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Identificació de l’expedient 
Núm.Exp.: 25/2020/eJGL 
 
 
NÚM.:   25 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  14 de juliol de 2020 
HORA:  09:30 
DOCUMENT:  Acta 
 

 
 
A Vilanova i la Geltrú, a la SALA DE SESSIONS DEL PLE en: 1ª convocatòria. 
Comença la sessió a les 09:30 
 
ASSISTENTS: 
 
   
M Blanca Alba Pujol   JxC 

Marta Jofra Sora   CUP 

Enric Garriga Ubia   CUP 

Francesc Xavier Serra Albet   ERC 

Jordi Medina Alsina   ERC 

Isidre Marti Sarda     
Cesar Rodriguez Sola     
   
   
 

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

 
0. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs 
Número: 24/2020/eJGL 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 24 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 07 DE JULIOL DE 2020. 
 
“S’aprova l’acta de la sessió ordinària 24 de la Junta de Govern Local del dia 07 de 
juliol de 2020.”. 
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1. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 53/2020/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 99/2020 DE DATA 23 DE JUNY DE 
2020  DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 8 DE 
BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 365/2019 DC 
INTERPOSAT PER M. A. H. (31/19-REC) 
 
  
 
Es dona per assabentada la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el 
següent procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 8 DE 

BARCELONA 
 
 
Núm. procediment  :   Abreujat 365/2019 D 
 
 
Núm. i data sentència:  23 de juny de 2020 
  
 
Part actora  : M. A. H. 
 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
 
Lletrat:                                          
 
 
Objecte del procediment :      Desestimació de la reclamació patrimonial per danys 

al vehicle 3583 BLP, al carrer Molí de Vent, el dia 20 
d’octubre de 2018. 

 
 
Decisió  :  ESTIMAR el recurs contenciós administratiu.  
  

ABONAR a la part actora la quantitat de 2011.26 
euros en concepte d’indemnització. 

 
 Condemna a costes, de màxim 300 euros, a la part 

demandada 
 
Fermesa :  Contra aquesta resolució no s’hi pot interposar  cap 

recurs ordinari. 
 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per 

assabentada i conforme. 
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2. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 40/2020/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A L’HABITATGE DE 
L’AVINGUDA DEL VALLÈS, 111, A CAUSA DE LES ARRELS DELS ARBRES 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
ACORD 
  
 
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada per l’advocat senyor L. G. C., en representació del 
senyor amb DNI XXXXXX contra aquest Ajuntament. 
 

SEGON. Notificar el present 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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3. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 43/2020/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER ACCIDENT EL DIA 26 
D’AGOST DE 2019 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
ACORD 
 
 
  
   
PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada pel senyor amb DNI XXXXXX contra aquest 
Ajuntament. 
SEGON. Notificar el present 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.” 
 

 
   
4. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 90/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
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PATRIMONIAL PER  RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A LA 
TANCA PER UNS ARBRES DEL CARRER JOAN RICART, 73 
 
. 
La  Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
ACORD 
  
   
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor 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.” 
 
 
   
5. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 91/2020/eSJ. 
 
APROVAR LA RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA DE LA RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL VEHICLE 4208 JHY EL 
DIA 14 DE JULIOL DE 2018 
  
 
 
La  Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
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ACORD 
 
PRIMER. Estimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
l’advocada B. F. M., en representació de la senyora amb DNI XXXXXX, en el 
qual formula reclamació, per danys al vehicle 4208 JHY a l’accedir a 
l’aparcament situat al PG. CARME, 1, el dia 14 de juliol de 2019, reconeixent 
la indemnització per un total de 93,19€. 
 
SEGON. Ordenar el pagament de la quantitat total de 93.19€ a la reclamant. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
 
QUART.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la 
seva notificació, 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.” 
 
 
  
   
6. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 85/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000564/2019-UES PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 13/2014, 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA 
D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ, EN DATA 
12/12/2019. 
 
 
 La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
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següent 
 
ACORD:  
 
   
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXX la sanció de multa de 
quatre cents euros (400 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 
30 d’octubre  d’accessibilitat, 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 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”. 
 
  
   
7. Secretaria General. Assessoria Jurídica 
Número: 105/2020/eUES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000435/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA, PER NO 
ATENDRE REQUERIMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, 
SEGONS INFORME TÈCNIC DE DATA 29/08/2019. 
 
 
 La  Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
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següent 
 
ACORD:  
   
“PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la 
persona titular del DNI XXXXXX, perquè no ha quedat acreditada la 
circumstància al·legada ni en tot cas, el gos ha estat censat en el termini 
concedit ni per la propietària ni pel posseïdor actual. 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de set-
cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 16 de l’Ordenança 
Municipal sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI 48186533-S, 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 a la responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURSOS 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la 
seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del 
Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de la publicació de l’acte. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs 
contenciós administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de 
Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de 
recepció de la notificació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no 
ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què 
es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
  
   
8. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 12/2020/eCONT. 
 
REVOCAR L’ACORD DE SUBMINISTRAMENT DE VUITANTA-TRES 
EQUIPS INFORMÀTICS 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 
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COMPRA I ARRENDAMENT, AMB O SENSE OPCIÓ DE COMPRA, AMB 
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (LOTS 1 I 9) 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
ACORD  
 
   
“PRIMER. Revocar l’ACORD PER CONCERTAR EL SUBMINISTRAMENT 
VUITANTA-TRES EQUIPS INFORMÀTICS MITJANÇANT CONTRACTE 
BASAT EN L'ACORD MARC DE L’ACM PEL SUBMINISTRAMENT 
D'EQUPAMENT 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), pres en la sessió del 25 de febrer de 
2020 per la Junta de Govern Local.  
 
SEGON. Deixar sense efecte l’autorització i disposició de la despesa amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 50.9200.63203 del pressupost 2020 
efectuada en l’esmentat acord, per la quantitat de 82.104,53 euros, més 
17.241,95 euros corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 99.346,48 
euros (NORANTA-NOU MIL TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB 
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO). 
 
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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9. Secretaria General.  
Número: 22/2020/eCONT. 
 
DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ 234/2020, DE 30 DE JUNY DE 2020, 
DEL TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC QUE 
RESOL EL RECURS INTERPOSAT PER ASSOCIACIÓ D'EMPRESES 
CATALANES DE SALVAMENT AQUÀTIC (AECSA) CONTRA ELS PLECS 
QUE REGEIXEN LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PLATGES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ (022/2020/eCONT) 
  
 
Es dona per assabentada a la Junta de Govern Local de la resolució 
recaiguda en el següent procediment: 

Òrgan jurisdiccional:  TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES DEL SECTOR 
PÚBLIC 

 

Núm. Procediment: 2020-117 
 

Núm. i data resolució: 234/2020, de 30 de juny de 2020 

Part actora: ASSOCIACIÓ D’EMPRESES CATALANES  DE SALVAMENT 

AQUÀTIC 

Part demandada:  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

Objecte del procediment : Plecs que regeixen la licitació del contracte del 
servei de vigilància, salvament i socorrisme de 
les platges de Vilanova i la Geltrú 

 

Decisió:  DESESTIMAR el recurs especial en matèria de contractació 

 

Fermesa : Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i 
és directament executiva sense perjudici que es 
pugui interposar recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 
Contingut de la Resolució: 
 

“Barcelona, 30 de juny de 2020 
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Resolució: 234/2020 (recurs N-2020-117) 

 

Vist el recurs especial en matèria de contractació presentat pel senyor 
A.C.N., en nom i representació de l’entitat ASSOCIACIÓ D'EMPRESES 
CATALANES DE SALVAMENT AQUÀTIC, contra els plecs que regeixen la 
licitació del contracte del servei de vigilància, salvament i socorrisme a les 
platges de Vilanova i la Geltrú, que tramita l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ (expedient 022/2020/eCONT), a data d’avui, aquest Tribunal ha 
adoptat la resolució següent: 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

PRIMER. En data 3 de març de 2020, l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ (d’ara endavant, l’Ajuntament o òrgan de contractació) va trametre 
l’anunci de la licitació de referència al Diari Oficial de la Unió Europea 
(DOUE) i el va publicar en el perfil de contractant allotjat a la Plataforma de 
serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya (PSCP), a 
través del qual va posar a disposició dels interessats els plecs de clàusules 
administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques (PPT), entre 
altra documentació contractual. 

Es tracta d’un procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació del 
contracte i presentació electrònica de les ofertes a través de l’eina Sobre 
Digital de la PSCP, havent-se establert en un primer moment com a data límit 
de presentació el 2 d’abril de 2020. 

El valor del contracte es va fixar en 1.040.536,72 euros. 

 

SEGON. En data 26 de març de 2020, l’Ajuntament va publicar en el perfil de 
contractant una esmena de l’anunci de licitació en virtut de la qual va 
comunicar que, respecte dels procediments de contractació d’aquesta 
corporació, d’acord amb la disposició addicional (DA) tercera del Reial decret 
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de 
la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19 (RD 463/2020), 
quedaven suspesos els terminis per a la presentació d'ofertes, presentació 
de documentació justificativa prèvia a l'adjudicació del contracte, la 
celebració de meses de contractació, dels terminis per l'adjudicació i 
formalització dels contractes i tots aquells altres que es derivin de l'aplicació 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), 
mentre duri l'estat d'alarma. 

Arran aquesta publicació, i per aquesta concreta licitació, va establir com a 
nova data límit orientativa de presentació de les ofertes el 28 d’abril de 2020. 

 

TERCER. En data 22 d’abril de 2020, l’Ajuntament va publicar novament en 
l’espai virtual d’aquesta licitació en el perfil de contractant que, d’acord amb 
la DA tercera del RD 463/2020 encara vigent i a l’espera de l’evolució de la 
situació, s’establia com a nova data límit orientativa de presentació de les 
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ofertes el 9 de maig de 2020. 

 

QUART. En data 7 de maig de 2020, l’Ajuntament va publicar en l’espai 
virtual d’aquesta licitació que, d’acord amb la DA vuitena del Reial decret llei 
17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector 
cultural i de caràcter tributari per afrontar l'impacte social i econòmic de la 
Covid-19 (RDL 17/2020), publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat el 6 de maig 
de 2020, s'aixecava la suspensió de terminis de tots els procediments de 
contractació i, pel que fa a aquesta licitació, es reprenia el còmput dels 
terminis de presentació d'ofertes d'acord amb l'anunci original i la legislació 
vigent, establint-se finalment per al 26 de maig de 2020. 

 

CINQUÈ. En la mateixa data 7 de maig de 2020, l’entitat ASSOCIACIÓ 
D'EMPRESES CATALANES DE SALVAMENT AQUÀTIC (en endavant, 
AECSA) va presentar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic (des d’ara, el Tribunal) recurs especial en matèria de contractació 
contra els plecs que regeixen la licitació. 

En síntesi, el recurs es fonamenta en aquestes al·legacions: 

 

Les condicions econòmiques establertes en el PCAP no garanteixen el 
compliment de les obligacions socials, laborals o contractuals durant 
l’execució del contracte perquè no asseguren la seva viabilitat 
economicofinancera, d’acord amb el que disposa l’article 285.2 de la LCSP. 

 

El pressupost base de licitació (PBL) no s’adequa a l’article 100 de la LCSP 
perquè, malgrat el PCAP conté una indicació dels costos directes i indirectes, 
dins dels costos directes hi manquen els dels materials que deriven de la 
pròpia execució del contracte i exigeix el PPT, la qual cosa posa en risc la 
viabilitat del contracte i el compliment de les obligacions laborals per part de 
qui esdevingui contractista. 

 

A aquests efectes, AECSA efectua una estimació segons preus de mercat 
que porta a què el PBL, sumats els costos directes, els indirectes i un 
benefici industrial (BI) del 6%, sigui aproximadament de 288.000,00 euros + 
IVA (no de 260.134,18 euros + IVA com indica el PCAP), de manera que, en 
les condicions en què s’ha projectat la licitació, el BI que resulta de l’aplicació 
de tots els costos del contracte és de -7.729,37 euros. 

 

El PCAP estableix en el 30% de baixa del PBL el llindar a partir del qual 
s’apreciarà que les ofertes són presumptament anormals o 
desproporcionades, que AECSA considera que és una previsió que no es 
podrà fer efectiva si el PBL no s’ha calculat correctament d’acord amb el 
conveni col·lectiu sectorial d’aplicació, la resta dels costos i preus de mercat i 
establint un 6% de BI, ja que totes les ofertes podran ser rebutjades per 
anormalment baixes a l’incomplir l’article 149.4 de la LCSP. 
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Partint de totes aquestes consideracions, els paràmetres dels criteris 
d’avaluació de les ofertes segons el punt 2 del PCAP [sic] incompleixen 
l’article 146.3 de la LCSP perquè estan fixats en una amplitud màxima 
inadequada per la previsió pressupostària del contracte. 

 

Per AECSA, si les empreses, d’acord amb les possibilitats del PCAP, 
realitzen la rebaixa màxima del 30% del PBL (que pot arribar fins a 78.040,25 
euros/any) i s’està davant una licitació amb un BI de -7.729,37 euros/any, el 
plantejament de la licitació porta a què l’empresa contractista tingui pèrdues 
de fins a 85.769,62 euros l'any. 

 

Per aquests motius, AECSA sol·licita l’anul·lació dels plecs impugnats. 

 

SISÈ. En data 8 de maig de 2020, la Secretaria Tècnica del Tribunal va 
requerir l’entitat recurrent perquè acredités la seva representació, capacitat 
processal i legitimació aportant la documentació corresponent, que AECSA 
va acomplir dins del termini atorgat per aquesta finalitat. 

  

SETÈ. Simultàniament, en la mateixa data 8 de maig de 2020, la Secretaria 
Tècnica del Tribunal va comunicar el recurs a l’Ajuntament i va sol·licitar-li la 
remissió de l’expedient de contractació i de l’informe corresponent, d’acord 
amb els articles 56.2 de la LCSP, 22 del Decret 221/2013, de 3 de setembre, 
pel qual es regula el Tribunal i s’aprova la seva organització i el seu 
funcionament (Decret 221/2013), i preceptes concordants del Reial decret 
814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels 
procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual. 

En data 15 de maig de 2020, l’Ajuntament va efectuar la tramesa de la 
documentació sol·licitada, que va anar ampliant paulatinament a mesura que 
avançaven les actuacions de la licitació. 

En l’informe, l’òrgan de contractació s’oposa al recurs i en sol·licita la 
desestimació sobre la base d’aquestes al·legacions: 

El contracte en qüestió és un contracte de serveis definit a l’article 17 de la 
LCSP i no li resulta aplicable allò que disposa l’article 285 de la LCSP, que fa 
referència a les actuacions preparatòries del contracte de concessió de 
serveis. 

El PBL és conforme a l’article 100 de la LCSP i el conveni col·lectiu aplicable 
(conveni col·lectiu de treball de Catalunya de les empreses privades que 
gestionen equipaments i serveis públics afectes a l’activitat esportiva i de 
lleure, núm. 7900190501202) i inclou tots els costos directes, indirectes i 
eventuals despeses, d’acord amb les necessitats de l’Ajuntament en 
compliment de l’article 28 de la LCSP. 

A aquests efectes, aporta informe tècnic emès en data 12 de maig de 2020 
en relació amb la justificació del preu del contracte amb motiu del recurs 
presentat. 

Els criteris d’adjudicació fixats en la clàusula 1.12 del PCAP estan relacionats 
amb l’objecte del contracte, no atorguen a l’òrgan de contractació una 
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llibertat il·limitada de decisió perquè fan referència a les característiques i 
prescripcions tècniques del servei definides en el PPTP i perquè fixa una 
ponderació determinada per criteri i subcriteri d’acord amb l’article 145 de la 
LCSP. 

Així mateix, el PCAP ha precisat la ponderació relativa atribuïda a cadascun 
dels criteris de valoració, fixant una banda de valors amb una amplitud 
màxima adequada, d’acord amb l’article 146 de la LCSP. 

  

VUITÈ. En data 18 de maig de 2020, l’Ajuntament va esmenar la licitació 
publicant en el perfil de contractant la resolució d’alcaldia, de 16 de maig, per 
la qual va rectificar la clàusula 1.16 del PCAP, que fixava el llindar d’ofertes 
presumptament anormals en 30 punts percentuals de baixa sobre el PBL, per 
la contradicció que presentava respecte les previsions de la memòria 
justificativa del contracte, que al respecte remetia als paràmetres de l’article 
85 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques (Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre). 

Així, la clàusula 1.16 del PCAP es va modificar en el sentit següent: 

 

On diu: "Es considerarà que incorren en presumpta baixa anormal o 
desproporcionada les ofertes inferiors a 30 unitats percentuals del 
pressupost base de licitació" 

Ha de dir: "Es considerarà que incorren en presumpta baixa anormal o 
desproporcionada les ofertes aplicant l'article 85 del RGLCAP" 

L’esmentada rectificació del PCAP també es va publicar en el DOUE S100, 
de 25 de maig de 2020. 

 

NOVÈ. Obert el període d’al·legacions a les parts interessades, segons les 
dades indicades per l’òrgan de contractació, cap va fer ús del tràmit. 

 

DESÈ. En data 17 de juny de 2020, el Tribunal va adoptar la Resolució S-
43/2020 de suspensió del procediment de contractació, respecte de la qual 
l’Ajuntament, en data 26 de juny de 2020, va sol·licitar la seva anul·lació en 
no respondre a cap sol·licitud formulada per la part recurrent ni haver-se 
donat a l’òrgan de contractació la preceptiva audiència per a la seva eventual 
adopció d’ofici pel Tribunal. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

PRIMER. Aquest Tribunal resulta competent per resoldre el recurs especial 
en matèria de contractació, d’acord amb l’article 46 de la LCSP, la disposició 
addicional quarta de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i 
financeres de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 221/2013. 

 

SEGON. El contracte de serveis de referència és, atès el seu valor estimat, 
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susceptible del recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb 
l’article 44.1.a) de la LCSP. 

 

TERCER. El recurs impugna els plecs que estableixen les condicions de la 
licitació, que són actes objecte del recurs especial en matèria de contractació 
segons l’article 44.2 a) de la LCSP. 

 

QUART. Les dades de la publicitat de licitació reflectides en els antecedents 
de fet d’aquesta resolució, que són les que consten en l’expedient tramès i 
en l’espai virtual de la licitació de la PCSP, posen de manifest l’error del 
recurs a l’hora d’indicar el dies a quo del termini d’interposició del recurs (25 
de febrer de 2020). 

Considerant aquelles dades reflectides i la represa dels terminis que havien 
quedat suspesos i interromputs amb motiu de l’estat d’alarma decretat pel 
RD 463/2020, publicada per l’Ajuntament el 7 de maig de 2020 arran les 
previsions de la DA vuitena del RDL 17/2020, es conclou que el recurs s’ha 
presentat dins del termini legal de quinze dies hàbils establert a l’article 50.1 
a) de la LCSP. 

