions tècniques   
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Els usuaris de l’Ajuntament disposaran de la Xarxa RESCAT amb els mateixos nivells 
de qualitat i disponibilitat que les definides per la resta d’usuaris del servei de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Les condicions tècniques i funcionals en base a les quals ha de realitzar-se la 
prestació del servei objecte d’aquest conveni queden recollides a l’annex “Condicions 
tècniques del servei de radiocomunicacions”. En el futur es podran afegir altres 
annexos que el modifiquin i que es numeraran a continuació dels annexos inicials. 
 
En cas que un terminal de l’Ajuntament donat d’alta a la xarxa, provoqui algun tipus 
d’avaria, bloqueig o mal funcionament de la Xarxa RESCAT, serà donat de baixa 
temporalment fins la comprovació del correcte funcionament del terminal. 
 
 
Onzè.- Annex 
 
Formen part d’aquest conveni l’annex següent: 
 
Annex  : “Condicions tècniques del servei de radiocomunicacions” 
 
 
Dotzè.- Vigència del conveni, pròrrogues i resolució  
 
L’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat serà vigent a partir de la formalització 
d’aquest Conveni i operativa a partir de l’activació dels terminals corresponents. 
 
Aquest conveni té una vigència de 4 anys i es podrà prorrogar per un màxim de 4 
anys, si així ho decideixen les parts, tal com estableix l’article 49 h) de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Es podrà resoldre per denúncia prèvia 
de qualsevol de les parts amb una antelació prèvia de dos mesos 
 
No obstant això, l’adhesió a aquest Conveni pot rescindir-se per alguna de les causes 
següents: 
 
-  El transcurs del termini de vigència de l’adhesió al conveni sense que se n’hagi 
acordat la pròrroga  
 
-  El mutu acord de les parts. 
 
L’incompliment de les clàusules del conveni.  
 
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’objecte 
del conveni.  
 
 
Tretzè.-  Règim jurídic i litigis 
 
Les parts sotmetran a la consideració del Consell Rector de la Xarxa RESCAT els 
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conflictes que puguin sorgir de la interpretació, el compliment, l’extinció, la resolució i 
els efectes d’aquest Conveni. En tot cas, per raó de la naturalesa jurídica 
administrativa d’aquest conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa 
administrativa per a la resolució dels conflictes esmentats. 
 
 
I com prova de conformitat amb tot el que s’exposa i s’acorda les parts signen aquest 
Conveni. 
 
Localitat, data 
 
 
(rúbrica) 
 
 
Conseller d’Interior                                                Alcalde/essa 
de............... 
Nom i cognoms      Noms i cognoms 
 
 
 
Annex  1 
 
Condicions tècniques del servei de radiocomunicacions 
 
 
ÍNDEX 
 
1. Objecte 131 
2. Condicions de servei de la xarxa 131 
2.1 Condicions generals de servei 131 
2.2 Paràmetres de configuració de la xarxa 131 
2.2.1 Pla de numeració 131 
2.2.2 Organitzacions i suborganitzacions 132 
2.2.3 Paràmetres de configuració de les organitzacions 132 
2.2.4 Serveis de dades: missatges d’estat i SDS 132 
2.2.5 Paràmetres de configuració dels serveis de dades 133 
2.2.6 Trucada individual 133 
2.2.7 Trucada d’emergència 133 
2.2.8 Paràmetres de configuració de les trucades entrants i sortints de l’usuari 133 
2.2.9 Trucada de grup: grups de treball 134 
2.2.10 Paràmetres de configuració de la trucada de grup 134 
2.2.11 Mode directe: DMO 135 
2.2.12 Paràmetres de configuració de seguretat 135 
2.2.13 Paràmetres de configuració de senyalització 136 
2.2.14 Paràmetres de configuració del GPS 136 
 
2.3 Condicions de cobertura 137 
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2.4 Condicions del servei de gestió integral de la xarxa RESCAT 137 
2.4.1 Serveis de gestió integral de la xarxa RESCAT 137 
 
3. Paràmetres de qualitat de la xarxa 138 
3.1 Condicions generals de qualitat 138 
3.2 Qualitat de servei 138 
3.2.1 Índex de continuïtat 138 
3.2.2 Grau de tràfic i temps màxim de permanència en cua 139 
 
 
1. Objecte 
 
L’objecte d’aquest document és l’establiment de les condicions tècniques i funcionals 
sobre la base de les quals s’ha de dur a terme la prestació del servei de 
radiocomunicacions digitals de grup tancat (radio trunking digital Tetra) mitjançant l’ús 
de la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat a 
partir d’ara) de la Generalitat de Catalunya per l’Ajuntament de___________(en 
endavant l’Ajuntament). 
 
2. Condicions de servei de la xarxa  
 
2.1 Condicions generals de servei 
 
La xarxa Rescat oferirà al cos de Policia Local de l’Ajuntament els serveis de 
radiocomunicacions de veu i dades. La xarxa Rescat permetrà la comunicació entre 
els grups operatius de l’Ajuntament de forma permanent i fiable. 
 
La xarxa Rescat haurà de suportar les comunicacions de veu i dades SDS simultànies 
de tots els terminals Tetra de la Policia Local en el seu àmbit territorial, de forma 
contínua i permanent. 
 
El servei haurà de reunir les condicions de seguretat i fiabilitat necessàries perquè la 
xarxa tingui els màxims nivells de disponibilitat possibles. La xarxa Rescat garantirà la 
confidencialitat de totes les comunicacions de veu i dades, mitjançant els protocols 
d’autenticació, xifratge i codificació estàndards del sistema Tetra. 
 
2.2 Paràmetres de configuració de la xarxa  
2.2.1 Pla de numeració 
 
Els cossos de policia local tenen assignat el rang de numeració 6xxxxxx.  
 
A l’Ajuntament se li concedirà un rang de xxxxx números individuals d’abonat ISSI 
(Individual Subscriber Short Identity). En el cas de la Policia Local de __________ 
aquest rang va del 6xxxxxx al 6xxxxxx.  
 
La xarxa contemplarà inicialment els següents terminals: 
 
x bases per la Sala de Comandament Operativa. 
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x mòbils instal·lats als vehicles de la Policia Local. 
x portàtils per als agents. 
 
Els usuaris de la xarxa seran els serveis de la Policia Local de ___________. 
 
2.2.2 Organitzacions i suborganitzacions 
 
Els terminals i grups s’estructuren en blocs organitzatius amb l’objectiu de facilitar la 
gestió: alta i baixa de terminals, assignació de drets i prioritats, etc. L’estructura dels 
terminals en blocs organitzatius permet una localització més ràpida d’aquests. Aquesta 
estructura pot establir diferents nivells. 
 
La Policia Local de .................... té definides les següents suborganitzacions dins de la 
seva organització:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.3 Paràmetres de configuració de 

les organitzacions  
 
Per a totes les policies locals es fixen els següents valors als paràmetres 
d’organització en relació a temps de trucada: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) El valor d’aquest paràmetre pot tenir una gran incidència sobre l’ocupació de xarxa, 
per aquells terminals que utilitzin la trucada individual  
 
2.2.4 Serveis de dades: missatges d’estat i SDS 
 
Els missatges d’estat són missatges curts de dades enviats a través del canal de 

SUB - ORGANITZACIO (Nivell 2) 

Identificador Mnemònic 

6xx - 0 <31 caràcters> 

6xx - 1 <31 caràcters> 

6xx - 2 <31 caràcters> 

6xx - 3 <31 caràcters> 

6xx - 4 <31 caràcters> 

6xx - 5 <31 caràcters> 

6xx - 6 <31 caràcters> 

6xx - 7 <31 caràcters> 

6xx - 8 <31 caràcters> 

Absence time for visiting members 5 minuts 

Direct call inactivity time 5 segons 

Ind call setup time for called MS 30 segons 

Ind call setup time for called TCS client 180 segons 

Max duration for emergency call  2 minuts   

Max duration for normal individual call (1) 2 minuts 

Max handover time for individual calls 10 segons 
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control (s’envia un codi que correspon a un text predefinit). Es defineix el següent rang 
de missatges d’estat: 
 

Rang Estats Quantitat 

xxxxx– xxxxx 10 

 
A més, s’inclouen una sèrie de missatges d’estat reservats pel sistema i que són 
gestionats de manera especial per la xarxa, per considerar-los necessaris en 
situacions d’emergència: 
 

Valor Status Text 

0 Petició Emergència 

65279 Petició Trucada 

65276 Peti.Truc.Urgent 

65277 Alerta.Selectiva 

 
Tots els terminals tindran drets per enviar i rebre missatges d’estat i de petició de 
trucada.  
 
Tots els terminals tindran drets per enviar i rebre missatges de text SDS al bloc 
organitzatiu corresponent al servidor SDS que tinguin assignat.  
 
2.2.5 Paràmetres de configuració dels serveis de dades 
 
El servei de dades es configurarà com “Desactivat” per a totes les flotes de policia 
local, excepte missatges d’estat i SDS. 
 