El recurs també s’ha presentat en forma, ja que compleix els requisits 
establerts a l’article 51.1 de la LCSP i, addicionalment, atenent el caràcter 
associatiu de l’entitat recurrent, aquesta ha aportat, juntament amb els seus 
estatuts reguladors, un certificat acreditatiu de l’acord del seu òrgan de 
govern que aprovà la interposició del recurs, a efectes de l’anàlisi de la 
legitimació d’aquesta associació, d’acord amb la doctrina que resulta 
d’aplicació (entre moltes altres, resolucions 390/2019, 359/2019, 318/2019, 
88/2019, 76/2019, 248/2018, 78/2018, 52/2018 i 

40/2018, que incorporen la doctrina fins al moment, en consonància amb la 
resta de tribunals de recursos contractuals i la jurisprudència del Tribunal 
Suprem reflectida, per totes, en les sentències de 9 de maig de 2011, 5 de 
maig de 2010 i 5 de novembre de 2008). 

  

CINQUÈ. A la vista dels estatuts fundacionals i el contingut del recurs, el 
Tribunal aprecia que AECSA té drets i interessos afectats per les condicions 
de la licitació que impugna, en la defensa i representació col·lectiva que 
s’atribueix en el recurs, i, per tant, legitimació activa per interposar-lo, d’acord 
amb els articles 48 de la LCSP i 16 del Decret 221/2013. 

La seva representació també ha quedat acreditada per actuar en aquest 
procediment de recurs, de conformitat amb l’article 51.1 a) de la LCSP. 

 

SISÈ. Entrant a analitzar les al·legacions materials del recurs, i considerant 
que aquestes han decaigut, en part, amb motiu de la rectificació del PCAP 
realitzada per l’Ajuntament quant al llindar per apreciar ofertes amb valors 
anormals o desproporcionats -que va introduir el factor alea a l’hora de 
confeccionar les empreses les seves ofertes (en aquest sentit, per totes, les 
resolucions 55/2019 i 3/2018)-, el fons de l’assumpte queda circumscrit, en 
definitiva, a dilucidar si el PBL d’aquest procediment de contractació s’ha 
establert conformement amb les determinacions de la LCSP i, concretament, 
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si comprenia els costos dels materials que deriven de la pròpia execució del 
contracte, que és l’únic element que qüestiona el recurs. 

Al respecte, l’article 100.2 de la LCSP disposa: 

 

“2. En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de 
que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del 
mercado. A tal efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará 
indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o 
documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y 
otros eventuales gastos calculados para su determinación. En los 
contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para 
su ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto 
base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de 
género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del 
convenio laboral de referencia.” 

 

Per tant, el càlcul del PBL ha de complir, formalment, amb la indicació en el 
PCAP o document equivalent, d’un desglossament de costos -directes i 
indirectes i altres eventuals costos- i, en el cas dels contractes en els quals 
cal tenir en compte els costos salarials, la indicació desglossada i amb 
desagregació de gènere i categoria professional d’aquests, estimats segons 
el conveni laboral de referencia. 

Per aprofundir en l’anàlisi d’aquests conceptes, valgui indicar també que, en 
la mesura que el PBL constitueix el valor econòmic de base del valor estimat 
del contracte (VEC), el detall del seu contingut s’ha de complementar amb 
els conceptes que l’article 101 de la LCSP detalla per aquesta magnitud 
econòmica. 

En aquest sentit, l’article 101.2 de la LCSP indica: 

 

“2. En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como 
mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de las 
normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la 
ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y 
el beneficio industrial. (...)” 

 

Aquests preceptes es vinculen a l’objectiu de garantir que el preu del 
contracte resulti adequat per cobrir els costos necessaris per a l’execució del 
servei i, en concret, per cobrir totes les obligacions laborals associades a 
aquesta execució. 

Tal com aquest Tribunal ja ha tingut l’ocasió de pronunciar-se (entre d’altres, 
les resolucions 319/2019, 272/2019, 249/2019 i 237/2019), a l’hora de valorar 
la completesa de la informació continguda en els documents reguladors de la 
licitació i la correcció dels conceptes econòmics del contracte, cal tenir en 
compte que, tot i la no coincidència entre ambdós preceptes sobre les 
partides de despesa a incloure en el PBL i el VEC i la manca de definició de 
cadascuna d’elles, els conceptes enumerats per l’article 101.2 de la LCSP 
per al VEC integren també el PBL en la mesura que els costos a què fa 
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referència l’article 100.2 de la LCSP es concreten en els que detalla l’article 
101.2 de la LCSP. 

Doncs bé, la clàusula 1.3) del PCAP que regeix la licitació conté aquestes 
previsions al respecte de la determinació del PBL: 

 

“1.3) Pressupost base de licitació 

El pressupost base de licitació d’aquest contracte es fixa en la quantitat anual 
de 314.762,36 euros (IVA inclòs). 

L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de 
54.628,18 euros. 

Pressupost IVA exclòs  21% IVA 

260.134,18€   54.628,18€ 

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. 

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

Costos directes: 218.600,15€ 

En relació als costos laborals, el conveni de referència (conveni col·lectiu de 
treball de Catalunya de les empreses privades que gestionen equipaments i 
serveis públics afectes a l’activitat esportiva i de lleure, núm. 
7900190501202) especifica en el seu Annex IV els salaris a percebre, 
desglossats per categoria professional, següents: 

El personal adscrit al contracte pertany a la categoria professional 
corresponent al grup 3. 

Costos indirectes: 28.418,02€ 

Altres despeses: 13.116, 01€” 

 

Aquests imports coincideixen amb els indicats en la memòria justificativa del 
contracte (document 6 de l’expedient), que es va publicar amb el PCAP en el 
perfil de contractant des de l’anunci inicial de la licitació i constitueix el 
document ordinari de justificació de la despesa projectada amb el contracte 
d’acord amb l’article 116.4 d) de la LCSP, no essent d’aplicació en aquest 
sentit, en el cas examinat, en no tractar-se d’una concessió de serveis, 
l’exigència d’un estudi de viabilitat del contracte ex article 285.2 de la LCSP 
al·legat en el recurs. 

L’esmentada memòria justificativa, en la línia reflectida en el PCAP, indicava 
que els costos indirectes responen al 13% dels costos directes i intitulava les 
“altres despeses” com a “benefici industrial” al 6% dels costos directes: 
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“5. Pressupost base de licitació 

El pressupost base de licitació és 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 set-
cents seixanta-dos euros amb trenta-sis cèntims d’euro (314.762,36 €). 

El pressupost de licitació es desglossa de la manera següent: 

Costos directes: 218.600,15 € Costos indirectes (13%): 28.418,02 € 

Benefici industrial (6%): 13.116,01 € 

Els costos de personal s’han considerat atenent al conveni col·lectiu de 
treball de Catalunya de les empreses privades que gestionen equipaments i 
serveis públics, afectes a l’activitat esportiva i de lleure (codi de conveni núm. 
79001905012002), publicat al DOGC núm. 7663 de data 12 de juny de 2018, 
que especifica en el seu annex IV que els salaris a percebre, desglossats per 
categoria professional, són els següents: 

 

 

El personal adscrit al pressupost de licitació pertany al grup 3.” 

 

Essent aquesta la informació econòmica del contracte publicada ab initio de 
la licitació, no consta en l’expedient tramès ni en l’espai virtual de la licitació 
del perfil de contractant que, d’acord amb el procediment previst en la 
clàusula 1.8) del PCAP, es formulés cap consulta ni sol·licitud d’informació 
addicional respecte dels conceptes legals integrants del PBL. 

A la vista de les previsions textuals transcrites, s’observa que el PCAP conté 
cadascun dels conceptes que menciona l’article 100.2 de la LCSP, això és, 
els costos directes –que quantifica en 218.600,15 euros-, els costos 
indirectes –que quantifica en 28.418,02 euros- i altres despeses –que 
quantifica en 13.116,01 euros-, ascendint la suma de tot plegat a l’import dels 
260.134,18 euros del PBL abans d’IVA. 

Del contrast del PCAP i la memòria justificativa del contracte amb l’article 
100.2 del PCAP, es podria afirmar que, en tractar-se d’un contracte en què el 
cost dels salaris del personal que l’ha d’executar forma part del preu total del 
contracte, hi mancaria el desglossament amb desagregació de gènere, però 
el recurs interposat per AECSA no ho qüestiona. 
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El recurs únicament planteja un PBL alternatiu, que indica d’uns 288.000 
euros, IVA exclòs, sobre la base (i) d’assimilar com a costos de personal el 
conjunt dels costos directes indicats en el PCAP, (ii) de qüestionar que el 
PBL no contingui la quantificació dels costos directes dels materials exigibles 
per a l’execució del contracte que es desprendrien dels apartats 5 (punts 
d’assistència), 7 (vestuari i equip personal mínim), 8 (obligacions de 
l’empresa) i 10 (vehicle aquàtic) del PPT, que estima en 23.239,01 euros, i 
(iii) d’acceptar els costos indirectes i les altres despeses indicats en el PCAP 
–altres despeses respecte de les quals el recurs indica que podrien 
subsumir-se en els costos de materials-. 

Ara bé, el recurs no aporta cap principi de prova que permeti corroborar que 
els costos directes de personal -que estima en la mateixa quantitat que el 
PCAP i la memòria justificativa indiquen globalment per als costos directes- 
siguin els que afirma, com tampoc aporta cap justificació dels costos directes 
de materials que pretén fer valer i respecte dels quals únicament es limita a 
afirmar que responen a preus de mercat. 

Aquesta no qüestió de prova no resulta trivial, en la mesura que, a més que 
per màxima legal correspon a la part recurrent demostrar allò que afirma 
(actor incumbit probatio), els informes de l’òrgan de contractació gaudeixen 
d’una presumpció de validesa, certesa, legalitat i encert que únicament es 
pot desvirtuar mitjançant una prova concloent en contra (en aquest sentit, per 
totes, les resolucions 186/2020, 328/2019, 301/2019, 251/2019, 197/2019, 
160/2018, 118/2018, 102/2018, 74/2018, 186/2017, 161/2017, 153/2017 i 
152/2017 del Tribunal). En 

aquesta mateixa línia, la Sentència de l’Audiència Nacional de 30 de maig de 
2013 (Roj. SAN 2420/2013) va afirmar que: 

 

“(...) a falta de una prueba técnica independiente, aportada o suscitada en 
su práctica por aquel en quien recae la carga probatoria, y dado la falta 
de conocimiento “ad hoc” del tribunal, ha de resolverse a favor de la 
Administración por la presunción de imparcialidad que merece tal criterio 
ya que gozaba de la imparcialidad que le confiere su naturaleza y la 
condición de los funcionarios que lo emiten, frente del perito de parte.” 

 

En aquest sentit, l’òrgan de contractació ha aportat al procediment de recurs 
un informe tècnic, de data 12 de maig de 2020, que conté el detall de 
cadascun dels conceptes en què es desglossa legalment el PBL en el PCAP 
i la memòria justificativa del contracte, amb el qual s’observa, en allò en què 
se centra el recurs, que els costos directes de 218.600,15 euros inclouen tant 
els costos de personal -segons els preus de referència per conveni i les 
hores de servei planificades- (202.061,14 euros) com els costos de materials 
a què respondrien els apartats del PPT invocats en el recurs (16.539,01 
euros), justificats aquests darrers amb diferents pressupostos i fonts de 
referència, en els termes següents: 
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Així les coses, certament resultaria recomanable que el detall de cadascun dels 
conceptes legals del PBL s’inclogui en la mateixa documentació contractual 
proporcionada a les empreses, a fi de dissipar eventuals dubtes i evitar recursos 
innecessaris, però amb l’esmentat informe tècnic –i la mateixa concurrència que 
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ha obtingut la licitació també podria portar-ho a pensar- no es pot concloure que 
el PBL no contingui tots els conceptes legals que determina l’article 100.2 de la 
LCSP, que els costos de personal no s’hagin calculat prenent com a base el 
conveni col·lectiu aplicable i que no compti amb un suport probatori que permeti 
concloure que no està ajustat a preus de mercat. 

En conseqüència, davant l’ajust dels conceptes del PBL qüestionat a les 
determinacions de la LCSP, així com la justificació del seu càlcul, decau el motiu 
principal del recurs i, amb aquest, la resta de les al·legacions esgrimides per 
AECSA, en tant que, malgrat les seves introduccions podrien fer pensar que 
s‘estan impugnant altres aspectes dels plecs, després no es desenvolupen i 
incideixen novament en el motiu principal, que ja s’ha conclòs que està basat en 
uns càlculs alternatius no acreditats i que no permeten desvirtuar els considerats 
per l’òrgan de contractació. 

  

SETÈ. Tal com s’ha reflectit en l’antecedent de fet desè, en data 17 de juny de 
2020, el Tribunal va adoptar, per error, la Resolució S-43/2020 de suspensió del 
procediment de contractació. 

En efecte, en l’esmentada Resolució s’indicava que la mesura cautelar de 
suspensió s’adoptava a sol·licitud formulada per l’entitat recurrent i no havent 
formulat objeccions l’òrgan de contractació en el seu informe, quan, en canvi, la 
petició del recurs, tal com s’ha reflectit en l’antecedent de fet cinquè de la 
present resolució, no la contenia. 

En conseqüència, no responent la suspensió del procediment a cap petició de 
part ni plantejament d’ofici per part del Tribunal, tal com ha al·legat l’òrgan de 
contractació, correspon anul·lar la Resolució S-43/2020, de 17 de juny, i deixar-
la sense efectes. 

 

D’acord amb l’exposat i vistos els preceptes legals d’aplicació, reunit en sessió, 
aquest Tribunal 

 

ACORDA 

 

1.- Desestimar el recurs especial en matèria de contractació interposat pel 
senyor A.C.N., en nom i representació de l’entitat ASSOCIACIÓ D'EMPRESES 
CATALANES DE SALVAMENT AQUÀTIC, contra els plecs que regeixen la 
licitació del contracte del servei de vigilància, salvament i socorrisme a les 
platges de Vilanova i la Geltrú, que tramita l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ (expedient 022/2020/eCONT). 

2.- Anul·lar i deixar sense efectes la Resolució S-43/2020 de suspensió del 
procediment de contractació de referència, acordada per aquest Tribunal en data 
17 de juny de 2020, d’acord amb el fonament jurídic setè. 

3.- Declarar que no s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la 
presentació del recurs, per la qual cosa no escau la imposició de la sanció 
prevista en l’article 58.2 de la LCSP. 

4.- Notificar aquesta resolució a totes les parts. 
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Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i és directament executiva sense 
perjudici que es pugui interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta 
notificació, de conformitat amb el disposat en els articles 

10.1 k) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, i en l’article 59 de la LCSP. 

 

Aprovat per unanimitat dels membres del Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic en la sessió de 30 de juny de 2020”. 

  
 
  
 
 
 
 
   
Acord Únic: La Junta de Govern Local es dona per assabentada i conforme. 
  
 
 
 
 
   
10. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 71/2020/eCONT. 
 
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE  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. Adjudicar a ATRA ASSOCIACIÓ, amb NIF G58219874, el contracte 
del servei d’atenció i acolliment d’urgències per a dones víctimes de la violència 
masclista i els seus fills i filles a càrrec de Vilanova i la Geltrú, per un període de 
2 anys, amb un import anual de licitació de 25.912 €, IVA exempt (VINT-I-CINC 
MIL NOU-CENTS DOTZE EUROS).  
 
SEGON.  L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a la partida 08.3272.2279903 Gestió del conflicte: Espai 
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d’Equitat del pressupost vigent. Es preveu que el contracte comenci el 15 de 
juliol de 2020. 
 
La despesa prevista pel 2020 serà de 11.876,32,-€. 
La despesa prevista pel 2021 serà de 25.912,00,-€. 
La despesa prevista pel 2022 serà de 14.035,68,-€. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat  i suficient. 
 
TERCER. Notificar l’adjudicació a ATRA ASSOCIACIÓ i publicar-la al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART. Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 
2.19) del Plec de Clàusules administratives particulars, al Cap de Servei de 
Convivència i Equitat, David Espinola Puig. 
 
CINQUÈ. Aprovar la minuta del contracte que s’adjunta com a annex 
 
SISÈ.  Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 

immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos: 

 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de 
publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la 
notificació o publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es 
produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
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 
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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 . 
 
 
ANNEX 
 
CONTRACTE DEL SERVEI D’ATENCIÓ I ACOLLIMENT D’URGÉNCIES PER 
A DONES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA I ELS SEUS FILLS I 
FILLES A CÀRREC 
 
Exp. 71/2020/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 juliol de 2020, l’Alcaldessa-Presidenta OLGA 
SANABRA ARNAU, assistida en aquest acte pel Secretari de la Corporació ISIDRE 
MARTÍ SARDÀ. 
 
D’altra part, ATRA ASSOCIACIÓ (en endavant el contractista), amb CIF G58219874 i 
domicili al carrer Gran de Gràcia, 239, 1r 1a, 08012, Barcelona, i en el seu nom i 
representació la Sra. MERCEDES CERVANTES SANJUAN, major d’edat amb NIF núm. 
xxxx. 
 
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.    La Junta de Govern Local en data 16 de juny de 2020 va aprovar el plec de 

prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que regeixen 

l’esmentada contractació, 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).  

 

II.    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 adjudicar el contracte de servei d’atenció i acolliment d’urgències 
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per a dones víctimes de la violència masclista i els seus fills i filles a càrrec. 

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

 
CLÀUSULES 
 
Primera.- ATRA ASSOCIACIÓ (en endavant, també, el contractista), es compromet a 
efectuar el servei corresponent al contracte del servei d’atenció i acolliment d’urgències 
per a dones víctimes de la violència masclista i els seus fills i filles a càrrec,  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 de 25.912 €, 
IVA exempt (VINT-I-CINC MIL NOU-CENTS DOTZE EUROS), quantitat que inclou totes 
les despeses necessàries i impostos.  
 
Tercera.- La durada màxima del present contracte serà de 2 anys, prorrogable 1 any més. 
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 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.  
 
El Secretari General                              L’Alcaldessa 
Isidre Martí Sardà                                          Olga Arnau Sanabra 

 
De part d’ATRA ASSOCIACIÓ 
Mercedes Cervantes Sanjuan 

  
 
 
 
 
 
   
11. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni 
Número: 92/2020/eCONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
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DEFENSA JURÍDICA DAVANT JUTJATS I TRIBUNALS DE L’AJUNTAMENT  DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I DELS ENS DEL SECTOR PÚBLIC 
  
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 el plec de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques particulars per a la contractació del servei 
de defensa jurídica davant Jutjats i Tribunals de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert d’acord amb l’article 159 de la 
LCSP, per un període de 2 anys, prorrogable 2 anys més per períodes anuals, i 
amb un pressupost base de licitació de 95.200€ pels dos anys de duració del 
contracte, més 19.992€ que corresponen al 21% d’IVA i que fa un total de 
115.192€,  per cadascun dels Lots (Lot 1, 2 i 3), és a dir, un total de 285.600€, 
més 59.976€ que corresponen al 21% d’IVA i que fan un total de 345.576€ pel 
dos anys: 
 
- LOT 1: Jurisdicció contenciosa administrativa (excepció jurisdicció 

social i àmbits d’urbanisme, medi ambient i habitatge):  

 
- 95.200 €(exclòs IVA) i de 19.992, inclòs IVA, per dos anys de durada del 

contracte amb un total de 115.192€. 

 

- LOT 2: Funció pública (jurisdicció contenciosa administrativa i social): 
 

- 95.200 €(exclòs IVA) i de 19.992, inclòs IVA, per dos anys de durada del 

contracte amb un total de 115.192€. 

 
-LOT 3. Urbanisme, medi ambient i habitatge: 

 

- 95.200 €(exclòs IVA) i de 19.992, inclòs IVA, per dos anys de durada del 

contracte amb un total de 115.192€. 

 

Els preus unitaris corresponents al LOT  1 i 3, exclòs IVA que regeixen la 

licitació, son els següents: 

 

Segons la quantia reclamada en el procediment, per tots els conceptes: 
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1.- Fins a 6000€.......................2.000€ 

2.-De 6000€ a 18.000€.............3.000€ 

3.- De 18.001€ a 30.000€.........4.000€ 

4.- De 30.000€ a 60.000€.........5.000€ 

5.- Mes de 60.000€..................6.000€ 

 

En el cas que es produeixi desistiment del demandant s'aplicarà el 30% dels 

honoraris resultants si es produeix amb un antelació mínima d'una setmana a la 

data del judici i del 60% si es produeix el dia de l'acte de judici. 

 

En aquells assumptes sense quantia econòmica determinada, els honoraris seran 

de 3.000€ corresponents a l’escala 3 anterior. 

 

Les notes i/o informes queden inclosos en els honoraris, no podent ser 

sol·licitades més de 3 per any de durada del contracte. 

 

Els honoraris corresponents a la segona instància seran equivalent al 50% dels 

quals resultin en la primera instància. 

 

Queden inclosos en el imports anteriors els corresponents als honoraris de 

Procuradors, els quals  aniran a càrrec dels contractista, en els casos en els quals 

la intervenció del Procurador sigui preceptiva. En el cas que dita intervenció sigui 

sol·licitada pel contractista, no sent preceptiva, l’Ajuntament  tampoc no efectuarà 

cap abonament per dit concepte, sent de compte i càrrec del contractista. 

 

Els preus unitaris corresponents al LOT 2, exclòs IVA, que regeixen la licitació, 

són els següents: 

 

Segons la quantia reclamada en el procediment, per tots els conceptes: 

 

1.- Fins a 6000€.....................  1.500€ 

2.- De 6000€ a 18.000€.............2.500€ 

3.- De 18.001€ a 30.000€......... 3.500€ 

4.- De 30.000€ a 60.000€......... 4.500€ 

5.- Mes de 60.000€...................5.500€ 

 

En el cas que es produeixi desistiment del demandant s'aplicarà el 30% dels 

honoraris resultants si es produeix amb un antelació mínima d'una setmana a la 

data del judici i del 60% si es produeix el dia de l'acte de judici. 

 

En aquells assumptes sense quantia econòmica determinada, els honoraris seran 

de 2.500 € corresponents a l’escala 3 anterior. 
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Les notes i/o informes queden inclosos en els honoraris, no podent ser 

sol·licitades més de 3 per any de durada del contracte. 

 

- Segons la quantia reclamada en el procediment, per tots els conceptes: 

 

Extensió d'efectes: La primera sentència segons l'escala; la resta la quantitat de 

350,00 €. 

 

En el cas que es produeixi desistiment del demandant s'aplicarà el 30% dels 

honoraris resultants si es produeix amb un antelació mínima d'una setmana a la 

data del judici i del 60% si es produeix el dia de l'acte de judici. 

 

Les notes i/o informes s'abonaran a raó de 500,00 €, exclòs IVA, cadascuna 

d'elles, aplicant-se a aquesta quantitat el percentatge de baixa que sigui ofert. 

 

Els honoraris corresponents a la segona instància seran equivalent al 50% dels 

quals resultin en la primera instància i es multiplicarà pel coeficient d’1’20 si es 

favorable. 

 

Queden inclosos en el imports anteriors els corresponents als honoraris de 

Procuradors, els quals  aniran a càrrec dels contractista, en els casos en els 

quals la intervenció del Procurador sigui preceptiva. En el cas que dita 

intervenció sigui sol·licitada pel contractista, no sent preceptiva, l’Ajuntament  

tampoc no efectuarà cap abonament per dit concepte, sent de compte i càrrec 

del contractista. 

 
TERCER. Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a 
les aplicacions  pressupostàries 07.9203.2279900 Defensa Jurídica i 
07.9203.2279901 Defensa Jurídica Urbanisme del Pressupost de la Corporació 
per a l'exercici 2020, havent-se de comprometre crèdit pels imports que resultin 
de l'adjudicació que s'efectuï per a l'exercici 2021, de la següent manera: 
 

- En relació a la previsió de despesa pel que resta per finalitzar l’exercici 

2020, és a dir 35.700€,  més 7.497€ que corresponen al 21% d’IVA i que 

fan un total de 43.197€ pel total de lots: 

 
a) 11.900€, més 2.499€ d’IVA, total 14.399€,  a la partida 

07.9203.2279901 Defensa Jurídica Urbanisme. 

b) 23.800€, més 4.998 d’IVA, total 28.798€,  a la partida 

07.9203.2279900 Defensa Jurídica. 

 
- En relació a la previsió de despesa per l’exercici 2021, és a dir, 142.800€,  
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més 29.988 que corresponen al 21% d’IVA, que fan un total de 172.788€ 

pel total dels lots: 

 
a) 47.600€,  més 9.996€ d’IVA, total 57.596€,  a la partida 

07.9203.2279901 Defensa Jurídica Urbanisme. 

b) 95.200€,  més 19.992€ d’IVA, total 115.192€,  a la partida 

07.9203.2279900 Defensa Jurídica. 

 
- En relació a la previsió de despesa pel que resti de l’exercici 2022, és a 

dir, 107.100€,  més 22.491 que corresponen al 21% d’IVA i que fan un 

total 129.591€, pel total dels lots: 

 
a) 35.700€,  més 7.497 d’IVA, total 43.197€,  a la partida 

07.9203.2279901 Defensa Jurídica Urbanisme. 

b) 71.400€,  més 14.994 d’IVA, total 86.394€,  a la partida 

07.9203.2279900 Defensa Jurídica. 

 

El contracte s'abonarà amb càrrec a l'aplicació a dalt indicada del pressupost 

municipal, en la qual existeix crèdit suficient que es reté. 

 
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, 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. 

 

Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
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PRIMERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

SEGONA.- ORGANITZACIÓ SERVEIS JURIDICS MUNICIPALS. 

 

 

 

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. 

 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS DE REPRESENTACIÓ I DEFENSA JURÍDICA 
DE L’AJUNTAMENT I DELS ENS DEL SECTOR PUBLIC LOCAL 
(ORGANISMES AUTÒNOMS, EPELs I SOCIETATS MUNICIPALS) i ENS 
ADSCRITS EN ELS ORDRES JURISDICCIONALS CONTENCIÓS -
ADMINISTRATIU i LABORAL, A ADJUDICAR MITJANCANT 
PROCEDIMENT OBERT 

 

 

 

És objecte d'aquest plec la contractació del serveis de representació i 

defensa jurídica i judicial de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i dels 

ens del sector públic (organismes autònoms dependents, EPELs i 

Societats Anònimes Municipals, i ens adscrits) en els ordres 

jurisdiccionals contenciós administratiu i  laboral. 

 

 

L’organització dels serveis jurídics municipals es presta de forma 
directa en relació a l’assessorament legal mitjançant la secretaria 
general i els lletrats/des adscrits. No obstant de forma extraordinària es 
sol·liciten dictàmens a especialitats externs quan les circumstancies ho 
requereixen per la major seguretat jurídica de l’administració i els seus 
ens.  

En relació a la defensa jurídica de la corporació s’efectua de tres 
formes diferents. 

- Defensa jurídica per companyia asseguradora: responsabilitat 
patrimonial. 

- Defensa jurídica per assegurances especifiques de defensa en 
relació a col·lectius específics com càrrecs electes i personal 
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municipal. 

- Defensa jurídica per contracte de serveis d’advocats externs. 
(urbanisme, dret públic general, civil , mercantil i penal). 

- Defensa Jurídica per advocats interns ( hisendes locals i  de dret 
públic general) 

 

En l’actualitat  s’efectua de forma externa el 100% de les demandes 
civils i temes penals i un 75% de les demandes contencioses. 

 

L’objectiu a mig termini es que el 75% de les demandes de la 
jurisdicció contenciosa administrativa s’efectuï en mitjans propis i un 
25% dels temes penals i civils.  

 

En relació a les prestacions a realitzar: 

 

Les prestacions a realitzar es classifiquen en: 

 

- Generals: amb independència de l'ordre jurisdiccional de que es 

tracti (aspectes comuns de les funcions de representació i defensa). 

- Específiques: depenent de l'ordre jurisdiccional. 

 

Prestacions de caràcter general 

 

1) La representació legal i defensa jurídica serà assumida per 

l'adjudicatari respecte cada causa o acció judicial, previ el pertinent 

acord que, per a l'exercici d'accions judicials o, en els seu cas, 

personació en defensa, exigeixi la legislació local, o general, 

aplicable en la matèria, i comprendrà totes les causes, diligències o 

qualsevol tipus d'actuacions que es segueixin davant els òrgans 

administratius o jurisdiccionals corresponents. 

2) Igualment, el desistiment, renúncia, aplanament i la satisfacció extra 

processal quan legalment es puguin exercitar aquestes facultats, en 

qualsevol plet o causa judicial, requeriré també l'autorització 

expressa i especifica de l'Ajuntament, amb l’informe del secretari 

general, de conformitat amb el que prevegi la legislació aplicable en 

la matèria. 

3) La representació legal de l’Ajuntament o dels ens del seu sector 
públic serà assumida per la direcció lletrada i quan sigui preceptiu 

la designació d’un procurador, aquest proposarà la seva 
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designació a l’Ajuntament amb càrrec al adjudicatari. 

 

Altres prestacions de caràcter general. 

 

L'acompliment del contracte comporta per a l'adjudicatari dins d'aquest 

àmbits jurisdiccionals la realització de les prestacions següents, entre 

d'altres que puguin sorgir: 

 

 Redacció/contestació de demandes/mesures cautelars. 

 Assistència a audiències prèvies 

 Celebració d'actes de judici 

 Redacció/oposició de tot tipus de recursos. 

 Redacció d'acords transaccionals. 

 Execucions judicials 

 Procediments incidentals (taxacions de costes, nul•litat 
d'actuacions, etc...) 

 Assistència/intervenció en concursos de creditors en els que 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els seus ens del sector 

públic local puguin ostentar un crèdit envers un contractista 

concursat (incloent la eventual redacció d’escrits de comunicació 

de crèdits) 

 Redacció d'informes jurídics de viabilitat de la defensa interessos 
municipals. Aquest informe s’haurà d’emetre un cop notificat 
l’encàrrec per part del lletrat designat. 
 

Aquest contracte dins d'aquests ordres jurisdiccionals serà extensiu a 

tots el personal municipal implicats en actuacions judicials en matèria 

de fets relacionats amb el compliment del seu servei. S'exceptuen 

aquelles actuacions judicials en que l'altre part sigui el mateix 

Ajuntament o en aquelles que se'n dedueixi un conflicte d'interessos 

entre la defensa de l’Ajuntament i la del treballador/s. 

            Prestacions de caràcter específic: 

 

ORDRE JURISDICCIONAL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU: 

 

Lot 1 Jurisdicció contenciosa administrativa (a excepció de 
funció pública, urbanisme, medi ambient i habitatge). 

 

LOT 3 Jurisdicció contenciosa administrativa (urbanisme  medi 
ambient i habitatge) 
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Àmbit d'aplicació 

 

El contracte de representació i defensa jurídica i judicial en aquest 
ordre jurisdiccional comprendrà: 

 

 La representació i defensa en judici de tot el sector públic de 

Vilanova i la Geltrú en primera Instància (procediments ordinaris o 

abreujats) en els plets de naturalesa contenciosa administrativa, 

la jurisdicció dels quals recaigui en òrgans o instancies judicials 

que tinguin seu a la ciutat de Barcelona o en el seu cas a la ciutat 

de Vilanova i la Geltrú, per aplicació del que estableix l'article 

90.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial. 

 

 La representació i defensa en judici de tot el sector públic local, 

en els recursos ordinaris (recurs d'apel·lació i súplica) o 

extraordinaris (cassació i revisió) que es derivin dels 

procediments ordinaris o abreujats d’instància als que es fa 

referència en el precedent apartat. 

 

Quan l'esmentada representació i defensa s'hagi de portar en primera 

o única instancia, davant d’òrgans o instàncies judicials que no tinguin 

seu a la ciutat de Barcelona o en el seu cas a la de Vilanova i la 

Geltrú, per aplicació del que prescriu l'article 90.2 de la Llei 6/1985, 

d'1 de juliol, del Poder Judicial, l'Ajuntament amb caràcter excepcional 

podrà designar també a l'adjudicatari als efectes descrits, essent 

d'aplicació a efectes retributius les condicions econòmiques 

establertes en aquest plec. 

 

L'actuació en aquest ordre jurisdiccional tindrà com a objecte la 

defensa dels interessos de la corporació i del sector públic local sens  

en totes les instancies i tot tipus de procediments (ordinari/abreujat) 

incidents, mesures cautelars i execucions de sentències. 

 

L'esmentat contracte dins d'aquest ordre jurisdiccional serà extensiu a 

tots els treballadors municipals implicats en actuacions judicials en 

matèria de fets relacionats amb el compliment del seu servei. 

S'exceptuen aquelles actuacions judicials en que l'altre part sigui el 

mateix Ajuntament o en aquelles que se'n dedueixi un conflicte 

d'interessos entre la defensa de l'Ajuntament i la del treballador/s. 

 

Prestacions 
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Dins d'aquest àmbit jurisdiccional seran objecte de prestació entre 

d'altres que puguin sorgir les següents: 

LOT 1. Jurisdicció contenciosa administrativa (a excepció de 
funció pública, urbanisme, medi ambient i habitatge). 

 

 Contractació administrativa 

 Subvencions. 

 Ordenances i reglaments. 

 Patrimoni i responsabilitat patrimonial (sempre que no estiguin 
coberts per la pòlissa d’assegurances contractada per 
l’Ajuntament). 

 Protecció Ciutadana. 

 Cens, padró i estrangeria. 

 Gestió de serveis públics 

 Protecció drets fonamentals 

 Tributs i preus públics locals 

 Sancions tributaries 

 Gestió econòmica i pressupostaria. 

 I qualsevol altre actuació no inclosa als altres lots. 

 
 

LOT 3. Jurisdicció contenciosa administrativa (urbanisme  medi 
ambient i habitatge) 

 

 Promoció pública, VPO i habitatge 

 Llicències en matèria urbanística 

 llicències activitats 

 Disciplina urbanística. 

 Planejament i Gestió Urbanística 
 Sancionador no tributari 
 Medi Ambient i/o sostenibilitat 

 

Pel que fa al LOT 2. Funció pública (jurisdicció contenciosa 
administrativa i social). 
 

Comprendrà la representació i defensa en judici de tot el sector públic 

local de Vilanova i la Geltrú en totes les instàncies dels òrgans de la 

jurisdicció laboral i òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa 

en relació a qualsevol aspecte de relació laboral o de funció pública.  

 

Prestacions 
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TERCERA.- CONDEMNA I TAXACIÓ DE COSTES PROCESSALS 

 

Les prestacions a satisfer per part de l'adjudicatari dins d'aquest ordre 

jurisdiccional seran les següents: 

 

Actuacions judicials 

 

Les prestacions a realitzar dins d'aquesta segona classificació, entre 

d'altres, que puguin sorgir seran les següents: 

 

 Procediments de selecció i provisió de llocs de treball 
 Reclamacions de quantitat o derivades de les retribucions del 

personal 

 Imposició de sancions disciplinaries 

 Reclamacions per acomiadaments o extinció relació laboral 

 Reclamacions de la Seguretat social. 

 Processos laborals en conflictes individuals 

 Procediments en matèria de conflictes col·lectius. 

 Defensa demanda interposades en via contenciosa administrativa 
en matèria de funció pública. 

 Defensa contenciosa administrativa contra els diferents instruments 
de ordenació dels recursos humans. 

L'actuació en aquest àmbit tindrà com a objecte la defensa dels 

interessos de la corporació i dels seus organismes autònoms en totes 

les instàncies i en tot tipus de procediments, incidents, i execucions de 

sentències. 

Per altra banda, quan per raons interès públic i d’especialitat de la matèria 

o del procediment (matèries o procediments no previstes en cap dels lots 

1, 2 i 3), l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú podrà encarregar alguns 

d’aquests procediments o matèries no previstes fora del contracte. 

 

 

De conformitat amb les previsions de l'article 241 de la LEC, cada 

part, en el sí dels procediments judicials és la responsable de  les  

despeses  i costes  del  procés. En conseqüència, i 

independentment de que la  postulació processal de condemna en 

costes en la forma que en cada cas correspongui, és responsabilitat 

del director lletrat designat en cada procediment judicial, per tal de 

sol·licitar-la oportunament als jutjats o tribunals competents o 

concernits, l'Ajuntament és el responsable directe del pagament de 

les condemnes en costes que puguin produir-se al seu càrrec en els 
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CUARTA.- RÈGIM TRANSITORI 

CINQUENA.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

processos en els que n'és part i, en conseqüència és el creditor de 

les condemnes en costes que al seu favor es declarin, a l'objecte de 

poder rescabalar-se de les despeses que li ocasiona la seva 

defensa i representació. En el cas de condemna en costes favorable 

a l’Ajuntament, l’adjudicatari tindrà dret al 100% de les costes 

reconegudes, en concepte de  “bonus” o retribució variable d’acord 

amb allò que estableix l’article 100 de la LCSP. 

 

En conseqüència, sens perjudici de l'obligació de l'adjudicatari en 

ordre a la postulació processal que en cada cas correspongui en 

relació a les costes processals, l'incident de taxació de costes 

previst en els articles 241 i següents de la LEC i/o per referència, en 

qualsevol altre dels ordres jurisdiccionals als que es refereix aquest 

contracte, es tramitarà, en tot cas, per la Secretaria General, prèvia 

presentació de la corresponent proposta de minuta de l'adjudicatari, 

quan la condemna en costes afavoreixi a l'Ajuntament, i el 

corresponent atorgament de vènia per continuar les actuacions 

processals que correspongui, en favor dels lletrats municipals que es 

designin. 

 

 

1.- Exhaurit el termini de vigència del contracte o en el seu cas el de 

les pròrrogues acordades, i per tal d'atendre adequadament les 

necessitats de la corporació, el contractista haurà de continuar 

prestant el servei fins que el nou adjudicatari o l'Ajuntament se n'hagin 

fet càrrec. Tot això, salvant la facultat de la Corporació, previ informe 

de la Secretaria General de substituir la direcció Lletrada dels plets o 

litigis. 

Cas que l'adjudicatari continuï amb la prestació del servei amb els 

termes establerts a la clàusula 1 d'aquest plec (és a dir, representació 

i defensa jurídica i judicial), els preus seran els resultants d'aplicar els 

criteris que s'especifiquen en l'apartat següent. 

 

 

El responsable del contracte és la Secretaria General de l'Ajuntament 

a la qual li correspondran bàsicament, entre d'altres, les funcions de 

tramitar i gestionar els encàrrecs concrets de la prestació objecte 

d'aquesta contractació, el seguiment í la supervisió de la prestació 
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SISENA.- LLOC DE REALITZACIÓ DEL SERVEI 

SETENA.- VARIANTS I/O ALTERNATIVES 

VUITENA.- CONFIDENCIALITAT DE LES DADES DEL SERVEI 

dels serveis per part del contractista; determinar si la prestació 

d'aquests serveis per part del contractista s'ajusta a les prescripcions 

establertes i condicions contractuals; donar les instruccions 

necessàries per a la bona execució del contracte; proposar, en el seu 

cas, a l’òrgan municipal competent, la designació o substitució, sí 

s'escau, de la direcció lletrada dels plets o litigis concrets; conformar 

la facturació derivada de l'execució d'aquest contracte; informar de les 

possibles incidències que es produeixin durant la seva vigència; 

recepcionar les prestacions objecte d'aquest contracte; proposar a 

l’òrgan de contractació les penalitzacions a imposar, etc. 