2.2.6 Trucada individual 
 
Segons el tipus d’usuari, els terminals tindran diferents drets respecte a les trucades 
individuals. La configuració recomanada per a totes les ADF és la següent: 
 
Les bases fixes de la sala de comandament tindran dret a enviar i rebre trucades 
individuals. 
Els terminals de comandaments principals (fins a un màxim d’un 10% total de la flota) 
tindran dret a enviar i rebre trucades individuals. 
La resta de terminals tindran dret a rebre trucades individuals. 
  
2.2.7 Trucada d’emergència 
 
Es podrà definir la trucada d’emergència com una trucada al grup seleccionat en el 
terminal en el moment de realitzar-la o bé definir el grup al que es realitzarà la trucada 
de forma permanent. 
 
Actualment està definit com _____________. 
2.2.8 Paràmetres de configuració de les trucades entrants i sortints de l’usuari 
 
Quant a les trucades entrants es defineixen els paràmetres següents: 
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Presentació de identificació de terminals que 
truca (CLIP) 

SÍ 

Eliminació de la restricció de identificació de 
terminal que truca (Anul·lació de CLIR) 

NO 

Desviament de trucades No activat 

 
Quant a les trucades sortints: 
 

Prioritat Normal 6 

Permetre trucades Dúplex NO 

Permetre trucades Semi-Dúplex SI 

Confirmació de lliurament per 
missatges 

SI 

Restricció de la identificació del 
terminal que truca (CLR) 

NO 

Serveis Pre-emptius Desactivat i sense drets 
(funcionalitat no operativa) 

 
2.2.9 Trucada de grup: grups de treball 
 
Totes les flotes de Policia Local disposaran com a mínim de dos grups locals per a les 
tasques habituals dins del municipi, tres grups per demarcació (regió policial a la que 
pertany el municipi) per a la coordinació entre municipis, tres grups globals (a nivell 
nacional), un grup comarcal de Protecció Civil (per comunicació amb el CECAT), grups 
de coordinació amb la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra (PG-ME) (a nivell 
regional) i grups de coordinació amb diferents flotes. 
 
La Policia Local de ______________ disposa dels següents grups de treball propis: 
 

 
 
 
 
 

Els grups locals es crearan dintre de l’organització corresponent a l’Ajuntament, de 
forma que només tinguin accés els terminals del propi Ajuntament i, en cas de 
necessitat i temporalment, els terminals de gestió de xarxa per la resolució de 
possibles incidències. 
2.2.10 Paràmetres de configuració de la trucada de grup 
 
Els atributs d’àrea per a tots els grups seran els següents: 
 

GSSI Mnemònic 

6xxx900 <15 caràcters> 

6xxx901 <15 caràcters> 
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Tipus Àrea Àrea de cobertura selectiva 

Prioritat mínima Prioritat baixa 

Commutador  (DXT) Tota la xarxa 

Abast  Màxim 

 
 
Aquests paràmetres permeten que qualsevol grup tingui cobertura en qualsevol punt 
de la xarxa Rescat en tot el territori. 
 
Els atributs de comunicació per a tots els grups seran: 
 

Prioritat al torn de conversa del usuari anterior  Activat 

Prioritat de grup 7 

Permetre els serveis preemptius No 

Identificació del terminal que parla (TPI) ISSI 

Tipus trucada emergència Trucada de grup 

Temps de lliurament de report d’estat a DWS 15 segons 

Enviament de missatge a la combinació de grups Cap 

Descarregar grups a les ràdios Activat 

 
2.2.11 Mode directe: DMO 
 
S’assigna un canal de mode directe a la flota de Policia Local de l’Ajuntament 
de____________, que permet la comunicació entre terminals sense passar per la 
xarxa. En concret, el canal assignat és: 
 

GSSI MNEMÓNIC FREQÜÈNCIA 

6xxx999 DIRECTE 1 Yyy,yyyy MHz 

 
Prèviament a l’assignació del canal DMO a una policia local, s’analitzarà la utilització 
de canals DMO de les policies locals que treballin en municipis propers per evitar una 
assignació que provoqui interferències. 
  
2.2.12 Paràmetres de configuració de seguretat  
 
Es defineixen els següents paràmetres com a comuns per a totes les flotes: 
 

Autenticació requerida Obligatòria 

Xifrat – Mètode de xifrat TEA2 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154266036205033 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

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

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

 

 
 
 
 
 

 
 
2.2.13 Paràmetres de configuració de senyalització 
 
Es defineixen els següents paràmetres: 
 

LIMITS DE TEMPS 

Temps màxim d’establiment 2 segons 

Durada trucada de grup 5 minuts 

Durada del torn de paraula 29 segons 

Temps de latència 300 ms 

ENTRADA TARDANA 

Entrada tardana Activat 

PERÍODE RÀPID 

Nombre de missatges 2 

Interval del missatge 800 ms 

PERÍODE LENT 

Interval del missatge  2000 ms 

 

ALLIBERAMENT DE TRUCADA 

Camí Ràdio 6 segons 

Recursos de control de trucada 10 segons 

 

ESTALVI ENERGÈTIC 

Estalvi energètic Immediat 

 

ESCANEJAT AMB PRIORITAT 

Prioritat d’exploració No escanejat 

 
2.2.14 Paràmetres de configuració del GPS 
 
La configuració del mòdul GPS dels terminals es farà segons la configuració següent: 
 

Permetre xifrat extrem a extrem NO 

Activació/desactivació terminal 
NO 
(Funcionalitat no operativa) 

DEFAUL GPS REPORT 

Type ETSI LIP Short 

State Enabled 
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El destí de GPS està configurat per realitzar l’enviament a: 
 

DESTI ENVIAMENTS 

GPS Status Destination 1 119001 

GPS Status Destination 2 xxxxxx 

GPS Command 119001 

GPS Assistance 119001 

 
2.3 Condicions de cobertura 
 
El municipi disposarà de la xarxa Rescat amb els mateixos nivells de cobertura, 
qualitat i disponibilitat que les definides per la resta d’usuaris del servei de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
En cas que l’Ajuntament requereixi altres serveis que pugui incloure la xarxa Rescat, 
però que no es presten amb caràcter general, com les cobertures d’interiors d’edificis, 
aquests aniran a càrrec de l’Ajuntament i hauran de ser validats per l’Oficina RESCAT.  
 
 
2.4 Condicions del servei de gestió integral de la xarxa RESCAT 
 
Els serveis oferts tenen compromisos de qualitat (Acord de Nivell de Servei). Aquest 
ANS està suportat contractualment amb el prestador del servei COR (Centre 
d’Operacions RESCAT), amb penalitzacions en cas d’incompliment. 
2.4.1 Serveis de gestió integral de la xarxa RESCAT 
 
El Servei de Gestió Integral de la Xarxa RESCAT ofereix els serveis següents: 
 
Atenció telefònica 24 hores els 7 dies de la setmana. 
Resolució de dubtes d’ús de terminals i programari. 
Gestió d’adquisició de terminals (portàtils, mòbils i fixos). 
Gestió d’instal·lació i configuració de terminals mòbils i fixos. 
Configuracions massives de terminals. 
Configuracions de grups d’usuaris. 
Configuracions de seguretat. 
Gestió de tot tipus d’incidències. 
Atenció a consultes sobre l’estat d’incidències obertes. 
Notificacions proactives d’incidències de xarxa. 
Notificacions de treballs programats que afecten als serveis Rescat. 
Recepció de suggeriments. 
Formació bàsica d’integració de flotes. 

Interval 3 minuts 

Distance (Portàtil) 0,1 Km 

Distance (Mòbil) 0,3 Km 

Maximum time between wakeup 5 minuts 
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Formació avançada per usuaris experimentats. 
Portal web. 
 
3. Paràmetres de qualitat de la xarxa 
 
3.1 Condicions generals de qualitat 
 
La xarxa Rescat està dissenyada per estar operativa 24 hores al dia, tots els dies de 
l’any. 
 
Degut a la criticitat dels serveis suportats, es garanteix la disponibilitat de les estacions 
base que proporcionen el servei, minimitzant l’impacte de les tasques de manteniment. 
 
El sistema disposa d’elements redundants que proporcionen una major fiabilitat en el 
seu funcionament. 
 
Es realitzarà un manteniment preventiu anual per a tots els elements que componen la 
xarxa. 
 
L’Ajuntament s’ha de comprometre a avisar el Centre d’Operacions Rescat (COR) 
cada vegada que detectin un mal funcionament o avaria del servei, mitjançant el 
telèfon i/o adreça de correu electrònic que a tal efecte es determini i/o a través de 
l’extranet. 
 
El Servei de Gestió Integral de la xarxa Rescat es compromet a utilitzar tots els mitjans 
de què disposi per tal de solucionar en el termini més breu possible les avaries que es 
produeixin. 
 
3.2 Qualitat de servei 
 
La xarxa Rescat haurà de garantir el compliment dels paràmetres de qualitat de servei 
que s’estableixen a continuació. 
 
Els serveis oferts tenen compromisos de qualitat (Acord de Nivell de servei, ANS). 
 
Aquest ANS està suportat contractualment amb el prestador del servei de manteniment 
i operació amb penalització en cas d’incompliment. 
 
3.2.1 Índex de continuïtat  
 
L’índex de continuïtat es defineix com la relació del nombre d’hores de funcionament 
ininterromput i no degradat, respecte el nombre total d’hores del període en el que 
s’efectua el càlcul. 
 