 

El contractista desenvoluparà les prestacions objecte del contracte 

juntament i en coordinació amb la Secretaria General de l'Ajuntament. 

 

La Secretaria General de l’Ajuntament, durant la vigència del contracte i 
del seu període transitori,  es  reserva   el dret  d'assumir per  si mateixa  
la representació i defensa  dels  interessos  de la corporació i   els seus 
organismes autònoms, amb independència de l'estat de tramitació 
processal en que es trobin els assumptes. 

 

 

 

El servei es desenvoluparà en la seu del despatx professional del 

contractista, en règim de matí i tarda i en les hores habituals 

d'oficina, i de manera que pugui recepcionar notificacions judicials 

tots els dies judicials hàbils. 

 

 

De conformitat amb les previsions de l'article 142 LCSP, els 

empresaris no podran formular ofertes variants o alternatives a la 

prestació definida en aquest plec, però si millores tècniques i 

econòmiques en els termes previstos en els criteris de valoració de 

les ofertes. 

 

El contractista haurà de guardar secret respecte de les dades o 

antecedents que, no essent públics, estiguin relacionats amb 
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NOVENA.- LLENGUA DE LES ACTUACIONS 

DESENA.·REGIM JURÍDIC DE LA PRESTACIÓ 

l'objecte del contracte, en el termes establerts a la clàusula (XXXVII) 

del Plec de clàusules administratives generals aplicables als 

contractes de consultoria i assistència, de serveis i de 

subministraments, a altres contractes administratius i als privats de 

la Corporació. 

 

 

De conformitat amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 

lingüística, la llengua dels procediments i actuacions objecte 

d'aquest contracta és el català. En conseqüència, el contractista 

haurà de realitzar les actuacions i documentació del treball 

contractat en llengua catalana í, quan aquestes hagin de produir 

efectes o tenir lloc fora de Catalunya, haurà de traduir-los al castellà 

al seu càrrec. 

 

 

El regim jurídic de la prestació es troba constituït per aquest plec de 

prescripcions tècniques particulars, la legislació processal i altra 

concordant aplicable a l'ordre jurisdiccional en que es desenvolupi la 

prestació en cada cas, la Llei 39/2015, de 1 d’octubre,  i les normes 

deontològiques de l'advocacia. 

 

ONZENA.- PROTOCOL 

D’ACTUACIÓ ENTRE EL 
CONTRATISTA I 
AJUNTAMENT 

  

1) Ajuntament efectuarà l’encàrrec professional a favor del contractista. 

2) Contractista acusarà rebuda de la comunicació i efectuarà la 

compareixença n el procediment i jutjat corresponent.  

3) En el supòsit de ser preceptiva la intervenció de procurador 

comunicarà a l’Ajuntament el procurador designar als efectes de 

l’atorgament de poders corresponent i comunicarem al procurador 

per la seva compareixença. 

4) El contractista a la vista de la demanda haurà d’emetre un informe 

de la viabilitat jurídica de la defensa municipal a la vista de la 

demanda i dels antecedents que siguin necessaris. A la vista 
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d’aquest informe l’administració podrà acordar seguir amb la 

defensa o estudiar altres vies de resolució extrajudicial del 

procediment. 

5) Un cop fixada la quantia del procediment el contractista presentarà 

el pressupost total i la factura corresponent al 50% dels honoraris 

previstos d’acord amb el contracte. 

6) L’Ajuntament procedirà a l’aprovació del pressupost total i la factura 

del 50% en el termini màxim  d’un mes. Igualment procedirà al 

pagament l’abonament de la factura corresponent al 50% en el 

termini màxim d’un mes.   

7) El contractista o el procurador per delegació del contractista 

comunicaran a la Secretaria General totes les actuacions judicials 

que es practiquin i la documentació que es presenti en cada 

procediment. S’estudiaran les possibles consultes “on line” de tota la 

documentació especificada anteriorment. 

8) El contractista necessitarà autorització municipal per efectuar la 

presentació de recursos de tots tipus en relació a les sentencies 

judicials recaigudes en els procediment i per portar a terme qualsevol 

negociació o satisfacció extrajudicial del procediments que porti la seva 

defensa. 

9) Un cop finalitzat el procediment en primera o segona instància el 

contractista presentarà la factura dels honoraris restants realment 

meritats d’acord normes ICAB i fins el màxim del 50% restant del import 

del encàrrec. En el supòsit d’haver condemna en costes en el moment 

que es faci efectiu el seu cobrament per l’Ajuntament s’abonaria al 

contractista. 

10) L’ajuntament procedirà a l’aprovació de la factura en el termini màxim 

d’1 mes des de la seva presentació i al seu abonament en el termini 

màxim d’1 mes a partir de la seva aprovació. 

 

DOTZENA.- PROTOCOL 
D’ACTUACIÓ DEFENSA 
MUNICIPAL DELS 

PROCEDIMENTS 

 

1) La Secretaria General d’acord amb el coneixement i complexitat d’algun 

procediment contenciós administratiu podrà efectuar l’encàrrec de la 

defensa i direcció jurídica a favor d’algun lletrat de la secretaria general.  

2) Igualment en el supòsit de ser preceptiu s’efectuarà designa de 

procurador pel procediment. 

3) El lletrat designat haurà de donar compliment a les mateixes 
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obligacions que consten en el present plec.  

4) En el supòsit d’obtenir una resolució judicial favorable als interessos de 

l’administració es podrà efectuar una retribució de productivitat 

equivalent al import de les costes d’acord amb els criteris fixats per 

acord del Tribunal superior de Justícia de Catalunya. 

 

 

 

  

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA REGIR 

L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE 'DEFENSA JURÍDICA 

DAVANT JUTJATS I TRIBUNALS (TRES LOTS)", NO SUBJECTE A 

REGULACIÓ HARMONITZADA, PER PROCEDIMENT OBERT I DIVERSOS 

CRITERIS D’ADJDICACIÓ. 

 

I.- Règim jurídic.- 

 

1.  El contracte actual té caràcter administratiu per estar inclòs en les 

determinacions 

contingudes en l'article 25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del 

Sector Públic (d'ara endavant, LCSP); té la qualificació de contracte de serveis 

(article 17 de la LCSP) i es regirà, quant a la seva preparació, adjudicació, 

efectes i extinció, pel present plec, i per la legislació bàsica de l'Estat en matèria 

de contractació, per: 

a. Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. 

b. Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques, aprovat per RD 1098/2001, com a no s'oposi a la LCSP 

(d'ara endavant RGLCAP). 

c. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 

parcialment la 

Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

Aplicant-se, supletòriament, les normes estatals sobre contractació que no 

tinguin caràcter bàsic, les restants de dret administratiu i, en defecte d'això, les 

de dret privat. 

 

2.  Les parts queden sotmeses expressament al que s'estableix en aquest 

plec i en les condicions i prescripcions tècniques assenyalades per l'òrgan 

proponent del contracte. 
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3.  Tant el plec de prescripcions tècniques particulars com el present plec 

revesteixen caràcter contractual, per la qual cosa hauran de ser signats, en 

prova de conformitat per l'adjudicatari, en el mateix acte de formalització del 

contracte. 

 

4.  En cas de discrepància entre les clàusules administratives particulars i les 

prescripcions tècniques, prevaldran les primeres. 

 

5.  Per al compliment  de tots els tràmits administratius, que hagin d’executar 

els interessats  s’han de realitzar en el termini a contar a partir de l’endemà de la 

notificació de l’acte corresponent.  

Als interessats que no compleixin amb el que disposa l’apartat anterior, se’l pot 

declarar que ha perdut el seu dret al tràmit corresponent. 

No obstant això,  s'admetrà l'actuació de l'interessat, que produeix els seus 

efectes legals, si es produeix  abans o dins del dia què es notifiqui la resolució 

en la qual es consideri que el termini ha transcorregut (article 73.3 de la Llei 

39/2015 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques). 

 

II.- Objecte, necessitat i idoneïtat del contracte i eficiència en la 

contractació  

 

1. El present plec té per objecte la regulació de les clàusules administratives 

que ha de regir l'adjudicació del contracte actual de servei les característiques 

del qual, condicions d'execució, necessitat, idoneïtat i altres aspectes tècnics 

relacionats estan contemplats en els plecs de prescripcions tècniques. 

 

2.  A les finalitats previstes en l'article 28 de la LCSP, la necessitat que s'ha 

de satisfer amb el contracte és assumir la defensa jurídica i representació 

processal, en el seu cas, de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i dels ens del 

sector públic (organismes autònoms dependents, EPELs i Societats Anònimes 

Municipals, i ens adscrits), davant Jutjats i Tribunals dels ordres contenciós-

administratiu i social, en mancar l'Ajuntament de lletrats consistorials en la seva 

plantilla. 

 

3.  L'objecte del mateix es concreta a prestar assistència jurídica a 

l'Ajuntament, mitjançant la seva representació quan fa a l'assistència lletrada i 

defensa jurídica en els procediments que se suscitin tant en l'ordre jurisdiccional 

contenciós administratiu, com el social. 

 

4.  L'assistència jurídica en matèria penal, ni cap altre matèria corresponent 

als empleats públics que, en raó al que es disposa en l'Estatut Bàsic de 
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l'Empleat públic, tinguin dret a aquesta, no queda inclosa en l'objecte del 

contracte actual, ja que l'objecte del present plec és la defensa jurídica de 

l'Ajuntament, no la dels seus empleats ni la dels càrrecs electes d'aquest, sense 

perjudici que, per raons d'urgència hagin d'assistir als mateixos en els casos en 

què, la urgència de temps entre la citació i la data de la compareixença judicial 

no permetin facilitar una altra assistència jurídica.  

 

5.  Igualment, tampoc inclou l'assistència jurídica en matèria penal, ni cap 

altre matèria corresponent als càrrecs electes de la Corporació, que, en cas de 

precisar-la i complir els requisits jurisprudencialment exigits, serà objecte de 

contractació independent, sense perjudici que, per raons d'urgència hagin 

d'assistir als mateixos en els casos en què, la urgència de temps entre la citació 

i la data de la compareixença judicial no permetin facilitar una altra assistència 

jurídica. 

 

6.  L'objecte del contracte es divideix en tres lots: 

 

- Lot 1: Jurisdicció contenciosa administrativa (a excepció de funció pública, 

urbanisme, medi ambient i habitatge). 

 

• Contractació administrativa 
• Subvencions. 
• Ordenances i reglaments. 
• Patrimoni i responsabilitat patrimonial (sempre que no estiguin coberts 
per la pòlissa d’assegurances contractada per l’Ajuntament). 
• Protecció Ciutadana. 
• Cens i estrangeria. 
• Gestió de serveis públics 
• Protecció drets fonamentals 
• Tributs i preus públics locals 
• Sancions tributaries 
• Gestió econòmica i pressupostaria. 
• I qualsevol altre actuació no inclosa als altres lots 
 

 

-  Lot  2: Funció pública (jurisdicció contenciosa administrativa i social). 

 

 Procediments de selecció i provisió de llocs de treball 

• Reclamacions de quantitat o derivades de les retribucions del personal 

• Imposició de sancions disciplinaries 

• Reclamacions per acomiadaments o extinció relació laboral 

• Reclamacions de la Seguretat social. 

• Processos laborals en conflictes individuals 
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• Procediments en matèria de conflictes col·lectius. 

• Defensa demanda interposades en via contenciosa administrativa en 

matèria de funció pública. 

• Defensa contenciosa administrativa contra els diferents instruments de 

ordenació dels recursos humans. 

 

 

-  Lot  3: Jurisdicció contenciosa administrativa ( urbanisme  medi ambient i 

habitatge) 

 

• Llicències en matèria urbanística 

• Promoció pública, VPO i habitatge 

• llicències activitats 

• Disciplina urbanística. 

• Planejament i Gestió Urbanística 

• Sancionador no tributari 

• Medi Ambient i/o sostenibilitat 

 

 

7. Quan per raons interès públic i d’especialitat de la matèria o del procediment 

(matèries o procediments no previstes en cap dels lots 1, 2 i 3), l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú podrà encarregar alguns d’aquests procediments o matèries 

no previstes fora del contracte. 

 

8.  La codificació del contracte actual és: 

 

79100000-5 Serveis jurídics 

79220000-8 Serveis d'assessoria i representació jurídiques. 

79222000-5 Serveis d'assessoria jurídica. 

79112000-2 Serveis de representació jurídica. 

 

III.- Òrgan de contractació i unitat encarregada del seguiment v execució del 

contracte. 

 

Per l’actual contracte, l'òrgan de contractació serà la Junta de Govern Local, per 

delegació de l'Alcaldia-Presidència. De conformitat amb l'article 62 de la LCSP, la 

unitat encarregada del seguiment i execució ordinària d'aquest contracte serà la 

Secretaria General depenen de l’Alcaldia Presidència  

 

IV.- Procediment d’adjudicació. 

 

1.  El contracte no es troba subjecte a regulació harmonitzada per no superar el 
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llindar previst en l'article 22.1.c) de la LCSP. 

 

2.  L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris 

d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el 

que s'estableix en aquest plec, i el procediment obert (articles 156 a 158 de la 

LCSP). 

3.  De conformitat amb el que es preveu en l'article 99, apartat 4 de la LCSP, 

els 

licitadors podran licitar a qualsevol  dels  lots en què es divideix el mateix. 

 

4.  No obstant això, cap licitador podrà resultar adjudicatari de més d'un lot dels 

tres en els quals es divideix l'objecte del contracte, en raó a l'especialitat de 

cadascun dels lots. Quan en aplicació dels criteris objectius de valoració de les 

ofertes un licitador obtingui la major puntuació en més d'un lot, resultarà 

adjudicatari únicament del lot de major import, passant l'adjudicació d'aquest lot al 

següent licitador classificat, tret que aquest ja hagués resultat adjudicatari d'un 

altre lot i en aquest cas es procedirà d'igual manera a la indicada. Si l'adjudicatari 

fos una unió temporal d'empreses, ni aquesta unió ni cap dels seus components 

podrà resultar adjudicatari d'altres lots, procedint en la manera indicada 

anteriorment. 

5.  No s'estableix la possibilitat de presentar una oferta integradora. 

 

V.- Pressupost base de licitació i valor estimat del mateix. 

 

1.  La retribució del contractista consisteix en un preu cert, resultant de la 

licitació, expressat en euros. 

 

2.  El pressupost base de licitació,  que opera com a límit màxim de despesa 

que, en virtut del contracte, pot comprometre l'òrgan de contractació, inclòs 

l'Impost sobre el Valor Afegit (d'ara endavant, IVA), que s'indica com a partida 

independent. 

 

LOT 1: Jurisdicció contenciosa administrativa (excepció jurisdicció social i 

àmbits d’urbanisme, medi ambient i habitatge):  

 

El pressupost base de licitació ascendeix a la quantitat de 95.200 €, exclòs IVA, 
pels dos anys de durada del contracte. 
 

Aquest pressupost es desglossa en: 

 

- Costos directes: 

- Costos salarials, inclosa Seguretat Social 
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- Procurador...........................................   6.000€ 

- lletrats .................................................. 74.000€ 

- TOTAL  :                                               80.000€ 

 

- Costos indirectes: 

- Despeses generals :13%                   10.400€ 

- Benefici industrial: 6%.                    4.800€ 

 

 

El Pressupost Base.de Licitació del lot 1 del contracte és: 95.200€ (exclòs IVA) i 

de 19.992, inclòs IVA, per dos anys de durada del contracte amb un total de 

115.192€. 

  

LOT 2: Funció pública (jurisdicció contenciosa administrativa i social). 

 

El pressupost base de licitació ascendeix a la quantitat de 95.200 €, exclòs IVA, 
pels dos anys de durada del contracte. 
 

Aquest pressupost es desglossa en: 

 

- Costos directes: 

- Costos salarials, inclosa Seguretat Social 

- Procurador.......................................... 6.000€ 

- lletrats ............................................. 74.000€ 

- TOTAL  :                                        80.000€ 

 

- Costos indirectes: 

- Despeses generals :13% :             10.400€ 

- Benefici industrial: 6%. :                4.800€ 

 

 

El Pressupost Base.de Licitació del lot 2 del contracte és: 95.200€ (exclòs IVA) i 

de 19.992, inclòs IVA, per dos anys de durada del contracte amb un total de 

115.192€. 

 

LOT 3. Urbanisme, medi ambient i habitatge. 

 

El pressupost base de licitació ascendeix a la quantitat de 95.200 €, exclòs IVA, 

pels dos anys de durada del contracte. 

Aquest pressupost es desglossa en: 

 

- Costos directes: 
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- Costos salarials, inclosa Seguretat Social 

- Procurador......................................... 6000€ 

- lletrats ......................................... 74.000€ 

- TOTAL  :                                    80.000€ 

 

- Costos indirectes: 

- Despeses generals :13% :          10.400€ 

- Benefici industrial: 6%. :               4.800 € 

 

 

El Pressupost Base.de Licitació del lot 3 del contracte és: 95.200€ (exclòs IVA) i 

de 19.992, inclòs IVA, per dos anys de durada del contracte amb un total de 

115.192€. 

 

6.  El preu de tots els lots inclou tots els factors i despeses per compte de 

l'adjudicatari en els termes continguts en el PPTP, així com les despeses generals 

13%) i el benefici empresarial (6%). 

 

7.  El licitador, en la seva oferta, haurà d'assenyalar el tipus d'IVA aplicable a la 

prestació. Sent responsable principal de la repercussió i ingrés del tribut el 

subjecte passiu, que en aquest cas, és l'adjudicatari, no serà possible efectuar 

rectificació alguna posterior de quotes d'I.V. A. a l'alça per incorrecta repercussió 

de quotes. 

 

8.  El valor estimat del contracte queda determinat en la quantitat màxima per 

la totalitat de lot, pels anys de vigència del contracte incloses les pròrrogues, i el 

20% en cas de modificació del present contracte, ascendeix a un total de 

628.320€.( PBL 285.600 + Pròrrogues 285.600 + modificacions 57.120  

 

9.  Els preus unitaris corresponents al lot 1 i 3, exclòs IVA que regeixen la 

licitació, son els següents: 

 

Segons la quantia reclamada en el procediment, per tots els conceptes: 

 

1.- Fins a 6000€.......................2.000€ 

2.-De 6000€ a 18.000€.............3.000€ 

3.- De 18.001€ a 30.000€.........4.000€ 

4.- De 30.000€ a 60.000€.........5.000€ 

5.- Mes de 60.000€..................6.000€ 

 

En el cas que es produeixi desistiment del demandant s'aplicarà el 30% dels 

honoraris resultants si es produeix amb un antelació mínima d'una setmana a la 
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data del judici i del 60% si es produeix el dia de l'acte de judici. 

 

En aquells assumptes sense quantia econòmica determinada, els honoraris seran 

de 3.000€ corresponents a l’escala 3 anterior. 

 

Les notes i/o informes queden inclosos en els honoraris, no podent ser 

sol·licitades més de 3 per any de durada del contracte. 

 

Els honoraris corresponents a la segona instància seran equivalent al 50% dels 

quals resultin en la primera instància. 

 

Queden inclosos en el imports anteriors els corresponents als honoraris de 

Procuradors, els quals  aniran a càrrec dels contractista, en els casos en els 

quals la intervenció del Procurador sigui preceptiva. En el cas que dita 

intervenció sigui sol·licitada pel contractista, no sent preceptiva, 

l’Ajuntament  tampoc no efectuarà cap abonament per dit concepte, sent de 

compte i càrrec del contractista. 

 

10.  Els preus unitaris corresponents al lot 2, exclòs IVA, que regeixen la 

licitació, 

són els següents: 

 

Segons la quantia reclamada en el procediment, per tots els conceptes: 

 

1.- Fins a 6000€.....................  1.500€ 

2.- De 6000€ a 18.000€.............2.500€ 

3.- De 18.001€ a 30.000€......... 3.500€ 

4.- De 30.000€ a 60.000€......... 4.500€ 

5.- Mes de 60.000€...................5.500€ 

 

En el cas que es produeixi desistiment del demandant s'aplicarà el 30% dels 

honoraris resultants si es produeix amb un antelació mínima d'una setmana a la 

data del judici i del 60% si es produeix el dia de l'acte de judici. 

 

En aquells assumptes sense quantia econòmica determinada, els honoraris 

seran de 2.500 € corresponents a l’escala 3 anterior. 

Les notes i/o informes queden inclosos en els honoraris, no podent ser 

sol·licitades més de 3 per any de durada del contracte. 

 

- Segons la quantia reclamada en el procediment, per tots els conceptes: 

 

Extensió d'efectes: La primera sentència segons l'escala; la resta la quantitat de 
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350,00 €. 

 

En el cas que es produeixi desistiment del demandant s'aplicarà el 30% dels 

honoraris resultants si es produeix amb un antelació mínima d'una setmana a la 

data del judici i del 60% si es produeix el dia de l'acte de judici. 

 

Les notes i/o informes s'abonaran a raó de 500,00 €, exclòs IVA, cadascuna 

d'elles, aplicant-se a aquesta quantitat el percentatge de baixa que sigui ofert. 

 

Els honoraris corresponents a la segona instància seran equivalent al 50% dels 

quals resultin en la primera instància i es multiplicarà pel coeficient d’1’20 si es 

favorable. 

 

Queden inclosos en el imports anteriors els corresponents als honoraris 

de Procuradors, els quals  aniran a càrrec dels contractista, en els casos 

en els quals la intervenció del Procurador sigui preceptiva. En el cas que 

dita intervenció sigui sol·licitada pel contractista, no essent preceptiva, 

l’Ajuntament tampoc no efectuarà cap abonament per dit concepte, sent de 

compte i càrrec del contractista. 

 

VI. Finançament del contracte. 

 

1.  Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a les 

aplicacions  pressupostàries 07.9203.2279900 Defensa Jurídica i 

07.9203.2279901 Defensa Jurídica Urbanisme del Pressupost de la Corporació 

per a l'exercici 2020, havent se de comprometre crèdit pels imports que resultin 

de l'adjudicació que s'efectuï per a l'exercici 2021. 

 

2.  El contracte s'abonarà amb càrrec a l'aplicació a dalt indicada del 

pressupost municipal, en la qual existeix crèdit suficient que es reté. 

 

3.      L’execució del contracte queda subordinada a l’existència de crèdit 

adequat i suficient. 

 

VII. Pagament del preu d’adjudicació. 

 

1.    Per a determinar el termini d'abonament s'estarà al que es disposa en 

l'article 198,apartat 4 de la LCSP. El pagament es realitzarà contra presentació 

de factura sempre que hagi estat prestat el servei de conformitat al preu del 

contracte. 
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2.  La demora en el pagament per termini superior a l'establert en el citat 

article, reportarà a favor del contractista els interessos de demora i la 

indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 

3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials. 

 

3.  Perquè s'iniciï el còmput de termini per a la meritació d'interessos, el 

contractista haurà de complir l'obligació de presentar la factura davant el registre 

administratiu corresponent, en el termini de trenta dies des de la data de 

prestació del servei. En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta 

dies per a presentar la factura davant el registre administratiu, la meritació 

d'interessos no s'iniciarà fins transcorreguts trenta dies des de la data de 

presentació de la factura en el registre corresponent, sense que l'Administració 

hagi aprovat la conformitat si escau, i efectuat ell corresponent abonament. 

 

4.  L'Administració haurà d'aprovar els documents que acreditin la conformitat 

amb el que es disposa en el contracte dels serveis prestats dins dels trenta dies 

següents. 

 

 

VIII.- Facturació electrònica. 

 

1.  La facturació s'efectuarà preferiblement mitjançant l'emissió de factura 

electrònica en format establert per l’Ajuntament. En tot cas estaran obligades a 

presentar factura electrònica les entitats a les quals es refereix l'article 4 de 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, i de conformitat amb la 

regulació d'aquesta norma, així com en virtut del que es disposa en la LCSP i en 

l'Ordre PRE/2971/2007, aprovada el 5 d'octubre de 2007, del Ministeri de la 

Presidència, en els termes assenyalats en Resolució de 21 de març de 2014, de 

la Sots secretaria, per la qual es publica la Resolució de 10 de març de 2014, de 

la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació i 

de les Secretaries d'Estat d'Hisenda i de Pressupostos i Despeses, La 

presentació s'efectuarà en el Punt General de Registre de factures de 

l'Administració Pública: https://face.gob.es/es/el òrgan administratiu en matèria 

de Comptabilitat pública és "L01281277 Oficina de comptabilitat", l'Òrgan Gestor 

Alcaldia " i la Unitat Tramitadora la secretaria General de l'Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú. 

 

2.  S'exclou de l'obligació d'emetre factura en format electrònic i la seva 

presentació a través del punt general d'entrada de l'Administració 

(https://face.gob.es/es/) a aquells proveïdors que presentin factures inferiors a 
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5.000,00 € (IVA exclòs), ben entès que quan presentin una d'import superior tota 

la seva facturació l'hauran de realitzar en format electrònic. 

 

IX.- Perfil del contractant.- 

 

1.  Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació 

relativa a l'activitat contractual d'aquesta Entitat Local, es facilita a través del 

Perfil de Contractant d'aquesta tota la informació relativa a la seva activitat 

contractual, incloent els anuncis relatius al contracte actual, el present plec i a 

les dades indicades en l'article 63, apartat 3 de la LCSP.  

 

2.  El perfil inclou tant la informació de tipus general precisa per a relacionar-

se amb l'òrgan de contractació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com a 

punts de contacte 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 números de 

telèfon i de fax, adreça postal i adreça electrònica, informacions, anuncis, 

documents generals, les instruccions internes de contractació i models de 

documents, així com la informació particular relativa als contractes que celebri. 

 

3. El perfil serà accessible per a tots els interessats des de la direcció 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf  

 

X. Durada del contracte.- 

 

1.  La durada inicial del contracte és de dos any, comptat a partir de l'inici de 

l'execució d'aquest. 

 

2.  El contracte podrà prorrogar-se, una o diverses vegades, de manera 

expressa i serà obligatòria per al contractista, tret que concorri la circumstància 

prevista en l'últim paràgraf de l'article 29.2 de la LCSP, i sempre que l'acord de 

pròrroga s'adopti amb dos mesos d'antelació a la finalització del termini de 

durada del contracte. La durada màxima del contracte és de quatre anys. 

 

3.  En cas de venciment del contracte sense que s'hagués formalitzat el nou 

contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació a realitzar pel contractista, 

s'estarà al que es disposa en l'últim paràgraf de l'apartat 4 de l'article 29 de la 

LCSP. 

 

XI.- Capacitat per a contractar.- 

 

1. Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, 
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espanyoles o 

estrangeres que, tinguin plena capacitat d'obrar i comptin amb la solvència 

o classificació administrativa requerida per al contracte actual. 

 

2.  Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes les 

prestacions dels quals estiguin compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit 

d'activitat que, a tenor dels seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis. 

 

3.  En el supòsit de persones jurídiques dominants d'un grup de societats, es 

podrà tenir en compte a les societats pertanyents al grup, a l'efecte d'acreditació 

de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, o de la 

corresponent classificació, en el seu cas, de la persona jurídica dominant, 

sempre que aquest acrediti que té efectivament a la seva disposició els mitjans 

d'aquestes societats necessaris per a l'execució dels contractes. 

 

4.  Sense perjudici de les facultats de la Mesa de Contractació quan existeixin 

indicis de col·lusió, podran, així mateix, presentar proposicions les unions 

d'empresaris que es constitueixin temporalment a aquest efecte de conformitat 

amb l'art. 69 de la LCSP sense que sigui necessària la formalització de les 

mateixes en escriptura pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació del contracte 

al seu favor. Els empresaris que componen l'agrupació quedaran obligats 

solidàriament i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió 

amb poders bastants per a exercitar els drets i complir les obligacions que del 

contracte es derivin fins a l'extinció d'aquest, sense perjudici de l'existència de 

poders mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments de 

quantia significativa. 

 

5. Els empresaris que concorrin en una unió temporal d'empreses hauran 

d'indicar els noms i circumstàncies dels quals la constitueixin i la participació de 

cadascun, així com que assumeixen el compromís de constituir-se formalment 

en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. La durada de les 

unions temporals d'empresaris serà coincident, almenys, amb la del contracte 

fins a la seva extinció.  

 

6.  La presentació de proposicions presumeix per part del licitador l'acceptació 

incondicionada de les clàusules d'aquest Plec i la declaració responsable que 

reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per a contractar amb 

l'Administració. 

 

XIII- Condicions d'aptitud. 

 

Són les indicades en els articles 65 i següents de la LCSP, no podent contractar 
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les entitats previstes en l'article 3 de la citada Llei, amb els efectes establerts en 

l'article 73, les persones en les quals concorri alguna de les circumstàncies 

indicades en l'article 71 de la LCSP. 

 

XIV.- Solvència econòmica, financera i tècnica. 

 

1.  Els licitadors hauran d'acreditar comptar amb la solvència mínima exigida a 

continuació: 

 

A- Solvència econòmica i financera. 

 

Haurà de complir amb el següent requisit mínim: 

 

I.- Article 87.1.b) Justificant de l'existència d'una assegurança de 

responsabilitat civil per riscos professionals; "Per import igual o superior a 

l'exigit en l'anunci de licitació o en la invitació a participar en el procediment i en 

els plecs del contracte o, en defecte d'això, a l'establert reglamentàriament". 

 

Requisits mínims de solvència: S'ha d'acreditar disposar d’una assegurança  

d'indemnització per riscos professionals vigent fins a la fi del termini de 

presentació d'ofertes, amb una cobertura equivalent al triple del pressupost base 

de licitació de cada lot, és a dir 285.600€ per cadascun dels lots multiplicat pel 

possibles anys del contracte, d’acord amb el següent quadre: 

 

Pressupost base licitació lots total anys contracte Valor assegurança  

Lot 1.- 95.200€ 285.600€ 

Lot 2.- 95.200€ 285.600€ 

Lot 3.- 95.200€ 285.600€ 

 

  En tots els casos, acompanyat de compromís de renovació o pròrroga 

que garanteixi el manteniment de cobertura durant tota la vigència del contracte. 

Aquest requisit s'entendrà compliment pel licitador que inclogui en la seva oferta 

un compromís vinculant de subscripció de l'assegurança en cas de resultar 

adjudicatari. 

 

Mitjà d'acreditació: S'haurà d'aportar certificat expedit per l'assegurador, en el 

qual constin els imports, riscos assegurats i data de venciment de l’assegurança, 

al costat del document del compromís vinculant de subscripció, pròrroga o 

renovació de l'assegurança de tal manera que es mantingui la seva vigència 

durant l’execució del contracte. 
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B.-  Solvència tècnica. 

 

 I.- Article 90.1.a) de la LCSP: Una relació dels principals serveis o treballs 

realitzats d'igual 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, la data i el destinatari, públic o privat d'aquests; quan sigui necessari per 

a garantir un nivell adequat de competència els poders adjudicadors podran 

indicar que es tindran en compte les proves dels serveis pertinents efectuats 

més de tres anys abans. Quan li sigui requerit pels serveis dependents de 

l'òrgan de contractació els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant 

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 

un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una 

declaració de l'empresari acompanyat dels documents obrants en poder del 

mateix que acreditin la realització de la prestació; en el seu cas, aquests 

certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat 

competent". 

  

S'ha d'acreditar haver prestat serveis en algun dels tres últims anys del mateix 

tipus o naturalesa que correspon a l'objecte del contracte, que, en còmput anual 

acumulat l'any de major execució ha de ser igual o superior al 70% de l'anualitat 

mitjana del lot corresponent, IVA exclòs. 

 

2.  Mitjà d'acreditació: S'aportaran certificat/s de bona execució expedit/s o 

visat/s per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector 

públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificat/s 

expedit/s per aquest o, mancant aquest/us certificat/s, mitjançant una declaració 

de l'empresari (en aquest últim cas s'haurà de justificar l'absència dels 

certificats). 

 

II.- Article 78,l.e): Titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del 

personal directiu de l'empresa, i, en particular, del personal responsable de 

l'execució del contracte. 

 "b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no 

en l'empresa, participants en el contracte (...)". "e) Les titulacions acadèmiques o 

professionals de l'empresari i del personal directiu de l'empresa i, en particular, 

del personal responsable de l'execució del contracte". 

 

1. Requisits mínims de solvència: 

 

- Pel lot 1 i 3  lot s'ha de comptar amb el personal que, com a equip de treball, 

sigui suficient per a la deguda execució de les prestacions del contracte, en tot 
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cas i, amb caràcter mínim: 

 
- Dos Lletrats/des. 
 
- Personal administratiu i auxiliar. 
 

 Un dels dos lletrats actuarà com a coordinador responsable del contracte. 

Ambdós  han d'estar en possessió de Llicenciatura o títol equivalent en Dret, 

col·legiats per a l'exercici de la professió i comptar amb una experiència mínima 

de 5 anys en la defensa en judici en l'ordre jurisdiccional contenciós-

administratiu. Dita experiència en defensa en judici en l’ordre jurisdiccional 

contenciós-administratiu (exclòs funció pública),en relació a les matèries pròpies 

de cadascun dels lots, deurà ser acreditada per ambdós lletrats. 

  

- Lot 2: S'ha de comptar amb el personal que, com a equip de treball, sigui 

suficient per a la deguda execució de les prestacions del contracte, en tot cas i 

amb caràcter mínim: 

 

- Dos lletrats/des. 

 

- Personal administratiu i auxiliar. 

 

 Un dels dos lletrats/des actuarà com a coordinador/a responsable del 

contracte. Ambdós han d'estar en possessió de Llicenciatura o títol equivalent en 

Dret, col·legiats per a l'exercici de la professió i comptar amb una experiència 

mínima de 5 anys en la defensa en judici en l'ordre jurisdiccional contenciós-

administratiu en matèria de personal i en l’ordre jurisdiccional social. Dita 

experiència en defensa en judici, tant en un l’ordre jurisdiccional com en l’altre, 

deurà ser acreditada per ambdós lletrats adscrits al servei. 

 

2.  Mitjans d'acreditació: S'haurà de presentar documentació acreditativa de la 

formació i experiència aportant: relació del personal, certificats dels 

centres/institucions/entitats organismes als quals hagin prestat funcions, així com 

títols acadèmics, i contractes o sentències o resolucions judicials dels quals es 

desprengui la possessió del citat requisit mínim de solvència tècnica. Aquesta 

documentació s'acompanyarà de “curriculum vitae” de cadascun dels dos 

professionals. 

 

XIV.  Garantia definitiva.- 

 

1.  El licitador que presenti l'oferta econòmicament més avantatjosa, en 

cadascun dels tres lots, haurà de constituir a disposició de l’òrgan de contractació 

una garantia d'un 5 per 100 del preu final ofert, exclòs l'IVA. La garantia podrà 
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constituir-se en qualsevol de les formes i mitjans establerts en l'art. 108.1 de la a 

LCSP, no admetent-se la retenció en el preu. 

 

3.  En el cas que l'oferta presentada pel licitador seleccionat resultés 

inicialment 

culpable en presumpció d'anormalitat, haurà de constituir una garantia 

complementària equivalent al 5 per cent del preu final ofertat, exclòs l’iva, al 5 per 

100 del preu final ofert, exclòs IVA, per la qual cosa l'import de la garantia 

ascendirà a una quantitat equivalent al 10 per 100 del preu final ofert. 

 

4.  De no emplenar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, 

s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a 

recaptar la mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin 

quedat classificades les ofertes. En aquest cas, s'exigirà al licitador que ha retirat 

la seva oferta l'import del 3% del pressupost base de licitació, exclòs IVA, en 

concepte de penalitat. 

 

5.  La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà una vegada 

produït el venciment del termini de garantia i compliment satisfactòriament el 

contracte, o resolt aquest sense culpa del contractista. 

 

6.  Pel procediment de la devolució de garantia a la finalització del present 

contracte, serà d’aplicació allò establert a l’article 111 de la LCSP. 

 

XV.- Lloc i termini de presentació de proposicions.- 

 

1.  La present licitació te caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i 

presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica mitjançant les 

eines de preparació i presentació d’ofertes de la Plataforma de Contractació del 

Sector Públic, d’acord amb l’establert a la Guia dels Serveis de Licitació 

Electrònica per a empreses que podran trobar-se en l’enllaç:  

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf  

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. 
  

En l’esmentada guia es documenta com el licitador ha de preparar i enviar la 

documentació als arxius electrònics que composen l’oferta mitjançant l’eina 

esmentada que es posa a la seva disposició.  

 

La utilització d’aquest servei suposa: 
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 La preparació i presentació d’ofertes de forma telemàtica pel licitador 

 La custòdia electrònica d’ofertes pel sistema. 

 L’apertura i avaluació de la documentació mitjançant la plataforma. 

 

2.   Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es 

presentaran, FINS EL DIA I HORA  QUE S'INDIQUI EN EL PERFIL DEL 

CONTRACTANT, com l'últim de presentació de proposicions (si fos dissabte, 

diumenge o festiu, finalitzarà el següent dia hàbil). En tot cas, el termini mínim per 

a la presentació de les ofertes és l'indicat en la LCSP. Una vegada presentada 

una proposició no podrà ser retirada, excepte per causa justificada (article 80.5 de 

RGLCAP). 

 

3.  La presentació es realitzarà, exclusivament de forma electrònica mitjançant 

l’Eina de Preparació i Presentació d’ofertes que la Plataforma de Contractació, 

Sobre digital, posa a disposició de les entitats licitadores per al seu fi. 

  

 D’acord amb la Disposició addicional 16ª de la LCSP, l’enviament per 

mitjançant electrònics de les ofertes podrà fer-se en dues fases, transmetent 

primerament la petjada electrònica de l’oferta, amb la recepció de la qual es 

considerarà efectua la seva presentació amb caràcter general, i després l'oferta 

pròpiament dita en el termini màxim de 24 hores. De no efectuar-se aquesta 

segona remissió en el termini indicat, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 

 

4.  Per aquest motiu, per a participar en aquesta licitació, és important que els 

licitadors interessats es registri, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de 

Contractació del Sector Públic i emplenar tant les dades bàsiques addicionals 

disponibles en l'enllaç citat. 