L’índex de continuïtat per al conjunt d’estacions base (TBS) serà del 99,80%. 
 
La durada màxima de manca de servei d’una estació base serà de 4 hores. 
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L’índex de continuïtat per als commutadors de la xarxa serà del 99.95%. 
 
La durada màxima de manca de servei d’un commutador de la xarxa serà de 4 hores. 
 
Es realitzarà un manteniment preventiu anual per a tots els elements que componen la 
xarxa. 
 
La quantificació es realitzarà cada tres mesos de manera global per a totes les 
estacions de la xarxa. 
 
No es computaran, a efectes de l’índex de continuïtat, les interrupcions en el 
funcionament de la xarxa provocades, directament o indirectament, per causes de 
força major. 
 
El manteniment dels equips de xarxa utilitzats per a la prestació del servei, requereix 
intervencions periòdiques. A tal efecte, el COR i l’Ajuntament acordaran els calendaris i 
moments d’intervenció més convenients. En qualsevol cas, el COR es reservarà fins 
un màxim de dues hores per any i per centre de cobertura, per dur a terme aquestes 
actuacions. Abans d’efectuar el tall de servei, s’avisarà a la persona que l’Ajuntament 
designi amb una antelació mínima d’una setmana. 
 
El temps de tall per manteniment indicat en el paràgraf anterior no computarà a efectes 
del càlcul de l’índex de continuïtat. 
 
3.2.2 Grau de tràfic i temps màxim de permanència en cua 
 
Es defineix el grau de tràfic com el percentatge de trucades que resten en cua un 
període de temps superior al fixat com a temps màxim de permanència en cua en 
situació de tràfic regular: 
 
Grau de tràfic = 5% 
Temps màxim de permanència en cua = 10 segons.”. 
 
 
 
   
28. Mercats Municipals.  
Número: 4/2020/eMER. 
 
APROVAR L’AUTORITZACIÓ PER A LA CESSIÓ DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA DE LA PARADA NÚM. 24 DEL MERCAT DEL CENTRE  “11 DE 
SETEMBRE” 
 
 La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 ACORD:  
 
 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154266036205033 
 
 
 
 
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 

 

“PRIMER. Renunciar a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de 
l’Ajuntament, establerts a l’article 35 del Reglament del mercats municipals, sobre la 
transmissió de la parada núm. 24 del Mercat del Centre. 
 
SEGON. Autoritzar la cessió de la concessió administrativa de la parada núm. 24 del 
Mercat del Centre a favor de MARIA ROSER PUJADAS ORTUÑO, amb les mateixes 
condicions que l’anterior adjudicatari, i continuant amb la mateixa activitat de fruita i 
verdura, reconeguda pel Reglament de Mercats, art. 2, ap. a) de l’Annex 1 en relació 
als Articles de venda, i per la durada establerta en l’article 15, ap.c) del Reglament de 
mercats municipals. En aquest cas, la data de finalització de la concessió, serà fins 
al 4 de maig de 2065. 
 
TERCER. Requerir a l’actual concessionari Mª NEUS GASCÓN NEGRE, d’acord 
amb el que es disposa a l’Ordenança fiscal núm. 17 de la Taxa per prestació de 
serveis de mercats, art.7è, punt 2, apartat a), el percentatge major de les quantitats 
següents: el pagament del 10% de l’import del valor declarat 6.000 euros (sis mil 
euros), o el de referència, calculat a raó de 5.624,00€ per metre lineal de la parada 
24 (4,13 m/l). En aquest cas, la quantitat a pagar serà de 2.332,71€ euros (dos mil 
tres-cents trenta-dos euros amb setanta-un cèntims). 

 
QUART. Requerir a Mª ROSER PUJADAS ORTUÑO, d’acord amb el que es disposa 
a l’Ordenança fiscal núm. 17 de la taxa per prestació de serveis de mercats, art.7è, 
punt 1, un únic pagament en concepte de permís de venda de 100,00€ per metre 
lineal (4,13 m/l), ascendint l’import total a 413 euros (quatre-cents tretze euros) així 
com acceptar complir amb les normes del Reglament dels Mercats Municipals i les 
disposicions de l’Ajuntament que siguin aplicables. 
 
CINQUÈ. Comunicar al cedent que disposa d’un mes, a comptar des de la notificació 
d’aquest acord, per justificar el pagament dels drets establerts en l’ordenança fiscal 
sobre la cessió i altres que corresponguin a la Hisenda Pública. De no produir-se la 
justificació en aquest termini, s’entendrà per no produïda la cessió. 
 
SISÈ. Requerir a la cessionària, perquè en el termini a 15 dies amb posterioritat a la 
notificació del present acord, acrediti el compliment dels requisits establerts a l’article 
21 del Reglament de Mercats. L’acreditació del compliment d’aquests requisits 
donarà dret a l’exercici de l’activitat de venda. 

 
SETÈ.  Notificar aquest acord als interessats, així com al Departament de Gestió 
Tributària i Intervenció. 

 
VUITÈ. Fer constar que 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 
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Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 
o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la 
desestimació presumpta del recurs. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es 
prorroga l’estat d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret 
Llei 11/2020 el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per 
instar altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge 
que els substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del 
que puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat , es 
computarà des del dia 1 de juny, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén 
sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 
impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 22 
de maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis 
processos des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) i fins el proper 
4 de juny.” 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 

 
 
   
29. Acció Social.  
Número: 387/2020/eAJT. 
 
APROVAR L’APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA A CÀRITAS DIOCESANA SANT FELIU 
DE LLOBREGAT PEL PROJECTE DE L’ECONOMAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
DAVANT L’AUGMENT D’USUARIS PROVOCAT PER LA CRISI ECONÒMICA 
DERIVADA DE LA PANDÈMIA DEL COVID-19 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  

“PRIMER. Autoritzar i disposar de 150.000,00 € (CENT CINQUANTA MIL EUROS) i 
reconèixer l’obligació de pagament de 50.000,00 € (CINQUANTA MIL EUROS) 
mensuals, durant dos mesos consecutius (juny i juliol), en concepte d’aportació 
extraordinària a Càritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat, amb CIF R0801973I, per a 
la gestió de l’Economat de Vilanova i la Geltrú per donar resposta a l’increment 
d’usuaris que han tingut com a conseqüència de la crisi sanitària generada pel COVID-
19.  
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L’import anterior serà carregat a l’aplicació pressupostària 35.2315.48004 Conveni 
Càritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat del pressupost de despeses vigent. 

SEGON. Notificar el present acord a Càritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat.  

TERCER. Peu de recursos. 

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

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

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la recepció de la notificació corresponent. 

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

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es prorroga 
l’estat d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 
el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres 
procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els 
substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis, en qualsevol procediment del que 
puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà 
des del dia 1 de juny, amb independència del temps que hagués transcorregut des de 
l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o impugnació amb anterioritat 
a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de l’eficàcia i 
executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 22 de 
maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis 
processos des de la declaració d’estat d’alarma (14 de març de 2020) i fins el proper 4 
de juny.”. 

  
   
30. Llicències i Disciplina.  
Número: 5/2020/eDIS. 
 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 
SANCIONADOR NUM 5/2020/eDIS (relacionat amb exp 36/2019-DIS) PER OBRES 
DE REFORMA  D'HABITATGE  A  RB DE SALVADOR SAMÀ, 72,  AMB 
MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ INTERIOR I DE L’ESCALA, QUE NO 
S’ADAPTEN A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA ATORGADA (NUM 000345/2019-OBR) 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
 
 

PRIMER: IMPOSAR a la interessada l’entitat METEORIT, CB, amb NIF núm  E 
6081869 la sanció MÍNIMA de TRES CENTS € (300 €), en relació a l’expedient 
sancionador num. 5/2020/eDIS (relacionat amb l’expedient 000036/2019-
DIS),  de conformitat amb la Proposta de Resolució de la Instructora de 
l’expedient de data 28 de gener de 2020, ressenyada a la part expositiva de la 
present resolució. 

 
SEGON: Notificar aquesta resolució a la interessada i al servei de Recaptació 

 
 

TERCER: Peu de recursos: 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Recurs de reposició, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini 
d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
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 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.”. 

  
 
   
31. Llicències i Disciplina.  
Número: 70/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER M. A. E., 
PER A  FER LA DIVISIÓ HORITZONTAL DE L’EDIFICI ENTRE MITGERES EN DOS 
ELEMENTS, UN HABITATGE EN PB i UN HABITATGE EN PP, AL C. DE L’AIGUA, 146 
(000070/2020/eOBR) 
 
 La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:  
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“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per M. A. E., va sol·licitar 
llicència d’obres per a FER LA DIVISIÓ HORITZONTAL DE L’EDIFICI ENTRE 
MITGERES EN DOS ELEMENTS, UN HABITATGE EN PB i UN HABITATGE EN PP, 
AL C. DE L’AIGUA, 146 (000070/2020/eOBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  
  
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 

1. Un cop realitzada la divisió els elements són: 

Entitat 1: planta baixa, habitatge de 107,70 m2 de superfície construïda. 

Entitat 2: planta pis pirmer, habitatge de 78,48 m2 de superfície construïda. 