  

 Es recomana als licitadors la presentació de les ofertes amb antelació 

suficient, a l'efecte de la correcta utilització de l'eina ja esmentada, i de poder 

solucionar qualsevol dubte sobre la funcionalitat del sistema. Així mateix, i 

davant qualsevol dificultat tècnica que sorgeixi de la utilització d'aquesta eina, 

hauran de posar-se en contacte amb 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. 

 

5.  En el cas que qualsevol dels documents d'una oferta no pugui visualitzar-

se correctament, es permetrà que, en un termini màxim de 24 hores des que se 
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li notifiqui aquesta circumstància, el licitador present en format digital el 

document inclòs en el fitxer erroni. El document presentat posteriorment no 

podrà tenir cap modificació respecte a l'original inclòs en l'oferta. Si l'òrgan de 

contractació comprova que el document ha estat modificat, l'oferta del licitador 

serà exclosa. 

 

 En cas de discrepància entre les dades incorporades manualment pel 

licitador en la Plataforma de Contractació del Sector Públic i els que es recullin 

en qualsevol document annexat, es tindran en compte les dades incorporades 

manualment a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. 

 

 L'oferta electrònica i qualsevol un altre document que l'acompanyi hauran 

d'estar signats electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos 

per l'article 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions  públiques.  

 

6.  Per a garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins el moment 

de la seva obertura, l’eina xifrarà els esmentats sobre en l’enviament.  

 

7.  Es proporcionarà a tots els interessats en el procediment de licitació, a tot 

tardar en 6 dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, 

la informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària 

que sol·licitin, a condició que l'haguessin demanat almenys 12 dies abans del 

transcurs del termini de presentació de les proposicions. Les respostes es 

publicaran en el perfil del contractant. 

 

8.  No es divulgarà la informació facilitada pels empresaris que aquests hagin 

designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. El 

caràcter de confidencial afecta, entre altres, als secrets tècnics o comercials, als 

aspectes confidencials de les ofertes i a qualssevol altres informacions que el 

seu contingut pugui ser utilitzat per a falsejar la competència, ja sigui en aquest 

procediment de licitació o en altres posteriors. 

 

9.  El deure de confidencialitat de l'òrgan de contractació així com dels seus 

serveis dependents no podrà estendre's a tot el contingut de l'oferta de 

l'adjudicatari. 

 

10.  El deure de confidencialitat tampoc podrà impedir la divulgació pública de 

parts no confidencials dels contractes celebrats, respectant en tot cas el que es 

disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals. 
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11.  Els licitadors per la seva part no podran divulgar la informació que 

coneguin per la prestació del servei, no restant subjecta a termini dita obligació, 

donada la confidencialitat de la mateixa. 

 

XVII.- Forma i contingut de les proposicions 

 

1. Els licitadors podran presentar proposicions a UN, VARIS o A TOTS ELS 

LOTS. 

 

2. En un mateix lot els licitadors no podran presentar més d’una proposició 

(cada proposició consta de dos sobres conforme a l’apartat següent). 

 

3. PER CADA LOT al qual es liciti, els licitadors presentaran DOS (2) 

SOBRES PER A CADASCÚN DE LOTS ALS QUALS ES LICITI: 

 

- SOBRE NÚM. 1 “DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA” 

- SOBRE NÚM. 2 “PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ 

QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA”. 

 

4. Els sobres es presentaran SIGNATS ELECTRÒNICAMENT. 

 En l’exterior de cada un dels sobres deurà constar: 

- Denominació del contracte al qual es licita (CONTRACTE DE “DEFENSA 

JURÍDICA DAVANT JUTJATS I TRIBUNALS LOT NUM..... 

- Número i denominació de cada sobre: 

SOBRE NÚM. 1. “DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA”. 

SOBRE NÚM. 2. “PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ 

QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA”. 

- Nom i cognoms del licitador o raó social complerta de l’empresa i el seu 

corresponent NIF o CIF. 

- Signatura del licitador o personal que el representi. 

 

a. La documentació que deurà contenir cada sobre és la següent, 

havent-se d’aportar, en tot cas, original, o còpia que tingui el caràcter 

d'autèntica conforme a la legislació vigent, o fotocòpia compulsada 

per funcionari habilitat per a això: 
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A) SOBRE Núm. 1 "DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA" que inclourà, 

preceptivament, els següents documents: 

 

1. Declaració responsable que s'ajustarà al model inclòs en l'Annex II. 

 

2. Si el licitador recorre a la solvència i mitjans d'altres empreses, cadascuna 

d'elles haurà de presentar una declaració responsable ajustada al model inclòs en 

l'Annex II. 

 

3. Si el licitador recorre a les capacitats d'altres entitats, haurà de presentar 

compromís per escrit d'aquestes entitats per a demostrar que disposarà de tals 

recursos. 

 

4. Si concorren diversos empresaris en unió temporal d'empreses, cadascun d'ells 

haurà de presentar la declaració responsable corresponent a l'Annex II i el 

compromís de constituir la unió temporal d'empreses subscrit per tots els 

empresaris que siguin part d'aquesta. 

 

5. Si concorre un empresari estranger, haurà d'aportar una declaració de 

sotmetiment a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, 

amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués 

correspondre al licitador. 

 

El moment decisiu per a apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i 

solvència 

exigits per a contractar amb l'Administració serà el de finalització del termini de 

presentació de les proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del 

contracte. 

 

B)  SOBRE  NÚM. 2: OFERTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ 

QUANTIFICABLE DE MANERA AUTOMÀTICA. 

 

- Oferta econòmica: L'oferta econòmica es presentarà redactada conforme al 

model fixat en l'Annex I al present plec, no acceptant-se aquelles que continguin 

omissions, errors o ratllades que impedeixin conèixer clarament el que 

l'Administració estimi fonamental per a considerar l'oferta. En cas de discrepància 

entre l'import expressat en lletra i l'expressat en xifra, prevaldrà la quantitat que es 

consigni en lletra, tret que dels documents que componen la proposició es 

desprengui una altra cosa. Si alguna proposició no guardés concordança amb la 

documentació examinada i admesa, l'oferta econòmica sigui superior al preu del 

contracte, variés substancialment el model establert, comportés error manifest en 
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l'import de la proposició, o existís reconeixement per part del licitador que 

emmalalteix d'error o inconsistència que la facin inviable, serà rebutjada per la 

Mesa de contractació mitjançant resolució motivada, sense que sigui causa 

bastant per al rebuig el canvi o omissió d'algunes paraules del model si això no 

altera el seu sentit. 

 

XVIII. Mesa de Contractació.- 

 

1.  La Mesa de Contractació estarà integrada pels membres designats a aquest 

efecte, la composició dels quals està publicada en el perfil del contractant. 

 

2.  La Mesa de contractació qualificarà la documentació acreditativa del 

compliment dels requisits previs i la declaració responsable inclosa en el sobre 

corresponent a la documentació administrativa. 

 

 Serà objecte d'esmena pels licitadors la declaració responsable, a 

requeriment de la mesa de contractació, quan no s'hagués presentat, o no 

estigués adequadament emplenada la presentada. En tals casos es conferirà al 

licitador o licitadors afectats un termini de tres dies hàbils, a comptar des del 

següent al de recepció del requeriment d'esmena. De no esmenar en termini el 

requerit, la mesa de contractació entendrà que el licitador desisteix de la seva 

oferta. 

  

 Les actes de la Mesa de contractació de qualificació la documentació 

acreditativa del compliment dels requisits previs en les quals es reculli l'admissió i 

exclusió de les ofertes es publicaran en el perfil de contractant, que actuarà com a 

tauler d'anuncis, sense perjudici de la necessària comunicació o notificació, 

segons sigui procedent, als licitadors afectats. 

 

 L'acte d'exclusió d'un licitador podrà ser notificat a aquest en l'acte públic 

que celebri la Mesa, si fos possible per trobar-se algun, representant de l'empresa 

i, en defecte d'això, conformement a els restants procediments establerts en els 

articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Publiques. 

 

 De conformitat amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, les 

notificacions es podran realitzar mitjançant adreça electrònica habilitada o 

mitjançant compareixença electrònica. Els terminis a comptar des de la notificació 

es computaran des de la data d'enviament de la mateixa o de l'avís de notificació, 

si fora mitjançant compareixença electrònica, sempre que l'acte objecte de 

notificació s'hagi publicat el mateix dia en el Perfil de contractant de l'òrgan de 

contractació. En cas contrari els terminis es computaran des de la recepció de la 
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notificació per l'interessat. 

 

 El termini per a considerar rebutjada la notificació electrònica, amb els 

efectes previstos en l'article 41.5 de la Llei 39/2015, serà de deu dies naturals 

computats des que es tingui constància de la seva posada a la disposició de 

l'interessat sense que s'accedelxi al seu contingut, tret que d'ofici o a instàncies 

del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material de l'accés. 

 

3.  Una vegada emesos els corresponents informes tècnics, la Mesa de 

Contractació classificarà les proposicions presentades, per ordre decreixent de 

puntuació obtinguda, elevant a l'òrgan de contractació proposada de selecció 

d'oferta més avantatjosa econòmicament a favor del licitador que hagi presentat 

l'oferta la puntuació de la qual sigui més elevada, tret que presumeixi, amb 

fonament, que la proposició no pot ser complerta a conseqüència de la inclusió de 

valors anormals, definits com a tals en el present plec, i en aquest cas es 

procedirà d'acord amb el que es preveu en l'art. 149 de la LCSP. 

 

4.  Si en l'exercici de les seves funcions la mesa de contractació tingués indicis 

fundats de conductes col·lusòries en el procediment de contractació, en el sentit 

definit en l'article 1 de la Llei 15/2007 de 3 de juliol, de Defensa de la 

Competència, els traslladarà amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte a la 

Comissió Nacional dels Mercats i la Competència o, en el seu cas, a l'autoritat de 

competència autonòmica corresponent, a l'efecte de que a través d'un 

procediment. sumaríssim es pronunciï sobre aquells, donant compte d'això a 

l'òrgan de contractació. La remissió d'aquests indicis tindrà efectes suspensius en 

el procediment de contractació. 

 

5.  Per a la vàlida constitució de la Mesa hauran d'estar presents la majoria 

absoluta dels seus membres, i, en tot cas, el President, el funcionari que ostenti la 

secretaria de la Mesa, El Secretari General  i l'Interventor Municipal. En el cas que 

no s'aconsegueixi, en primera convocatòria la majoria absoluta dels seus 

membres, es reunirà, en segona convocatòria, transcorreguts 15 minuts des de 

l'hora fixada per a la primera, quedant vàlidament constituïda sempre que 

concorrin, almenys, el President, el funcionari que ostenti la secretaria de la Mesa, 

el  Secretari General  i l'Interventor Municipal. 

 

XIX. Obertura de les ofertes.- 

 

1.  L'obertura del sobre "1", s'efectuarà, en acte privat, el dia en què la totalitat 

de les ofertes es trobin a la disposició de la Mesa de Contractació, notificant-se, 

als components del citat òrgan col·legiat el dia i hora en què s'efectuarà l'acte 

privat d'obertura del sobre "1" de les ofertes presentades, a fi de qualificar la 
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declaració responsable, així com la documentació indicada en l'article 140 de la 

LCSP, determinant els licitadors que hagin de ser exclosos del procediment per 

no acreditar el compliment dels requisits establerts en el present plec. 

 

 En el cas que sigui precisa l'esmena d'errors o omissions en la 

documentació esmentada en la citada estipulació, la Mesa concedirà al licitador 

per a efectuar-la un termini de tres dies hàbils. 

 

2.  L'obertura del sobre "2" s'efectuarà, en acte públic, el dia i hora que 

s'assenyali, amb la deguda antelació, en el perfil del contractant, procedint-se a 

donar lectura a les ofertes econòmiques presentades. Posteriorment, la Mesa 

elevarà proposta d'adjudicació a favor del licitador que hagi obtingut la major 

puntuació, així com de classificació de les ofertes presentades per ordre 

decreixent de puntuació, i, en el seu cas, d'exclusió de licitadors. 

 

XX.- Criteris d'adjudicació,- 

 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà  

una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-

preu, tots ells quantificables automàticament: 

 

Criteris quantificables per fórmules: 100 punts 

 

A.- Criteris relacionats amb el preu: 

 

1.- Oferta econòmica – Fins un màxim de 40 punts: 

 

S’atorgaran 40 punts al licitador que ofereixi el major percentatge de reducció 

sobre les quanties màximes resultants de l’aplicació dels preus unitaris continguts 

en el punt cinquè de la present memòria, sempre que dita oferta no hagi estat 

declarada desproporcionada, zero punts a l’oferta que no millori el pressupost 

base de licitació i, a la resta de licitadors, la puntuació que resulti de l’aplicació de 

la següent fórmula: 

P= (Ob/Ome)*40 

Sent, P, la puntuació obtinguda 

Ome= El percentatge de baixa corresponent a l’oferta més econòmica 

Ob= El percentatge de baixa corresponent al licitador que es valora. 

L’elecció de dita fórmula es justifica en la relació de proporcionalitat entre les 
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ofertes presentades, atenent al percentatge de baixa ofert sobre el pressupost 

base de licitació. 

 

2. MAJOR PROFESSIONALITZACIÓ: Màxim 60 punts. 

2.1 Èxit obtingut (20 punts màxim): s’atorgarà major puntuació a raó del major 

número de sentències judicials favorables de les matèries de cada lot que s’hagin 

obtingut des de l’1 de maig de 2015 fins la data de finalització del termini de 

presentació d’ofertes en matèria contenciosa-administrativa o laboral representant 

a una Administració Pública. La puntuació serà la següent, essent el número mínim 

de sentències favorables per a ponderar de inferiors a 100: 

Número de Sentències 

amb pronunciament 

favorable 

 

Puntuació 

Més de 200 20 

De 150 a 199 15 

De 100 a 149 10 

Menys de 100 5 

 

Per a atorgar puntuació per aquest criteri, s'hauran d'aportar les Sentències 

corresponents en les quals hauran de figurar, obligatòriament, algun dels lletrats 

que figurin adscrits al servei. També s’admetran altres documents que, presentats 

en seu judicial, acreditin que dit assumpte ha estat defensat en judici pel lletrat. 

Únicament es puntuaran aquells assumptes que han estat defensats pels dos 

lletrats adscrits al servei. 

2.2 Antiguitat en la col·legiació com a lletrat/da en exercici (10 punts màxim):  

La puntuació que correspongui a cada licitador s'atorgarà en funció del major 

nombre d'anys complets que porta col·legiat tant el Lletrat-Coordinador (fins a 5 

punts) com almenys, un altre lletrat (fins a 5 punts) dels que es proposi adscriure a 

l’execució del contracte, tot plegat d’acord amb el següent quadre: 

PERSONAL Anys d’antiguitat 
(complerts)  

Puntuació 

Lletrat Entre 3 i 5 anys 0,25 

Coordinador Entre 5 i 10 anys 0,60 

 Entre 11 i 15 anys 1 

 Entre 15 i 20 anys 2 

 Entre 20 i 25 anys 3 
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 Entre 25 i 30 anys 4 

 Més de 30 anys 5 

   

Lletrat Entre 5 i 10 anys 1 

 Entre 11 i 15 anys 3 

 Més de 15 anys 5 

 

Per a atorgar puntuació en aquest criteri s'aportarà certificat del Col·legi 

d'Advocats corresponent.  

En el cas que els lletrats adscrits hagin estat en excedència per exercir la defensa 

jurídica de l'Administració Pública, el temps prestat exercint aquesta defensa 

jurídica serà computat a l'efecte de valoració del present criteri. 

2.3 Categoria Professional del Lletrat Coordinador Fins a un màxim de 10 

punts. 

Obtindran els licitadors el lletrat coordinador dels quals proposat  hagi exercit per  

qualsevol dels següents cossos: Cos de Lletrats de les Corts Generals, Cos de 

Lletrats de la Generalitat de Catalunya, l'Advocada de l'Estat o a la carrera judicial 

(Jutge o Fiscal), Director de Serveis Jurídics municipals i Secretaris Municipal 

d’Ajuntaments d’igual o superior població a Vilanova i la Geltrú  

 

2.4. Categoria Professional del Lletrat adscrit al contracte: Fins a un 

màxim de 10 punts. 

 

Obtindran 10 punts els licitadors el lletrat coordinador proposat dels quals hagi 

exercit a qualsevol del següents cossos: Cos de Lletrats de les Corts Generals, 

Cos de lletrats d la Generalitat de Catalunya, l'Advocacia de l'Estat, Consell 

d’Estat o a la carrera judicial (Jutge o Fiscal), Director de Serveis Jurídics 

municipals i Secretaris Municipal d’Ajuntaments d’igual o superior població a 

Vilanova i la Geltrú  

 

2.5 Ubicació del despatx professional: 5 punts. 

Obtindran 5 punts els licitadors el despatx professional dels quals es trobi a una 

distància màxima de 50 quilòmetres de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

2.6 Millores ofertes de serveis: 5 punts. 

Consistirà en l’oferiment de serveis de formació, actualització normativa o 

jurisprudencial o similars pel personal municipal, redacció d’informes i 
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d’assessorament jurídic gratuït. 

Millores ofertes de serveis Punts 

Formació actualització normativa o 

jurisprudència al personal municipal 

2 punts 

Redacció d’informes i assessorament 

jurídic gratuït durant tota la vigència del 

contracte 

1,5 punts 

Formació en matèria processal al 

personal municipal (1 formació a l’any) 

1’5 punt 

 
 

XXI.- Condicions especials d'execució de caràcter social 

 

1.  De conformitat amb el que es preveu en l'article 202.2 de la LCSP. 

 

XXII- Criteris per a apreciar les ofertes amb valors anormals o 

desproporcionats. 

 

1.  Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de 

les ofertes, alguna d'elles estigui culpable en presumpció d'anormalitat o 

desproporció, es concedirà als licitadors afectats un termini de tres dies hàbils 

perquè puguin presentar una justificació adequada de les circumstàncies que els 

permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions, amb els criteris que 

s'assenyalen sobre aquest tema en l'article 149.4 de la LCSP. 

 

2.  El caràcter anormal de les ofertes s'apreciarà en funció dels següents 

paràmetres, per a cada lot : 

 

 - Quan, concorrent un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de 

licitació, 

exclòs IVA, en més de 30 unitats percentuals. 

 -  Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 25 unitats 

percentuals a l'altra oferta. 

 -  Quan concorrin tres o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 15 

unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant 

això, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en 

més de 5 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitjana només 

amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de 

les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres 
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ofertes de menor quantia. 

 

3.  A l'efecte del que es disposa en aquesta clàusula, en el cas de les 

empreses pertanyents a un mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en 

algun dels supòsits de l'article 42.1 del Codi de Comerç, que presentin diferents 

proposicions per a concórrer individualment a l'adjudicació d'un contracte, es 

prendrà únicament, per a aplicar el règim d'apreciació d’ofertes 

desproporcionades o anormals, l'oferta més baixa en preu i més breu en termini, 

produint-se l'aplicació dels efectes derivats del procediment establert per a 

l'apreciació d'ofertes desproporcionades o anormals, respecte de les restants 

ofertes formulades per les empreses del grup. 