2. L’edifici també consta d’una planta coberta comunitària (terrat), amb una superfície 
útil exterior de 72,76 m2. 

3. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

4. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

5. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. 
Com a requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i 
Salut en el treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de 
comunicar al Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de 
coordinar la seva implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir 
l’esmentada llicència, a l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles 
o de vianants, l’afectació de parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, 
trasllat a viver o reposició d’arbres, la restricció d’accés a guals, l’afectació de 
quioscs i bústies.  

La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre 
el Pla durant el transcurs de l’obra. 

6. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre 
la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini 
públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que 
l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol 
habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per 
incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
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7. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

8. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb 
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i 
adequat a l'entorn. 

9. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar 
integrats arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició 
arquitectònica de les façanes i no hauran de provocar un impacte visual 
significatiu. 

10. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a 
continuació. L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la 
resolució de la present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari 
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que 
ocasionalment s’hagin pogut malmetre. 

3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació 
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de 
la part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final 
de l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la 
llicència de primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de 
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de 
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se 
als divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant 
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un període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans 
esmentats, la llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues 
segons el tipus d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la 
llicència inicial. Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de 
finalitzar el període de validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General 
d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú) 

8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar 
els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
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.”. 
  
   
32. Llicències i Disciplina.  
Número: 72/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER E. P. M., 
PER A  REFORMAR I AMPLIAR L’HABITATGE UNIFAMILIAR DE PB EN UN EDIFICI 
DE PB+1PP EN TESTERA AL C. ANSELM CLAVÉ, 31 CANTONADA AMB C. 
PARLAMENT, 8-10 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:    
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“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per E.P. M.I, va sol·licitar 
llicència d’obres per a  REFORMAR I AMPLIAR L’HABITATGE UNIFAMILIAR DE PB 
EN UN EDIFICI DE PB+1PP EN TESTERA al C. Anselm Clavé, 31 cantonada amb C. 
Parlament, 8-10d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i 
jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 

incorporat a l’expedient, aquesta llicència queda condicionada a:  

1. Els valors d’alçada i elevació indicats a la taula inclosa a la part 
expositiva del referit acord per a l’edifici d’habitatges plurifamiliar (i la 
grua torre), inclosos tots elements com ara  antenes, parallamps, 
xemeneies, equips d’aire condicionat, caixes d’ascensor, cartells, elements 
decoratius (cartells, il·luminacions, etc.,) o qualsevol altre afegit, així com els 
mitjans auxiliars que puguin ser necessaris durant la instal·lació de la grua 
torre. Aquests valors d’alçada i elevació són els següents: 

 

Ús 
Cota 

(msnm) 
Alçada 

(m) 
Elevació 
(msnm) 

Edificació 11,12 7,93 19,05 

2. En el cas que sigui necessària la utilització d’altres mitjans auxiliars que 
superin l’alçada i elevació autoritzades, caldrà sol·licitar la corresponent 
autorització de forma prèvia i preceptiva a la seva instal·lació, fent referència 
a aquest expedient. 

3. L’incompliment dels punts anteriors que comprometin la seguretat i/o afectin 
a la regularitat de les operacions de l’aeroport de Barcelona, suposarà la 
revocació i la pèrdua de la validesa i legitimitat de la present autorització i 
comportarà la corresponent responsabilitat continguda a la Llei 21/2003, de 
7 de juliol, de Seguretat Aèria, i es podrà incoar, en el seu cas, el 
corresponent expedient sancionador. 

4. AESA podrà inspeccionar les servituds aeronàutiques i l’acompliment dels 
acords d’autorització en matèria de servitud aeronàutica, d’acord amb el que 
estableix l’article 22 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria i 
l’article 33.4 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds 
aeronàutiques, modificat pel RD 297/2013, de 26 d’abril. 

2. La llicència s’ha concedit amb el projecte bàsic, qualsevol modificació que 
comporti el posterior desenvolupament del projecte d’execució, s’haurà de 
presentar com a modificació del projecte bàsic.   Igualment per poder començar 
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les obres cal aportar a aquest Ajuntament còpia del projecte d’execució. 

3. Tal i com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal.lació d’aparells de 
climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal.lacions a l’exterior dels 
edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades 
arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana. 

4. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, aportant 
entre d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la direcció 
facultativa i visat pel col·legi professional. 

5. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

6. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

7. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. 
Com a requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i 
Salut en el treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de 
comunicar al Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de 
coordinar la seva implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir 
l’esmentada llicència, a l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles 
o de vianants, l’afectació de parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, 
trasllat a viver o reposició d’arbres, la restricció d’accés a guals, l’afectació de 
quioscs i bústies.  

La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre 
el Pla durant el transcurs de l’obra. 

8. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre 
la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini 
públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que 
l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol 
habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per 
incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

9. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

10. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb 
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i 
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adequat a l'entorn. 

11. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar 
integrats arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició 
arquitectònica de les façanes i no hauran de provocar un impacte visual 
significatiu. 

12. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a 
continuació. L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la 
resolució de la present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari 
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que 
ocasionalment s’hagin pogut malmetre. 

3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació 
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de 
la part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final 
de l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la 
llicència de primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de 
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de 
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se 
als divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant 
un període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans 
esmentats, la llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues 
segons el tipus d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la 
llicència inicial. Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de 
finalitzar el període de validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General 
d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú) 
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8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar 
els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
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.”. 
 
   
33. Llicències i Disciplina.  
Número: 94/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER J. P. A., 
PER A  FER LA REMUNTA DE UNA SEGONA PLANTA PER AMPLIAR L’HABITATGE 
DE PLANTA PRIMERA, AL C. DEL AIGUA, 146 (94/2020/eOBR) 
 
 La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:    
 
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  J. P. A., va sol·licitar 
llicència d’obres per a  FER LA REMUNTA DE UNA SEGONA PLANTA PER 
AMPLIAR L’HABITATGE DE PLANTA PRIMERA, AL C. DEL AIGUA, 146 
(94/2020/eOBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i 
jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
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CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 

incorporat a l’expedient, aquesta llicència queda condicionada a:  

1. Els valors d’alçada i elevació indicats a la taula inclosa a la part expositiva 
del referit acord per a l’edifici d’habitatges plurifamiliar (i la grua torre), 
inclosos tots elements com ara  antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire 
condicionat, caixes d’ascensor, cartells, elements decoratius (cartells, 
il·luminacions, etc.,) o qualsevol altre afegit, així com els mitjans auxiliars que 
puguin ser necessaris durant la instal·lació de la grua torre. Aquests valors 
d’alçada i elevació són els següents: 

Ús 
Cota 
(msnm) 

Alçada (m) 
Elevació 

(msnm) 

Edificació 22,00 10,19 32,19 

    

2. En el cas que sigui necessària la utilització d’altres mitjans auxiliars que superin 
l’alçada i elevació autoritzades, caldrà sol·licitar la corresponent autorització de 
forma prèvia i preceptiva a la seva instal·lació, fent referència a aquest 
expedient. 

3. L’incompliment dels punts anteriors que comprometin la seguretat i/o afectin a 
la regularitat de les operacions de l’aeroport de Barcelona, suposarà la 
revocació i la pèrdua de la validesa i legitimitat de la present autorització i 
comportarà la corresponent responsabilitat continguda a la Llei 21/2003, de 7 
de juliol, de Seguretat Aèria, i es podrà incoar, en el seu cas, el corresponent 
expedient sancionador. 

4. AESA podrà inspeccionar les servituds aeronàutiques i l’acompliment dels 
acords d’autorització en matèria de servitud aeronàutica, d’acord amb el que 
estableix l’article 22 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria i 
l’article 33.4 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques, 
modificat pel RD 297/2013, de 26 d’abril. 

2. Abans de l’inici de l’obra cal aportar còpia del projecte bàsic i d’execució visat pel 
corresponent Col·legi Professional, igualment cal aportar full d’assumeix de 
l’arquitecte tècnic, coordinador de seguretat i salut, full del programa de control de 
qualitat, i full d’estadística, tot visat pel corresponent Col·legi Professional. 

3. Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel 
responsable de l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques ”in situ” que 
justifiqui el compliment dels objectius de qualitat establerts a l’ordenança 
reguladora del soroll i vibracions de Vilanova i la Geltrú, en compliment de l’article 
23.3, d’aquesta normativa. Així mateix, caldrà aportar certificat del tècnic director 
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respecte al compliment de l’”ordenança d’estalvi d’aigua de Vilanova i la Geltrú”. 

4. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat d’eficiència energètiques de 
l’edifici acabat d’acord amb el Real Decreto 253/2013 de 5 d’abril. 

5. Tal i com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells 
de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels 
edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades 
arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana. 

6. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram 
separatiu l’edificació haurà de contemplar interiorment la separació de la recollida 
d’aigües pluvials respecte de la residuals i aquestes hauran de ser coincidents en 
la mateixa arqueta per a la seva connexió a la xarxa de clavegueram. 

7. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, aportant 
entre d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la direcció 
facultativa i visat pel col·legi professional. 

8. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

9. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

10. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. 
Com a requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i 
Salut en el treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de 
comunicar al Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de 
coordinar la seva implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir 
l’esmentada llicència, a l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles 
o de vianants, l’afectació de parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, 
trasllat a viver o reposició d’arbres, la restricció d’accés a guals, l’afectació de 
quioscs i bústies.  

La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre 
el Pla durant el transcurs de l’obra. 

11. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre 
la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini 
públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que 
l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol 
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habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per 
incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

12. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

13. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb 
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i 
adequat a l'entorn. 

14. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar 
integrats arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició 
arquitectònica de les façanes i no hauran de provocar un impacte visual 
significatiu. 

15. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a 
continuació. L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la 
resolució de la present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari 
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que 
ocasionalment s’hagin pogut malmetre. 

3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació 
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de 
la part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final 
de l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la 
llicència de primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de 
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
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intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de 
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se 
als divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant 
un període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans 
esmentats, la llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues 
segons el tipus d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la 
llicència inicial. Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de 
finalitzar el període de validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General 
d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú) 

8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar 
els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
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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34. Llicències i Disciplina.  
Número: 100/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRESENTADA PER M. A. C. R., PER A 
FER LA DIVISIÓ HORITZONTAL DE UN EDIFICI, EN TRES HABITATGES I UN 
LOCAL local a la PL. LLARGA,10 (exp. 000100/2020/eOBR) 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:    
 
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  M. A. C. R., va sol·licitar llicència 
per a FER LA DIVISIÓ HORITZONATAL DE UN EDIFICI, EN TRES HABITATGES I UN 
LOCAL A LA PL. LLARGA, 10 (EXP. 000100/2020/eOBR), d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables amb les 
següents condicions particulars i generals:  
1. Després de la divisió horitzontal la descripció de l’edifici és la següent: 

i. ENTITAT 1: Local de 163,57 m2 construits en planta baixa, amb façana a la 
Plaça Llarga, carrer de Palmerar i carrer de Palmerar de Dalt. 

ii. ENTITAT 2: habitatge 1er 1 era de 92,15 m2 construïts desenvolupats en 
planta primera, amb façana a la Plaça Llarga i carrer Palmerar. 

iii. ENTITAT 3: habitatge 1er 2ona de 80,65 m2 construïts desenvolupats en 
planta primera, amb façana a la Plaça Llarga i carrer Palmerar de Dalt. 

iv. ENTITAT 4: habitatge de 182,10 m2 construïts en planta segona, amb 
façana a la Plaça Llarga, carrer Palmerar i carrer Palmerar de Dalt. 

2. Les connexions a les xarxes de serveis que s’hagin de modificar a conseqüència 
de la variació de parcel·lació aniran a càrrec del propietari. 

3. La llicència queda condicionada al compliment dels requeriments generals per fer 
parcel·lacions i divisions horitzontals, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la 
llicència, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 

 
CONDICIONS GENERALS DE PARCEL·LACIONS I DIVISIONS HORITZONTALS 

 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 

tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
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responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

2. No s’entendrà concedida la llicència fins el moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’ajuntament. 

 

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
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.”. 

  
 
   
35. Llicències i Disciplina.  
Número: 183/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
COPCISA, SA, PER A INSTAL·LAR UNA GRUA TORRE PER A LA CONSTRUCCIÓ 
DÚN EDIFICI PLURIFAMILIAR AMB DOS ESCALES, AL C. ANY DELS NEGATS, 
7A(Exp.183/2020/eOBR) 
 
 La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 
ACORD:   
 
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per COPCISA, SA, va sol·licitar 
llicència d’obres per a  INSTAL·LAR UNA GRUA TORRE PER A LA CONSTRUCCIÓ 
DÚN EDIFICI PLURIFAMILIAR AMB DOS ESCALES, AL C. Any dels Negats, 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154266036205033 
 
 
 
 
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 

 

7A(Exp.183/2020/eOBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Segons l’acord favorable de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) 

incorporat a l’expedient, aquesta llicència queda condicionada a:  

I. Els valors d’alçada i elevació indicats a la taula inclosa a la part expositiva 
del referit acord per a l’edifici d’habitatges plurifamiliar (i la grua torre), 
inclosos tots elements com ara  antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire 
condicionat, caixes d’ascensor, cartells, elements decoratius (cartells, 
il·luminacions, etc.,) o qualsevol altre afegit, així com els mitjans auxiliars que 
puguin ser necessaris durant la instal·lació de la grua torre. Aquests valors 
d’alçada i elevació són els següents: 

Ús Cota (msnm) Alçada (m) Elevació (msnm) 

Edificació 7,74 34,72 42,46 

Grua-torre 7,74 49,57 57,31 

 

II. En el cas que sigui necessària la utilització d’altres mitjans auxiliars que superin 
l’alçada i elevació autoritzades, caldrà sol·licitar la corresponent autorització de 
forma prèvia i preceptiva a la seva instal·lació, fent referència a aquest 
expedient. 

III. L’incompliment dels punts anteriors que comprometin la seguretat i/o afectin a 
la regularitat de les operacions de l’aeroport de Barcelona, suposarà la 
revocació i la pèrdua de la validesa i legitimitat de la present autorització i 
comportarà la corresponent responsabilitat continguda a la Llei 21/2003, de 7 
de juliol, de Seguretat Aèria, i es podrà incoar, en el seu cas, el corresponent 
expedient sancionador. 

IV. AESA podrà inspeccionar les servituds aeronàutiques i l’acompliment dels 
acords d’autorització en matèria de servitud aeronàutica, d’acord amb el que 
estableix l’article 22 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria i 
l’article 33.4 del Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques, 
modificat pel RD 297/2013, de 26 d’abril. 

2. Una vegada muntada la grua, caldrà aportar la següent documentació: 

I. Certificat final de la instal·lació, signat pel tècnic i visat pel seu Col·legi 
professional. 

II. Models GR-1 (autorització) i GR-2 (final d’instal·lació), degudament diligenciats 
i segellats per una Entitat d’Inspecció i Control. 
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3. El muntatge, maniobrabilitat i condicions de treball de la grua, s’ajustarà a tot el 
que està regulat en el Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, pel que s’aprova el 
“Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o 
altres aplicacions”. 

4. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

5. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

6. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. 
Com a requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i 
Salut en el treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de 
comunicar al Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de 
coordinar la seva implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir 
l’esmentada llicència, a l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles 
o de vianants, l’afectació de parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, 
trasllat a viver o reposició d’arbres, la restricció d’accés a guals, l’afectació de 
quioscs i bústies.  

La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre 
el Pla durant el transcurs de l’obra. 

7. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre 
la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini 
públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que 
l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol 
habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per 
incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

8. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

9. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb 
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i 
adequat a l'entorn. 

10. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar 
integrats arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició 
arquitectònica de les façanes i no hauran de provocar un impacte visual 
significatiu. 
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11. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a 
continuació. L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la 
resolució de la present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari 
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que 
ocasionalment s’hagin pogut malmetre. 

3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació 
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de 
la part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final 
de l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la 
llicència de primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de 
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de 
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se 
als divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant 
un període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans 
esmentats, la llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues 
segons el tipus d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la 
llicència inicial. Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de 
finalitzar el període de validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General 
d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú) 

8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar 
els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  
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SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
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.” 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es prorroga 
l’estat d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 
el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres 
procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els 
substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que 
puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat , es 
computarà des del dia 1 de juny, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 
impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 
22 de maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis 
processos des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) i fins el proper 
4 de juny . 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de 
març  de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de 
reposició començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
  
 
 
 
   

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154266036205033 
 
 
 
 
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 

 

36. Llicències i Disciplina.  
Número: 212/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER CUNIT VERTICAL, SL, PER 
A  ENDERROCAR UN EDIFICI ENTRE MITGERES DE PB, AL C. UNIÓ, 68-78 (Exp. 
000212/2020/eOBR) 
 
  
 
Relació de fets 
1. El dia 30 d’abril de 2020, CUNIT VERTICAL, SL, va sol·licitar llicència d’obres per a  

ENDERROCAR UN EDIFICI ENTRE MITGERES DE PB, AL C. UNIÓ, 68-78 (Exp. 
000212/2020/eOBR) 

2. D’acord amb la documentació presentada, l’arquitecte tècnic municipal el dia 4 de 
maig de 2020 ha emès un informe tècnic favorable per a la concessió d’aquesta 
llicència. Igualment el cap dels serveis jurídics-administratius d’urbanisme, ha emès 
un informe jurídic favorable a aquesta concessió.  

Fonaments de dret 
 
1. La sol·licitud s’ha sotmès als tràmits previstos als articles 75 i següents del 

Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, a la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
(BOE núm. 236, de 02-10-2015), a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i a les condicions 
establertes a les normatives municipals que li són d’aplicació. 

2. Decret de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, de delegació de competències a la 
Junta de Govern local, publicat al BOP de 3 de juliol de 2019. 

  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
ACORD:    
 
 
   
PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  CUNIT VERTICAL, SL, va 
sol·licitar llicència d’obres per a  ENDERROCAR UN EDIFICI ENTRE MITGERES DE 
PB, AL C. UNIÓ, 68-78 (Exp. 000212/2020/eOBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions 
particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Abans de l’inici de les obres cal aportar el full d’assumeix del tècnic director de 
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l’obra i coordinador de seguretat visat pel corresponent Col·legi Professional. 