 

4.  Rebudes les justificacions, l'empleat públic que ha redactat el plec de 

prescripcions tècniques emetrà informe analitzant, detalladament, les motivacions 

que hagi argumentat el licitador per a poder mantenir la seva oferta. 

  

 En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment 

baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les 

obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o 

internacional, incloent l'incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents. 

 

5.  A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat 

classificada com a desproporcionada i de l'informe tècnic municipal que les 

analitzi, la Mesa de Contractació, proposarà a l'òrgan de contractació 

motivadament l'admissió de l'oferta o la seva exclusió. En la valoració de les 

ofertes no s'inclouran les proposicions declarades desproporcionades o anormals 

fins que no s'hagi seguit el procediment establert en el art 149 de la LCSP i, en el 

seu cas, resultés justificada la viabilitat de l'oferta. 

 

6.  De resultar adjudicatària del contracte una empresa que hagués estat 

culpable en presumpció d'anormalitat, l'òrgan de contractació establirà, en l'acord 

d'adjudicació, a proposta de l'empleat públic que hagi subscrit el plec de 

prescripcions tècniques, mecanismes adequades per a realitzar un seguiment 

detallat de l'execució d'aquest, amb l'objectiu de garantir la correcta execució del 

contracte sense que es produeixi un minvament en la qualitat de les obres. A més 

d'això, constituirà garantia complementària per import equivalent al 5% del preu 

d'adjudicació del contracte. 

 

XXIII.- Presentació de documentació amb caràcter previ a l'adjudicació. 

 

1.  Una vegada acceptada la proposta de la Mesa per l'òrgan de contractació, 

pels serveis corresponents requeriran al licitador que hagi presentat la millor 
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oferta, de conformitat amb el que es disposa en l'article 145 de la LCSP, perquè, 

en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de notificació, 

present la documentació justificativa de les circumstàncies a les quals es refereix 

l'article 140.1 de la LCSP, tant del licitador seleccionat com d'aquelles empreses a 

les capacitats de les quals recorri; de disposar els mitjans que s'hagués 

compromès a dedicar o a adscriure a l'execució del contracte i haver constituït la 

garantia definitiva i les despeses de licitació. 

 

2.  De no emplenar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, 

s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, precedint-se a exigir-li l'import 

del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, 

sense perjudici de la seva consideració com a causa de prohibició per a 

contractar per no emplenar el requeriment en termini mediant dol, culpa o 

negligència, requerint, a més, la mateixa documentació al següent licitador 

classificat. 

 

XXIV- Preferències d'adjudicació en cas d'empats. 

 

 Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració 

establerts, es produeixi un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, 

s'utilitzaran per a resoldre aquesta igualtat, els criteris previstos en l'article 147.2 

de la LCSP, per l'ordre indicat en aquest. 

 

XXV.- Decisió de no adjudicar o celebrar el contracte v desistiment del 

procediment d'adjudicació 

 

1.  Quan l'òrgan de contractació desisteixi del procediment d'adjudicació o 

decideixi no adjudicar o celebrar el contracte quan s'hagi efectuat la corresponent 

convocatòria, el notificarà als licitadors. 

  

 La decisió de no adjudicar o celebrar el contracte o el desistiment del 

procediment podran acordar-se per l'òrgan de contractació abans de la 

formalització, havent de compensar-se als licitadors per les despeses en què 

haguessin incorregut fins a la quantitat màxima de 100 euros. 

 

 Només podrà adoptar-se la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte 

per raons d'interès públic degudament justificades en l'expedient, i en aquest cas, 

no podrà promoure's una nova licitació del seu objecte en tant subsisteixin les 

raons al·legades per a fonamentar la decisió. 

 

2.  El desistiment del procediment ha d'estar fundat en una infracció no 

esmeneu-li de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 
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procediment d'adjudicació, havent de justificar-se en l'expedient la concurrència 

de la causa. El desistiment no impedirà la iniciació immediata d'un procediment de 

licitació. 

 

XXVI- Adjudicació.- 

 

1.  En el termini de 5 dies hàbils a aquell en què s'hagi rebut la documentació 

assenyalada en la clàusula anterior, s'adjudicarà el contracte, una vegada 

admesa per l'òrgan de contractació, en el cas que el licitador seleccionat hagi fet 

ús de la possibilitat de presentar declaració responsable de reunir els requisits 

exigits per a ser admès a la licitació, que la documentació administrativa 

presentada es correspon amb l'exigida en el present plec, previ informe jurídic i de 

fiscalització per la Intervenció Municipal. 

 

2.  De no emplenar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, 

s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se, en aquest cas, a 

recaptar la mateixa documentació del licitador següent, per l'ordre en què hagin 

quedat classificades les ofertes. 

 

3.  Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les 

rebutjades sense obrir o les desestimades una vegada obertes, seran arxivades 

en el seu expedient. Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la 

interposició de recursos sense que s'hagin interposat, la documentació que 

acompanya a les proposicions quedarà a la disposició dels interessats. 

Transcorreguts tres mesos des d'aquesta data sense que el licitador hagi procedit 

a retirar la documentació presentada, s'entendrà que autoritza l'Administració a la 

seva destrucció. 

 

4.  L'adjudicació es notificarà de conformitat amb l'assenyalat en l'article 151 de 

la LCSP. 

 

XXVII- Formalització del contracte.- 

 

1.  El contracte haurà de formalitzar-se en document administratiu una vegada 

transcorregut el termini de quinze dies hàbils, a la notificació de l'adjudicació, 

constituint aquest document títol suficient per a accedir a qualsevol registre públic. 

No obstant això, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a 

escriptura pública, corrent del seu càrrec les corresponents despeses. 

 

2.  Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el 

contracte dins del termini indicat se li exigirà l'import del 3% del pressupost base 

de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc 
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contra la garantia definitiva, si s'hagués constituït, sense perjudici de la seva 

consideració com a causa de prohibició per a contractar conforme a l'article 150 

de la LCSP. 

 

3.  En tal cas, el contracte s'adjudicarà al següent licitador per l'ordre en què 

haguessin quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació 

acreditativa del compliment dels requisits previs, en els terminis abans 

assenyalats. 

 

4.  Si les causes de la no formalització fossin imputables a l'Administració, 

s'indemnitzarà al contractista dels danys i perjudicis que la demora li pogués 

ocasionar. 

 

5.  No podrà procedir-se a l'execució del contracte amb caràcter previ a la seva 

formalització. 

 

6.  En tal cas, el contracte s'adjudicarà al següent licitador per l'ordre en què 

haguessin quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació 

acreditativa del compliment dels requisits previs, en els terminis abans 

assenyalats. 

 

XXVIII.- Anunci de formalització 

 

1.  La formalització del contracte juntament amb el corresponent contracte es 

publicarà en el Perfil del Contractant en un termini no superior a quinze dies 

després del perfeccionament del contracte en el perfil de contractant de l'òrgan de 

contractació. L'anunci de formalització contindrà la informació recollida en l'Annex 

III de la LCSP. 

 

2.  Podran no publicar-se determinades dades relatives a la celebració del 

contracte quan es consideri, justificant-se degudament en l'expedient, que la 

divulgació d'aquesta informació pot obstaculitzar l'aplicació d'una norma, resultar 

contrària a l'interès públic o perjudicar interessos comercials legítims d'empreses 

públiques o privades o la competència lleial entre elles, o quan es tracti de 

contractes declarats secrets o reservats o l'execució dels quals hagi d'anar 

acompanyada de mesures de seguretat especials conforme a la legislació vigent, 

o quan ho exigeixi la protecció dels interessos essencials de la seguretat de 

l'Estat i així s'hagi declarat de conformitat amb el que es preveu en la lletra c) de 

l'apartat 2 de l'article 19 de la LCSP. 

 

3.  En tal cas haurà de recaptar-se l'emissió d'informe pel Consell de 

Transparència i Bon Govern a què es refereix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 
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de transparència, accés a la informació pública i bon govern en els termes de 

l’article 154 de la LCSP. 

 

XXIX. Obligacions del contractista de caràcter específic i despeses 

exigibles.- 

 

A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del contracte actual, 

existiran específicament les següents obligacions: 

 

1.-  L'adjudicatari assumirà el compliment de les obligacions que s'especifiquen 

en el Plec de Prescripcions Tècniques, havent d'assumir les directrius que 

s'imparteixin pel Responsable del contracte. 

 

2.-  Serà obligació del contractista el seu compromís d'aportar els mitjans 

personals i materials necessaris per a l'execució del contracte en els termes i amb 

l'abast que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques i segons el seu 

compromís, de tal manera que s'assumeixi no sols l'obtenció d'un resultat o 

activitat concreta en si mateixa sinó a més la disponibilitat dels mitjans materials i 

personals necessaris per a la seva consecució. 

 

3.-  Correspon exclusivament a l'empresa contractista la selecció del personal 

que, reunint els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part 

de l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte, sense perjudici del que 

s'estableix en l'apartat anterior, (així com de la verificació per part de l'Ajuntament 

del compliment d'aquells requisits. 

 

4.-  El personal adscrit als treballs dependrà exclusivament del contractista, el 

qual tindrà tots els drets i deures inherents a la seva qualitat d'empresari respecte 

d'aquest. Aquest personal no tindrà vinculació laboral o de cap altre tipus amb 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, havent de ser contractats en el règim o 

modalitat que legalment correspongui per l'adjudicatari. 

 

5.-  Al seu propi risc i ventura, el contractista cobrirà les absències dels seus 

treballadors, responent davant el propi òrgan de contractació de les qualitats 

tècniques dels substituts i de les tasques realitzades per aquests. 

 

6.-  Quan, excepcionalment, l’adjudicatari contracti nou personal per a l'execució 

d'aquest contracte haurà de triar una modalitat de contractació que no vinculi als 

treballadors directament al contingut de la prestació objecte d'aquest contracte, 

sinó a l'empresa, de manera que aquests treballadors prestin els seus serveis no 

sols a les activitats pròpies de l'execució d'aquest contracte sinó a altres activitats 

de l'empresa i que els treballadors als quals l'empresari encarregui l'execució del 
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contracte no es destinin en cap moment amb exclusivitat a aquest i no càpiga la 

consideració que constitueixen una unitat econòmica susceptible de transmissió. 

 

7.-  El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria 

laboral, de seguretat social, d'integració social de minusvàlids i de prevenció de 

riscos laborals, conforme al que es disposa en la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals, Reial decret 171/2004, de 30 de 

gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 d'aquesta Llei en matèria de 

coordinació d'activitats empresarials, en el Reglament dels Serveis de 

Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com les que 

es promulguin durant l'execució del contracte. 

 

8.-  En general, el contractista respondrà de quantes obligacions li vénen 

imposades en el seu caràcter d'ocupador, havent d'exercir de manera real, 

efectiu i continu, sobre el personal integrant de l'equip encarregat de l'execució 

del contracte, el poder de direcció inherent a tot empresari; havent d’assumir en 

tot cas el compliment de quantes normes regulin i desenvolupin la relació laboral 

o d’altre tipus, existent entre aquell, o entre els seus subcontractistes, i els 

treballadors de l'un i l'altre, sense que pugui repercutir contra l'Administració cap 

multa, sanció o qualsevol tipus de responsabilitat que per incompliment d'alguna 

d'elles, poguessin imposar-li els Organismes competents. 

 

9.-  Vetllarà especialment pels treballadors adscrits a l'execució del contracte 

perquè desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions 

exercides respecte de l'activitat delimitada en els plecs objecte del contracte, 

havent de dotar-los dels mitjans identificatius que siguin precisos per a la seva 

diferenciació amb els empleats públics, no podent utilitzar, en cap cas, (correu 

electrònic corporatiu ni mitjans materials la titularitat dels quals correspongui a 

l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, excepte aquells a la disposició del 

contractista per a la correcta execució del contracte. 

 

10.-  En qualsevol cas, el contractista indemnitzarà a l'Administració de tota 

quantitat que es veiés obligada a pagar per incompliment de les obligacions 

establertes en aquest plec, encara que això li vingui imposat per resolució 

judicial o administrativa. 

 

11.-  L'adjudicatari designarà un coordinador tècnic o responsable integrat en la 

seva pròpia plantilla que tindrà, entre les seves obligacions les següents: Actuar 

com a interlocutor de l'empresa enfront de l'Ajuntament, canalitzant la 

comunicació entre el contractista i el personal integrant de l'equip de treball 

adscrit al contracte, d'un costat, i l'Ajuntament, d'un altre, en tot el relatiu a les 

qüestions derivades de l'execució del contracte; distribuir el treball entre el 
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personal encarregat de l'execució del contracte i impartir a aquests treballadors 

les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en relació amb 

l'execució del contracte; organitzar el règim de vacances del personal adscrit a 

l'execució del contracte, devent, a aquest efecte, coordinar-se adequadament el 

contractista amb l'Ajuntament, sense que s'alteri el bon funcionament del 

contingut del contracte; informar l'Ajuntament sobre les variacions, ocasionals o 

permanents, en la composició de l'equip de treball adscrit a l'execució del 

contracte i les altres que es contenen en el Plec de Prescripcions tècniques. 

 

12.-  A més de les derivades de les anteriors condicions i de les assenyalades 

en el plec de prescripcions tècniques, l'adjudicatari tindrà les següents 

obligacions: 

 

1. Haurà de facilitar al Servei Municipal de Prevenció de Riscos Laborals 

la documentació necessària requerida per aquest. 

 

2. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú podrà exigir a l'adjudicatari, durant 

l'execució d'aquest contracte, la documentació que acrediti el 

compliment de les obligacions de la Seguretat Social, mitjançant la 

presentació mensual de les còpies dels models TC1 i TC2 o 

documents substitutius del sistema de liquidació directa, a l'efecte de 

control del personal al seu càrrec, sent obligació del contractista 

facilitar la mateixa en el termini màxim de 10 

dies naturals comptats a partir de la sol·licitud. 

 

3. Així mateix, podrà exigir l'actualització de les certificacions d'estar al 

corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 

quan hagi vençut el seu període de validesa, sent obligació del 

contractista facilitar la mateixa en el termini màxim de 10 dies naturals 

comptats a partir de la sol·licitud. 

 

4. A cobrir les baixes i suplències. 

 

5. L'adjudicatari i tot el personal que intervingui en qualsevol fase del 

tractament de les dades, a conseqüència de l'execució del contracte, 

estan obligats al secret professional respecte dels mateixos i al deure 

de guardar-los, obligacions que subsistiran encara després de finalitzar 

la relació contractual. Si algun dels afectats exercita els drets d'accés, 

rectificació, cancel·lació o oposició davant l'adjudicatari, aquest donarà 
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trasllat de la sol·licitud a l'Ajuntament en un termini no superior a 48 

hores, a fi que pugui resoldre-la en el termini legalment establert. 

 

6. En el cas que l'adjudicatari destini les dades a una finalitat diferent de 

l'execució del contracte, els comuniqui o els utilitzi incomplint el que 

s'estableix en la legislació vigent, serà considerat responsable del 

tractament, responent de les infraccions en les quals hagués 

incorregut. En aquest cas, si la jurisdicció ordinària reconeix a 

l'interessat el dret d'indemnització pels danys o lesions soferts en els 

seus béns o drets, correspondrà a l'adjudicatari el pagament d'aquesta 

indemnització. 

 

7. El contractista respon dels salaris impagats als treballadors afectats 

per subrogació, així com de les cotitzacions a la Seguretat social 

reportades, encara en el cas que es resolgui el contracte i aquells 

siguin subrogats pel nou contractista, sense que en cap cas dita 

obligació correspongui a aquest últim. En aquest cas, l'Ajuntament, una 

vegada acreditada la falta de pagament dels citats salaris, procedirà a 

la retenció de les quantitats degudes al contractista per a garantir el 

pagament dels citats salaris, i a la no devolució de la garantia definitiva 

en tant no s'acrediti l'abonament d'aquests. 

 

8. El contractista s'obliga a no assumir la defensa jurídica de cap persona 

física o jurídica contra l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú durant la 

vigència del contracte, així com a renunciar a la mateixa en el cas que 

estigués exercint-la. Aquesta obligació s'estén a tots els advocats 

pertanyents al despatx professional del contractista (en cas d’unió 

temporal d’empreses, s’estén a totes les incloses en la mateixa) i 

durant igual de temps. 

 El compliment de la present clàusula te caràcter d’obligació contractual 

essencial a efectes de la seva resolució per incompliment. El contractista haurà 

de complir el conveni col·lectiu d'oficines i despatxos de Barcelona, amb 

caràcter mínim, així com les disposicions del Col·legi d'Advocats corresponent. 

 

XXX. Revisió de preus.- 

 

De conformitat amb l'article 103 de la LCSP, no procedeix. 

 

XXXI.- Responsable del contracte.- 
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1.  De conformitat amb el que es disposa en l'article 62 de la LCSP, serà 

responsable del contracte el Secretari General, al qual li correspondrà supervisar 

la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb 

la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dins de 

l'àmbit de facultats que aquest plec li atribueix. 

 

2.  En concret, i sense perjudici de la resta que se'ls assigni en tal condició, 

són funcions d'aquest: 

 

 a) Exigir l'existència dels mitjans i organització necessaris per a l'execució 

del contracte en els termes continguts en els plecs. 

 

 b) Donar les ordres oportunes per a aconseguir els objectius del contracte i 

assegurar la seva adequada execució en els termes estipulats en els plecs, així 

com considerar l'exigència de la posada a disposició i/o execució de les millores, 

en el seu cas, que s'hagin ofert. 

 

 c) Proposar les consideracions que convingui introduir per al bon 

desenvolupament de l'execució del contracte. 

 

 d) Expedir, en el seu cas, les certificacions parcials i conformar les factures 

corresponents a l'execució del contracte i abonament que s'hagin acordat. 

 

 e) Tramitar quantes incidències sorgeixin durant el desenvolupament del 

contracte. 

 

 f) Convocar quantes reunions periòdiques o no periòdiques estimi 

pertinents per a analitzar les incidències que han sorgit durant el període 

corresponent o en el seu cas per al bon desenvolupament del contracte, a la 

qual estarà obligada a assistir el coordinador de l'empresa adjudicatària, 

assistida d'aquells facultatius, tècnics, o especialistes de la mateixa que tinguin 

alguna intervenció en l'execució del contracte. 

 

 g) Elevar els informes que siguin pertinents en cas que concorri causa de 

resolució o d'incompliment contractual 

 

 h) Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per a 

constata que el contractista compleix les seves obligacions d'execució en els 

termes acordats en el contracte. 

 

 i) Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en 
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matèria social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si n'hi 

hagués, així com el compliment de les obligacions establertes en el contracte 

suposin l'aportació de documentació o la realització de tràmits de tipus 

administratiu. 

 

 j) Donar al contractista les instruccions oportunes per a assegurar l'efectiu 

compliment del contracte en els termes pactats, que seran immediatament 

executives quan puguin afectar  la seguretat de les persones o quan la demora 

en la seva aplicació pugui implicar que esdevinguin inútils posteriorment en 

funció del desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres casos, i en 

cas de mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a 

adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions 

que puguin procedir. 

 

 k) Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals. 

 

 l) Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi 

suscitat l'execució del contracte. 

 

3.  Així mateix, el responsable del contracte haurà de requerir del contractista 

tota la informació relacionada amb l'execució d'aquest contracte, fins i tot aquella 

que sigui necessària per al compliment per l'Ajuntament de les obligacions 

previstes en el Títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern, quedant el contractista obligat a 

aportar-la. 