2. En cas que durant el procés d’enderroc es trobin elements de fibrociment, els 
treballs hauran de ser realitzats per una empresa especialitzada en la manipulació 
del fibrociment. 

3. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

4. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla que 
ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la corresponent 
sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

5. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible haver 
obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a 
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en 
el treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar 
al Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva 
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a 
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació 
de parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat a viver o reposició 
d’arbres, la restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.  

La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el 
Pla durant el transcurs de l’obra. 

6. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre 
la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini 
públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que 
l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol 
habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per 
incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

7. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

8. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb 
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i 
adequat a l'entorn. 

9. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats 
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les 
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 

10. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments generals 
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per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la 
present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals. 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari 
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que 
ocasionalment s’hagin pogut malmetre. 

3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació 
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de la 
part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final 
de l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la 
llicència de primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de 
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de 
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als 
divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un 
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la 
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus 
d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial. 
Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període 
de validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística 
de Vilanova i la Geltrú) 

8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar 
els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu l’import 
de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de l’Ajuntament.  

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
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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.” 
  
 
   
37. Llicències i Disciplina.  
Número: 214/2020/eOBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER N. R. V., 
PER A  ENDERRICAR UN MAGATZEM DE PB ENTRE MITGERES, AL C. 
RESTAURACIÓ, 4 (214/2020/eOBR) 
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
ACORD:    
 
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada N. R. V., va sol·licitar llicència 
d’obres per a  ENDERROCAR UN MAGATZEM DE PB ENTRE MITGERES al C. 
Restauració, 4 (214/2020/eOBR), d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
CONDICIONS PARTICULARS DE L’ OBRA 
 
1. Abans de l’inici de l’obra cal aportar còpia visada tant del projecte com de 

l’assumeix tècnic del director de l’obra i coordinador de seguretat. Igualment cal 
aportar l’estudi bàsic de seguretat i salut, igualment visat. 
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2. En cas de que durant el procés d’enderroc es trobin elements amb amiant 
(fibrociment) caldrà que aquest estiguin tractats per una empresa especialitzada 
en la manipulació d’aquest. 

3. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

4. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

5. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible 
haver obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. 
Com a requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i 
Salut en el treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de 
comunicar al Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de 
coordinar la seva implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir 
l’esmentada llicència, a l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles 
o de vianants, l’afectació de parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, 
trasllat a viver o reposició d’arbres, la restricció d’accés a guals, l’afectació de 
quioscs i bústies.  

La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre 
el Pla durant el transcurs de l’obra. 

6. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre 
la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini 
públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que 
l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol 
habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per 
incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

7. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

8. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb 
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i 
adequat a l'entorn. 

9. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar 
integrats arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició 
arquitectònica de les façanes i no hauran de provocar un impacte visual 
significatiu. 

10. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments 
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generals per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a 
continuació. L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la 
resolució de la present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari 
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que 
ocasionalment s’hagin pogut malmetre. 

3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació 
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de 
la part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final 
de l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la 
llicència de primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de 
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de 
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se 
als divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant 
un període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans 
esmentats, la llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues 
segons el tipus d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la 
llicència inicial. Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de 
finalitzar el període de validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General 
d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú) 

8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar 
els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  
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SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
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.”. 
 
 
 
   
38. Urbanisme i Planejament.  
Número: 4/2020/eURB. 
 
APROVAR INICIALMENT EL COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DEL PLA 
PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL 2.16, MASIA DEL NOTARI, DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 ACORD:  
 
“PRIMER.- Aprovar inicialment el compte de liquidació definitiva del Polígon d’Actuació 
únic del Pla parcial urbanístic del sector industrial 2.16 Masia del Notari, de Vilanova i 
la Geltrú, presentat per la Junta de Compensació del Pla parcial 2.16 Masia del Notari, 
incorporat a l’expedient, amb un import definitiu de 7.879.565,76€ (SET MILIONS 
VUIT-CENTS SETANTA-NOU MIL CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS, AMB 
SETANTA-SIS CÈNTIMS (IVA exclòs). D’aquesta quantitat, l’import definitiu de les 
despeses per obra d’urbanització és de 6.680.170,21€ (SIS MILIONS SIS-CENTS 
VUITANTA MIL CENT SETANTA EUROS, AMB VINT-I-UN CÈNTIMS), IVA exclòs; 
l’import definitiu de les despeses de gestió és de 632.007,47€ (SIS-CENTS TRENTA-
DOS MIL SET EUROS, AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS), IVA exclòs; i l’import 
definitiu corresponent a les indemnitzacions és de 567.388,08€ (CINC-CENTS 
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SEIXANTA-SET MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS, AMB VUIT CÈNTIMS). 
Tot això de conformitat amb l’informe tècnic favorable que s’integra a l’expedient. 
 
SEGON.- Determinar que, a la vista de l’informe tècnic favorable, així com en 
compliment del que preveu l’article 162 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (aprovat 
per Decret 305/2006, de 18 de juliol), i als efectes previstos a l’article 195 d’aquest 
mateix Reglament, relatiu a la dissolució de les entitats urbanístiques col·laboradores, 
una vegada aprovat definitivament el referit compte de liquidació definitiva es procedirà 
posteriorment a l’acord municipal d’aprovació de la dissolució d’aquesta Junta de 
Compensació, així com dins el mateix acord de dissolució, a l’acceptació de la 
sol·licitud de la Junta de innecessarietat de la seva transformació en Junta de 
Conservació, en els termes exposats a l’informe tècnic abans ressenyat i incorporat a 
l’expedient. 
 
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. Eduard Lluzar López de Briñas, en qualitat 
de Secretari de la Junta de Compensació del Pla parcial 2.16 Masia del Notari, així 
com a tots els interessats en l’expedient, juntament amb una còpia del Compte de 
liquidació definitiva, i atorgar un tràmit d’audiència pel termini d’UN (1) MES, per a què 
aquests interessats puguin consultar l’expedient i, si s’escau, formular les al·legacions 
que estimin convenients. Tot això a l’empara de l’article 162.4 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol).  

A aquests efectes, l’expedient estarà a disposició de qualsevol interessat al Servei 
Jurídic i Administratiu d’Urbanisme, plaça de la Vila, 8, 2n, 08800 de Vilanova i la 
Geltrú, de dilluns a divendres, de 9:30 a 14:00 h. 

D’acord amb les lletres d) i e) de l’article 119.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, la 
notificació de l’acord d’aprovació definitiva s’haurà de produir en el termini de dos 
mesos des del finiment del termini d’audiència (en aquest supòsit). En cas contrari, 
s’entén que el compte de liquidació definitiva ha quedat aprovat definitivament per 
silenci administratiu positiu. Un cop aprovat definitivament o acreditat l’acte presumpte, 
segons el que estableix la legislació de procediment administratiu comú, l’administració 
n’ha d’ordenar els actes administratius reglamentaris i, si escau, la formalització 
corresponent. 
 
QUART.- Peu de recursos. 

“Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs. 

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es prorroga 

l’estat d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 

el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres 

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

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

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

computarà des del dia 1 de juny, amb independència del temps que hagués 

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

impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
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perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 

impugnació. 

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 

22 de maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis 

processos des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) i fins el proper 

4 de juny . 

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

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

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

 
 
  
   
39. Habitatge.  
Número: 1093/2018/eAJT. 
 
ADDENDA AL CONVENI DE L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE PER A LA 
TRAMITACIÓ DELS AJUTS ESPECIALS PER PERSONES AFECTADES PER LA 
CRISI SANITÀRIA DE LA COVID-19. 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 
 
 ACORD:  
 
“Primer.- Aprovar la subscripció de l’addenda al conveni de l’Oficina Local d’Habitatge 
per a la tramitació dels ajuts especials per persones afectades per la crisi sanitària de 
la COVID-19 entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge d’aquest municipi, en els termes exposats 
en el document d’addenda que s’annexa a aquesta proposta. 
 
Segon .- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió 
que se celebri. 
 
Tercer.- Notificar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el present acord. 
 
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 
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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.” 
 
 
Text de l’addenda:  
 
“ANNEX A L’ADDENDA DE PRÒRROGA PER A L’ANY 2020 DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE/BORSA DE 
MEDIACIÓ, EN RELACIÓ AMB LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS PER CONTRIBUIR A 
MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19 EN ELS LLOGUERS 
DE L’HABITATGE HABITUAL 
 
El Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents 
complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19 estableix 
determinades mesures per pal·liar aquesta situació. Dins d’aquestes mesures, l’article 
10 preveu incorporar en el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, regulat al Reial Decret 
106/2018, de 9 de març, un nou programa d’ajuts, per contribuir a minimitzar l’impacte 
econòmic i social del COVID19, en els lloguers d’habitatge habituals. 
 
L’Ordre TMA/336/2020, de 9 d'abril, per la qual s'incorpora, substitueix i modifiquen 
sengles programes d'ajuda de el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, incorpora de 
forma immediata al Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 el nou programa d' ajuts per a 
contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de l'COVID-19 en els lloguers 
d'habitatge habitual. 
 
La RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig, del president de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya estableix les condicions d'accés als ajuts per a contribuir a 
minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers de l’habitatge 
habitual. 
 
L’objecte d’aquesta resolució és la concessió d'ajuts al lloguer, mitjançant adjudicació 
directa, a les persones arrendatàries d'habitatge habitual, que com a conseqüència de 
l'impacte econòmic i social del COVID-19, tinguin problemes transitoris per atendre el 
pagament parcial o total del lloguer. 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament/Consell Comarcal, van subscriure 
l’any 2019 un conveni de col·laboració i encàrrec de gestions relatiu a l’oficina local 
d’habitatge/borsa de mediació que ha estat prorrogat per a l’any 2020 mitjançant la 
corresponent addenda de pròrroga. 
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El pacte segon de l’esmentat conveni preveu la gestió per part de l’oficina d’expedients 
d’ajuts per al pagament del lloguer, que es compensen per part de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya amb una contraprestació econòmica de 50€ per cada 
expedient tramitat, amb la limitació econòmica de l’aportació màxima establerta en el 
pacte quart c. del conveni, que només es podrà incrementar en el cas que es justifiqui 
una activitat superior i en funció de les disponibilitats pressupostàries. 
 
No obstant, atès que l’aprovació d’aquesta nova línia d’ajuts per al pagament del 
lloguer, que té caràcter transitori i extraordinari, podrà comportar un augment 
significatiu dels expedients d’ajuts que de forma ordinària tramiten les oficines locals 
d’habitatges i les borses de mediació, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya considera 
adient que la contraprestació econòmica que correspongui als nous ajuts al pagament 
al lloguer no computin dins de la limitació econòmica de l’aportació màxima que preveu 
el conveni d’encàrrec de gestions. 
 
En conseqüència, les parts acorden que: 
 
1. L’Ajuntament/Consell Comarcal, mitjançant l’oficina local d’habitatge/borsa de 
mediació, tramitarà els expedients de la nova línia d’ajuts al lloguer regulats en la 
Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig. 
 
2. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya compensarà econòmicament la tasca 
desenvolupada per l’oficina per a la gestió dels esmentats ajuts extraordinaris, a raó de 
50€ per cada expedient tramitat. 
 
3. Aquesta contraprestació econòmica no es veurà limitada per l’aportació 
màxima que s’ha fixat en el pacte segon de l’addenda de pròrroga del conveni per a 
l’any 2020. 
  
4. Per a l’acreditació de l’activitat desenvolupada, l’oficina inclourà els expedients 
tramitats d’aquesta línia d’ajuts al lloguer vinculats al COVID-19, de manera 
diferenciada, en la certificació que ha de presentar a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya amb efectes de data 31 de desembre de 2020, signada per l’interventor o 
excepcionalment pel secretari de l’ens local, prevista en el pacte tercer de l’addenda 
de pròrroga del conveni per a l’any 2020. 
 
 
 
 
La directora de l’Agència L’Alcalde/ssa / El President/a de l’Habitatge de 
Catalunya”    
  
 
 
 
 
 
Punts a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154266036205033 
 
 
 
 
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 

 

 
   
40. Secretaria General. Assessoria Jurídica  
Número: 101/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000397/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, SEGONS INFORME TÈCNIC DE 
DATA 21/06/2019 . 
 
 “Aquest punt es deixa sobra la taula.”. 
 
 
41. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 102/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000102/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, SEGONS INFORME TÈCNIC DE 
DATA 23/05/2019 . 
 
 
“Aquest punt es deixa sobra la taula.”. 
   
42. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 106/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000397/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, SEGONS INFORME TÈCNIC DE 
DATA 29/08/2019 . 
 
“Aquest punt es deixa sobra la taula.”. 
   
43. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 188/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 000188/2020-eUES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, 
SEGONS DENÚNCIA DE LA POLICIA LOCAL DE DATA 26/04/2017 . 
 
“Aquest punt es deixa sobra la taula.”. 
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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. 
 
 
 
44. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 22/2020/eCONT. 
 
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA, 
SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PLATGES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  

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

ACORD  

 
 

“PRIMER.- Adjudicar a DMCLUXE, S.L., amb NIF B55718944, el contracte dels 
serveis de vigilància, salvament i socorrisme de les platges de Vilanova i la 
Geltrú, per un període de dos (2) anys per les temporades estivals (des de l’1 
de maig a 1 d’octubre), prorrogable per dos (2) anys més, per períodes anuals, 
amb un preu anual de DOS-CENTS VUIT MIL CENT SET EUROS AMB 
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS D’EURO (208.107,34 € euros), més 
QUARANTA-TRES MIL SET-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-
QUATRE CÈNTIMS D’EURO (43.702,54€), que fan un total de DOS-CENTS 
CINQUANTA-UN MIL VUIT-CENTS NOU EUROS AMB VUITANT-VUIT 
CÈNTIMS D’EURO (251.809,88€). 

  
            

SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 

contraurà   amb càrrec a l’aplicació pressupostària 53.1711.2270100 

(Contracte Socorristes) del pressupost vigent. L’autorització o realització del 

contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
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La despesa prevista per al 2020, atenent la previsió d’inici del contracte el dia 1 
de juliol és de 143.594,06€ (CENT QUARANTA-TRES MIL CINC-CENTS 
NORANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS D’EURO), més 30.154,75€ 
(TRENTA MIL CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC 
CÈNTIMS D’EURO) corresponent a un 21% d’IVA que fan un total de 
173.748,82€ (CENT SETANTA-TRES MIL SET-CENTS QUARANTA-VUIT 
EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS D’EURO). 
 
La despesa prevista per al 2021 és de DOS-CENTS VUIT MIL CENT SET 
EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS D’EURO (208.107,34 € euros), 
més QUARANTA-TRES MIL SET-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-
QUATRE CÈNTIMS D’EURO (43.702,54€), que fan un total de DOS-CENTS 
CINQUANTA-UN MIL VUIT-CENTS NOU EUROS AMB VUITANT-VUIT 
CÈNTIMS D’EURO (251.809,88€). 
 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a totes les empreses licitadores. 
 
QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant, al Diari 
Oficinal de la Unió Europea i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat 
de Catalunya. 
  
CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 
2.19 del Plec de Clàusules Administratives particulars, Cap de Servei d’Espai 
Públic i Mobilitat, Sr. Jordi Campamà Pujol. 
 
SISÈ.- Aprovar les minutes dels corresponents contractes que s’adjunten com a 
Annex 1. 
 
SETÈ.- Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
VUITÈ.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, i de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 
39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el 
termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en 
el perfil del contractant, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic; excepte que el recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat 
de ple dret de l’art. 39.2  de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic  - 
lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la seva 
notificació o publicació en el perfil del contractant. 
 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154266036205033 
 
 
 
 
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 

 

Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius  de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del 
dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de 
conformitat amb els arts 8 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que 
estimi pertinent. 
 
 
 
 
ANNEX 1 (MINUTA CONTRACTE) 
 
CONTRACTE DE SERVEIS  DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME 
DE LES PLATGES DE VILANOVA I LA GELT´RU  
Exp. 022/2020/eCONT 
 
 
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 DMCLUXE, S.L. (en endavant el contractista) amb amb 
NIF B55718944,  domiciliada a VILA-SECA carrer RAMON LLULL núm. 5, 01 
02 i en el seu nom i representació el Sr. Carlos Martínez Zambrana, amb NIF 
47760779Z. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present 
contracte de subministraments que es portarà a efecte de conformitat amb els 
documents acceptats per la contractista. 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 
 
La Junta de Govern Local, en data 3 de març de 2020, va aprovar el plec de 
prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que regeixen 
l’esmentada contractació, per procediment obert d’acord amb l’article 156 de la 
LCSP, per un període de dos (2) anys per les temporades estivals (des de l’1 de 
maig a 1 d’octubre), prorrogable per dos (2) anys més, per períodes anuals, amb 
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un pressupost anual base de licitació de DOS-CENTS SEIXANTA MIL CENT 
TRENTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS D’EURO (260.134,18€), més 
CINQUANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DIVUIT 
CÈNTIMS D’EURO (54.628,18€), corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 
TRES-CENTS CATORZE MIL SETCENTS SEIXANTA DOS EUROS AMB 
TRENTA-SIS CÈNTIMS (314.762,36€). 

 
D’acord amb les competències  que la Disposició addicional segona atorga a 
l’alcaldessa en matèria de contractació, si bé aquesta competència ha estat 
delegada en la Junta de Govern Local mitjançant decret de data 25 de juny de 
2019, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data __ de __________ 
de 2020, va acordar adjudicat el contracte de serveis per a l’elaboració de la 
relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l’empresa 
DMCLUXE, S.L., amb NIF B55718944.  

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

 
 

CLÀUSULES 

 
Primera.- DMCLUXE, S.L. (en endavant, també, el contractista), es compromet 
a efectuar el servei corresponent al contracte de serveis per a l’elaboració de la 
relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb subjecció a 
les clàusules del present contracte, al contingut del document d’adjudicació, i a 
les prescripcions de la resta de documentació tècnica i administrativa que 
integra l’expedient administratiu (Plec de Prescripcions Tècniques i Plec de 
Clàusules Administratives Particulars). 
 
Segona.- El contractista s’obliga a efectuar el servei  per un import anual de 
DOS-CENTS CINQUANTA-UN MIL VUIT-CENTS NOU EUROS AMB 
VUITANT-VUIT CÈNTIMS D’EURO (251.809,88€). El preu corresponent a 

2020, atenent al fet de ser un servei de temporada, així com la formalització i 
inici de l’execució del contracte en data 1 de juliol, serà de 173.748,82€ (CENT 
SETANTA-TRES MIL SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB 

VUITANTA-DOS CÈNTIMS D’EURO). 
 
Tercera.- La durada del present contracte serà d’un període de dos (2) anys 

per les temporades estivals (des de l’1 de maig a 1 d’octubre), prorrogable per 
dos (2) anys més, per períodes anuals. 
 
Quarta.- El contractista s’obliga a efectuar servei d’acord amb allò establert al 
Plec de clàusules administratives particulars, al Plec de prescripcions 
tècniques i al contingut del document d’adjudicació que integra l’expedient, i 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154266036205033 
 
 
 
 
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 

 

resta obligat, també, a efectuar el servei d’acord amb la seva oferta de licitació 
i assumint les millores tècniques incloses a la mateixa. 

 
Cinquena.- El contractista respondrà davant terceres persones i del propi 
Ajuntament, de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del lliurament o 

realització de l’objecte del contracte, exonerant a la part contractant de 
qualsevol responsabilitat. A tal efecte, es compromet a subscriure i mantenir 
vigent qualsevol assegurança que sigui necessària per a dur a terme la seva 

activitat derivada del present contracte, amb cobertura suficient per a 
respondre de qualsevol eventualitat. 
 

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

taxes que gravin directa o indirectament el contracte i la seva execució, així 
com a acomplir totes les obligacions laborals i de seguretat social que puguin 

ser-li exigibles.”.  
 
  
 
 
 
 
   
45. Espai Públic.  
Número: 542/2020/eSVI. 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ D'UNA ZONA AMB REGULACIÓ 
DE L'ESTACIONAMENT EN SUPERFÍCIE AMB ZONA BLAVA A L'APARCAMENT DE 
LES PLATGES DE SANT GERVASI I L'AIGUADOLÇ, SITUAT AL NORD DE LES VIES 
DEL TREN 
  
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent  
 
 
ACORD:  
 
   
PRIMER. ENCARREGAR a l’empresa SERVEIS D’APARCAMENTS MUNICIPALS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, S.A.M., amb CIF A-62781208, amb la implantació d’una zona amb 
regulació de l’estacionament en superfície amb zona blava a l’aparcament de les platges de 
Sant Gervasi i de l’Aiguadolç, situat al nord de les vies del tren, així com l’execució de les 
actuacions complementàries per evitar els estacionaments indeguts a les zones properes a 
aquesta nova zona de regulació de l’estacionament. 
La seva implantació, administració i explotació serà durant un període de 15 anys que permeti a 
la societat municipal l’amortització de la inversió. 

 
El calendari i horari per la zona blava serà el següent: 
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 De l’1 de maig al 15 de juny: caps de setmana i festius, de 9 a 14 i de 16 a 20 hores; 

 Del 16 de juny al 15 de setembre: tots els dies, de 9 a 14 i de 16 a 21 hores; 

 Resta de l’any: aparcament lliure i gratuït. 
 
L’aplicació de la tarifa serà la corresponent a les zones 4 i 5, segons l’establert a l’ordenança 
fiscal número 15 “Taxa per l’estacionament regulat de vehicles”, la mateixa que és vigent al 
passeig Marítim, al passeig de Ribes Roges, a les zones blaves de l’Eixample de Mar i a la 
zona de la Pujada del Far de Sant Cristòfol. 
 

 
SEGON. APROVAR la fitxa/extracte de l’encàrrec a mitjans propis per tal de facilitar la 

publicació de les dades. 

 
 
TERCER. FACULTAR el regidor de Projectes i Obres, Serveis Viaris i Mobilitat, per signar els 

documents que siguin necessaris per executar l’acord. 

 
 
QUART. TRASLLADAR aquest acord a  SERVEIS D’APARCAMENTS MUNICIPALS DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ, S.A.M. 
 
 
CINQUÈ. APROVAR les condicions que regularà l’encàrrec a l’empresa SERVEIS 

D’APARCAMENTS MUNICIPALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, S.A.M., amb CIF: A-62781208, 
contingudes a continuació: 

 
 
FITXA-EXTRACTE 

 
Descripció:  
Encàrrec d’implantació, gestió, administració i explotació a la societat anònima municipal 
Serveis d’Aparcaments Municipals de Vilanova i la Geltrú, S.A.M.  

Objecte:  
Encàrrec d’implantació, gestió, administració i explotació d’un aparcament regulat en 
superfície amb zona blava a l’aparcament de les platges de Sant Gervasi i de 
l’Aiguadolç, situat al nord de les vies del tren. 

Drets i Obligacions: 
  
A - DRETS I DEURES DE L’ENS FILIAL  
1. Drets de l’ens filial:  

1. Resta facultat a utilitzar els terrenys de domini públic, cedits per l’administració titular, 
que requereix l’execució de les obres d’implantació i explotació de les zones 
d’aparcament regulat en superfície.  

2. Resta facultat a gestionar i explotar el servei d’aparcament regulat en superfície 
mitjançant control horari.  

 
2. Obligacions de l’ens filial:  

1. Executar al seu càrrec les obres i instal·lacions de les zones d’aparcament regulat en 
superfície.  

2. Informar a l’Ajuntament del funcionament del servei i de l’execució de les obres i 
instal·lacions al seu càrrec.  
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3. Mantenir en bon estat de conservació la porció del domini públic utilitzat i les obres i 
instal·lacions construïdes.  

 
B – POTESTATS DE L’ENS MATRIU  

1. Exigir la realització de les obres i instal·lacions conforme a les instruccions de 
l’Ajuntament.  

2. Inspeccionar en tot moment els béns objecte de l’ús  comú especial i també les 
instal·lacions i construccions existents.  

3. Exigir i vetllar pel compliment de les obligacions recollides en aquest acord.  
4. Interpretar tots els dubtes que apareguin en relació amb aquest document, essent 

executius els acords que al respecte es prenguin, sense perjudici dels recursos 
procedents.  

5. Rebre totes aquelles instal·lacions i dotacions de naturalesa immobiliària i mobiliària 
que configurin l’aparcament a la finalització de la concessió.  

 
C - OBLIGACIONS DE L’ENS MATRIU  

1. Mantenir a l’ens filial  en el seu dret a utilitzar els terrenys de domini públic objecte 
de l’ús comú especial  per tot el temps de durada de l’encàrrec de gestió, amb 
excepció de la concurrència de circumstàncies sobrevingudes d’interès públic.  

2. Aprovar la transmissió del dret d’explotació  entre l’empresa municipal i tercers 
interessats a través de l’oportú procediment.  

 
D - EXTINCIÓ  

1. Per venciment del termini pel qual va ser atorgada.  
2. Per desaparició del bé sobre el qual ha estat atorgada.  
3. Per desafectació del bé.  
4. Per renúncia de l’ens filial.  
5. Per revocació de l’explotació.  
6. Per resolució judicial.  
7. Incompliment de les obligacions contingudes en el present document.  
8. Per no acomodar-se les obres o instal·lacions al projecte aprovat o a les variacions 

autoritzades, prèvia advertència a l’ens filial de les obligacions adquirides.  
9. Mutu acord entre l’Ajuntament i l’ens filial.  
10. Per extinció de la personalitat jurídica de la societat municipal. En aquest cas, 

l’Ajuntament assumirà la gestió i explotació de l’aparcament, mentre no es decideixi 
modificar el règim de prestació del servei.  

11. Per declaració de fallida de la persona jurídica cessionària.  
12. Per la transmissió de les accions de la societat mercantil que siguin rellevants i 

determinin l’alteració de la direcció o el control de la societat, o bé la modificació 
substancial de les condicions d’atorgament de l’explotació.  

13. Per la supressió del servei.  
14. Per qualsevol altra causa prevista en la legislació vigent.  

 
A l’extinció, Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM haurà de vetllar per retornar 
a l’Ajuntament la possessió de la totalitat de l’aparcament amb les seves obres, instal·lacions 
i annexos, dins el termini de tres mesos a comptar de la data d’extinció. Havent de 
reconèixer, igualment, la potestat de l’Ajuntament per acordar-ne i executar-ne per si mateix 
el llançament. 

F - RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES  

L’Ajuntament resoldrà, amb caràcter immediatament executiu, les discrepàncies 
interpretatives entre l’Ajuntament i l’empresa gestora respecte del present acord,  en relació 
a la gestió directa del servei públic . 
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Vigència:  
Aquest encàrrec de mitjans propis entra en vigor a la data d’aprovació per part de la Junta de 
Govern Local.  
 

 
 
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 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.”. 
 
  
   
 

Precs i preguntes  

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