 

XXXII. Compliment de terminis i penalitats per demora.- 

 

1.  Es considerarà que s'han incomplit les condicions d'execució del contracte: 

 

a. En cas de demora: de conformitat amb el que s'estableix en l'article 

193 de la LCSP, o 

b. Per execució defectuosa: De conformitat amb el que s'estableix en 

l'article 192 de la LCSP. 

 

2.  L'incompliment per part de l'adjudicatari del que s'estableix en el plec de 

prescripcions tècniques particulars, quant al que en la seva mecànica operativa, 

condicions d'execució del contracte i la qualitat de la prestació es refereix, podrà 

ser objecte de penalització. 

 

3.  Els incompliments en què incorri l'adjudicatari en l'execució dels treballs es 
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qualificaran com molt greus, greus o lleus, tenint la consideració d'incompliments 

els següents, amb la qualificació que s'indica: 

 

a) Incompliments molt greus: 

 

-  La cessió del contracte sense la prèvia autorització municipal. 

- L'incompliment de les condicions de cessió del contracte o 

subcontractació. 

- La realització dels treballs de forma no contínua o manifestament irregular. 

- La desobediència a les instruccions del responsable municipal del 

contracte, relatives al desenvolupament del treball i, en general, a les 

normes que regulen la prestació dels mateixos conforme a les 

Prescripcions Tècniques, sempre que consti instrucció escrita comprensiva 

de l'abast de les mateixes i la seva recepció pel representant del 

contractista. 

- Impedir que l'Ajuntament, a través del responsable del contracte, pugui 

exercir les seves funcions de fiscalització i control. 

- Falta d'assistència, per tercera vegada, a una actuació en seu judicial 

- Falsedat o falsificació de les activitats realment desenvolupades. 

- Reiteració de dues o més infraccions greus. 

- La vulneració del deure de guardar secret respecte a les dades de caràcter 

personal que es coneguin en raó de les activitats que es realitzin quan 

constitueixin infracció molt greu de conformitat amb la legislació en matèria 

de protecció de dades. 

- La disminució del personal adscrit al contracte o la seva substitució per 

personal sense la titulació acadèmica o experiència exigida. 

 

b) Incompliments greus: 

 

-  Falta d'assistència, per primera vegada, a una actuació en seu judicial 

-  La comissió, per tercera vegada, durant la vigència del contracte, d'una 

falta lleu. 

- Infidelitat en la custòdia de documents i informació de l'Administració 

-  La falta de remissió puntual, sense causa justificada, de la documentació 

que li sigui requerida pel responsable municipal del contracte, i que tingui 
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relació amb l'execució d'aquest. 

-  Vulneració del deure de guardar secret respecte a les dades de caràcter 

personal que es coneguin en raó de l'activitat desenvolupada, sempre que 

no constitueixin infracció molt greu. 

-  Abandonar o deixar de prestar, encara que sigui parcial o temporalment, 

alguna de les activitats establertes en el contracte. 

-  Incompliment de les obligacions incloses en el PPT que afectin l'execució 

del 

contracte i no estiguin incloses en l'apartat anterior, sempre que consti una 

prèvia instrucció escrita comprensiva de l'abast de les mateixes i la seva 

recepció pel representant del contractista. 

 

c) Incompliments lleus: totes les altres actuacions o omissions no previstes 

anteriorment i que, d'alguna manera, signifiquin detriment de les condicions 

establertes en els Plecs, amb perjudici no greu en la prestació i, especialment: 

 

- No atendre els requeriments efectuats pel responsable municipal del 

contracte. 

- El retard, negligència o descuit en el compliment de les obligacions 

derivades del contracte, que no causin un detriment important en 

l'execució del contracte, i sempre que no estigui tipificada com a falta greu.  

 

4. Penalitats: 

 

1.  La comissió d'incompliment lleu donarà lloc, previ expedient instruït a 

aquest efecte, amb audiència de l'adjudicatari, a la imposició de penalitat 

pecuniària de fins a 1.000€ per al lot 1, per al lot 2,i  per al lot 3. 

 

2.  La comissió d'incompliment greu donarà lloc, previ expedient instruït a 

aquest efecte, amb audiència del contractista, a la imposició de penalitat 

pecuniària entre 1.000 € i 3.000 euros (lot 1 , 2 i 3 ). 

 

3.  La comissió de qualsevol incompliment molt greu podrà donar lloc, previ 

expedient instruït a aquest efecte, i amb audiència del contractista, a la 

imposició de penalitat superior a 3.000 euros i inferior a 8.000 euros (lot 1,lot 2 i 

lot 3) ; o a la resolució del contracte, instant una posterior inhabilitació (comuna 

per als tres lots). 

 

 Per a la fixació de la quantia de la corresponent penalitat a imposar en 

cada supòsit es tindran en compte les següents circumstàncies: reiteració, 

intencionalitat, grau de negligència, el mal causat al funcionament dels serveis i 

perjudici causat als usuaris, a conseqüència de l'incompliment de l'adjudicatari. 
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 La falta de prestació de les obligacions essencials del contracte, així com 

de les condicions especials d'execució establertes; l'impagament de les quotes 

corresponents a la Seguretat Social, la falta d'ingrés en la AEAT de les 

retencions per IRPF, o dels salaris dels treballadors, considerant-se com a tal el 

retard superior a 15 dies hàbils des de la data de finalització del mes 

corresponent, així com la cessió no autoritzada del contracte i la comissió de 

dues faltes molt greus durant la vigència del contracte, portaran, en tot cas, 

aparellada la resolució d'aquest, amb confiscació de la garantia definitiva 

constituïda. 

 

XXXIIL- Cessió del contracte. 

 

El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 

de la LCSP. 

 

XXXV.- Successió en la persona del contractista. 

 

1.  En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o 

branques d'activitat de les mateixes continuarà el contracte vigent amb l'entitat 

resultant, que quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants d'aquest, 

si es produeixen les condicions exigides en l'article 98 de la LCSP. 

 

2.  És obligació del contractista comunicar fefaentment a l’Administració 

qualsevol canvi que afecti la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput 

dels terminis legalment previst per a l'abonament de les factures corresponents 

fins que es verifiqui el compliment de les condicions de la subrogació. 

 

3.  Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual 

s'atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà el 

mateix, considerant-se amb caràcter general com un supòsit de resolució per 

culpa del contractista. 

 

XXXIV.- Subcontractació.- 

 

1.  Només s'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions 

accessòries objecte del contracte en els termes i amb les condicions que 

estableix l'article 215 de la LCSP, referida, únicament, als serveis de procurador. 

La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics exigits en 

la LCSP. 

 

XXXV. Modificació del contracte.- 
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1. Es preveu la modificació del contracte amb base en l'article 204 de la LCSP 

fins un màxim del 20% del preu inicial del contracte en relació a l’encàrrec de 

major prestacions de serveis de les contractades d’acord amb el present PCAP. 

 

Atès l’estudi realitzat en relació a la estimació anual del cost econòmic de volum 

de procediments judicials anuals, si es produeix un augment no previst en el 

número de demandes anuals, s’acceptaran aquestes, sempre i quan les 

modificacions durant la vigència del present contracte no superin un màxim del 

20 % del preu inicial 

 

2.  Pel que fa a les modificacions no previstes en el present plec s'estarà a 

l'assenyalat en l'article 205 de la LCSP. 

 

 Les modificacions del contracte hauran de formalitzar-se i així mateix, amb 

independència de si aquest està o no subjecte a regulació harmonitzada i de la 

causa que justifiqui la modificació, haurà de publicar-se en tot cas un anunci de 

modificació en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació en el termini de 

5 dies des de l'aprovació d'aquesta. 

 

XXXVI.- Resolució del contracte.- 

 

1.  La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en 

aquest Plec i en els fixats en els articles 211 i 313 de la LCSP, i s'acordarà per 

l'òrgan de contractació, d'ofici o a instàncies del contractista. 

 

2.  Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 

211 f) de la LCSP, les establertes com a obligacions essencials per l'òrgan de 

contractació (clàusula XXIX del present plec). 

 

 Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la 

garantia definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis 

originats a l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantia. 

 

 Així mateix, es resoldrà el contracte, considerant-se amb caràcter general 

com a supòsits de resolució per culpa del contractista: 

 

 a) L'incompliment de l'obligació de guardar sigil establerta en aquest plec i 

en el 

plec de prescripcions tècniques. 

 b) L'abandó per part del contractista de l'objecte del contracte o la falta de 

prestació o incompliment de les obligacions essencials  del contracte. 
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 S'entendrà produït aquest fet quan l'execució del contracte no s'efectuï 

amb la 

regularitat adequada o amb els mitjans humans o materials precisos per a 

la seva normal execució en el termini estipulat. No obstant això, quan es 

doni aquest supòsit, l'Administració, abans de declarar la resolució, 

requerirà al contractista perquè regularitzi la situació en el termini de cinc 

dies a comptar des que es notifiqui el requeriment. 

 c) La incursió del contractista, durant la vigència del contracte, en alguna 

de les 

prohibicions de contractar assenyalades en la normativa vigent o en 

incompatibilitat, sense l'obtenció immediata de la corresponent 

compatibilitat. 

 d) La comissió de dues faltes molt greus. 

 e) Obstaculitzar la labor inspectora o fiscalitzadora de l'Òrgan de 

Contractació. 

 g) L'impagament de les quotes corresponents a la Seguretat Social. 

 h) La falta d'ingrés en l'Agència Tributària de les quantitats retingudes als 

treballadors per IRPF. 

 i)La incursió del contractista, durant la vigència del contracte, en qualsevol 

de les causes de prohibició o incompatibilitat per a contractar amb 

l'Administració. 

 j) El retard superior a 15 dies hàbils en l'abonament dels salaris dels 

treballadors. 

 

 D'ocórrer qualsevol d'aquestes causes, en els termes establerts, 

comportarà la resolució del contracte, havent d'indemnitzar el contractista a 

l'Administració els danys i perjudicis ocasionats, amb els altres efectes que 

procedeixin conforme a la normativa aplicable. L'import de la garantia respondrà 

de tot això, com a abast, i sense perjudici de la subsistència de la responsabilitat 

del contractista pel que fa a l'import que excedeixi del de la garantia confiscada, 

en el seu cas. 

 

XXXVII. Protecció de dades de caràcter personal. 

 

1.  L'empresa adjudicatària i el seu personal estan obligats a guardar secret 

professional respecte a les dades de caràcter personal dels quals hagin pogut 

tenir coneixement per raó de la prestació del contracte, obligació que subsistirà 

encara després de la finalització d'aquest, de conformitat amb la Llei orgànica 

3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals i el Reglament (UE) núm. 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 
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es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades). 

 

2.  L’adjudicatari haurà de formar i informar al seu personal de les obligacions 

que en matèria de protecció de dades estiguin obligats a complir en el 

desenvolupament de les seves tasques per a la prestació del contracte, 

especialment les derivades del deure de secret, responent l'empresa 

adjudicatària personalment de les infraccions legals en què per incompliment 

dels seus empleats es pogués incórrer. 

 

3.  L'adjudicatari i el seu personal durant la realització dels serveis que es 

prestin a conseqüència del compliment del contracte, estaran subjectes a 

l'estricte compliment dels documents de seguretat de les dependències 

municipals en les quals es desenvolupi el seu treball. Si el contracte adjudicat 

implica el tractament de dades de caràcter personal s'haurà de respectar en la 

seva integritat la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 

Dades de Caràcter Personal, i la seva normativa de desenvolupament, de 

conformitat amb el que s'estableix en la disposició addicional vint-i-cinquena de 

la LCSP. 

 

 El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella 

informació a la qual tingui accés en ocasió de l'execució del contracte a la qual 

se li hagués donat el referit caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la 

seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es 

mantindrà durant cinc anys, a comptar des de l'extinció del contracte. 

 

4.  A més, haurà de guardar el secret professional, almenys, en els següents 

termes: 

 

 a) La confiança i confidencialitat en les relacions entre client i advocat, 

innata en el dret d'aquell a la seva intimitat i a no declarar en contra seva, 

així com en drets fonamentals de tercers, imposa a l'advocat el deure i li 

confereix el dret de guardar secret respecte de tots els fets o notícies que 

conegui per raó de qualsevol de les modalitats de la seva actuació 

professional, sense que pugui ser obligat a declarar sobre els mateixos 

com reconeix l'article 437.2 de la vigent Llei orgànica del Poder Judicial. 

 

 b) El deure i dret al secret professional de l'advocat comprèn les 

confidències i 

propostes del client, les de l'adversari, les dels companys i tots els fets i 

documents que hagi tingut notícia o hagi rebut per raó de qualsevol de les 

modalitats de la seva actuació professional Codi Deontològic de 

l'Advocacia Espanyola. 
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 c) L'advocat no podrà aportar als tribunals, ni facilitar-li al seu client les 

cartes, 

comunicacions o notes que rebi de l'advocat de l'altra part, excepte 

expressa 

autorització d'aquest. 

 

 d) Les converses mantingudes amb els clients, els contraris o els seus 

advocats, de presència o per qualsevol mitjà telefònic o telemàtic, no 

podran ser gravades sense previ advertiment i conformitat de tots els 

intervinents i en tot cas quedaran emparades pel secret professional. 

 

 e) En cas d'exercici de l'advocacia en forma col·lectiva, el deure de secret 

s'estendrà enfront dels altres components del col·lectiu. 

 

 f) En tot cas, l'advocat haurà de fer respectar el secret professional al seu 

personal i a qualsevol altra persona que col·labori amb ell en la seva 

activitat professional. 

 

 

XXXVIII.- Informació sobre obligacions de caràcter laboral, social i de 

transparència. 

 

 

1.  Els licitadors podran obtenir informació sobre les obligacions relatives a les 

condicions sobre protecció i condicions de treball vigents a Catalunya per a 

l'execució del contracte, en la Conselleria de Treball), fent-se en el model de 

proposició manifestació expressa que s'han tingut en compte en l'oferta tals 

obligacions. 

 

2.  El Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, 

de 17 de gener serà d'aplicació plena, sense perjudici de les disposicions 

específiques previstes en el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que 

estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a les obres de 

construcció. 

 

3.  De conformitat amb el que s'estableix en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 

de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari 

del contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota 

la informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la 

citada norma. 
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XXXIX.- Recursos. 

 

1.  Amb anterioritat a la interposició del recurs contenciós administratiu, podrà 

interposar-se, en el seu cas, el recurs especial en matèria de contractació 

regulat en l'article 44 LCSP,-conforme als terminis, requisits i efectes 

assenyalats en els articles 44 a 60 de la LCSP. 

 

2.  Es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant el jutjat 

contenciós administratiu de Barcelona  d'acord amb el que es disposa en la Llei 

29/1998. de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa. 

No obstant això, l'interessat podrà optar per interposar recurs de reposició 

davant la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i en 

aquest cas no caldrà interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment 

citat, en tant no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, 

de conformitat amb el que s'estableix en els arts. 123 o següents de la Leu 

39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques, sense perjudici que l'interessat pugui exercitar 

qualsevol altre recurs que estimi procedent. 

 

Prerrogatives de l'Administració i jurisdicció.- 

 

1.  Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la 

LCSP, l'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes 

administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los 

per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat imputable al contractista 

arran de l'execució del contracte, suspendre l'execució d'aquest, acordar la seva 

resolució i determinar els efectes d'aquesta. 

 

 En els procediments que s'instrueixin per a l'adopció d'acords relatius a les 

prerrogatives assenyalades, haurà de donar-se audiència al contractista. 

 

 No obstant l'anterior, serà preceptiu el dictamen del Consell d'Estat o 

òrgan consultiu equivalent de la Comunitat Autònoma respectiva en els casos 

de: 

 

 a) Interpretació, nul·litat i resolució, quan es formuli oposició per part del 

contractista. 

 b) Modificacions del contracte, quan no estiguessin previstes en el plec de 

clàusules administratives particulars i la seva quantia, aïllada o conjuntament, 

sigui superior a un 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs. 

 c) Reclamacions dirigides a l'Administració amb fonament en la 

responsabilitat 
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contractual en què aquesta pogués haver incorregut, en els casos en què les 

indemnitzacions reclamades siguin de quantia igual o superior a 50.000 euros. 

 

2.  Els acords que adopti l'òrgan de contractació posaran fi a la via 

administrativa i seran immediatament executius. 

 

3.  Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació i 

resolució del contracte, i efectes d'aquesta, seran resoltes per l'òrgan de 

contractació, els acords de la qual posaran fi a la via administrativa, i seran 

immediatament executius, podent ser recorreguts potestativament en reposició 

davant el mateix òrgan que els va dictar, o ser impugnat mitjançant recurs 

contenciós administratiu, conforme al que es disposa en la Llei reguladora 

d'aquesta Jurisdicció. 

 

4.  Seran competència de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu les 

següents qüestions: 

 

 a) Les relatives a la preparació, adjudicació, efectes, modificació i extinció 

del contracte. 

 b) Els recursos interposats contra les resolucions que es dicten per òrgans 

administratius de resolució de recursos previstos en l’art. 44 de la LCSP, així 

com en l’article 321.5 de la LCSP. 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1 

(LOT 1, 2 O 3) 

OFERTA ECONÒMICA 

 

En/na............................................................................, major d’edat, amb NIF 

número........................................, domicili en.............................., 

email........................... en nom i representació de l’entitat.................. amb CIF 

número.................. i domicili en ......................................, assabentat del plec de 

prescripcions tècniques particulars, del plec de clàusules administratives 

particulars, i demés documentació contractual que regeix el procediment de 

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE “DEFENSA JURÍDICA DAVANT JUTJATS 

I TRIBUNALS, LOT .... : JURISDICCIÓ CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA I/O 

SOCIAL (matèries..........................)(, accepta íntegrament els mateixos, i es 

compromet a la seva execució d’acord a la següent: 
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1.  OFERTA ECONÒMICA: 

  

 Es compromet a la seva execució, oferint un percentatge de baixa 

de.........(%), en relació als preus unitaris (per cada Lot) continguts a la clàusula 

V, apartat 9 i 10 del plec de clàusules administratives particulars, fins 

aconseguir, com a màxim, la quantitat de 95.200€ (pressupost base de licitació 

de cada lot) per cada lot, IVA exclòs. 

 

 2.-   PROFESSIONALITZACIÓ: 

 

Lletrats/des adscrits al contracte: 

- Lletrat/des Coordinador 

- Lletrat/des 

  

 Els dos lletrats/des adscrits al contracte han obtingut .............sentències 

judicials favorables, entre el 1 de maig de 2015 i la data de finalització del 

termini de presentació d’ofertes, en matèria contenciós-administrativa (excepte 

en matèria de funció pública), 

representant a una Administració Pública, acompanyant còpia d'aquestes. En 

aquestes 

sentències figura algun dels lletrats adscrits al servei. 

 

3      ANTIGUITAT EN LA COL·LEGIACIÓ: 

         

 Quedarà adscrit al contracte com a Lletrat-Coordinador, 

en/na...................... 

que figura col·legiada, sense interrupció, des del....................... (acompanya 

certificació del Col·legi d'Advocats o documentació justificativa de dit extrem). 

 Quedarà adscrit al contracte com a Lletrat, D/D...................., que figura 

col·legiada, sense interrupció, des del (acompanya certificació de Col·legi 

d'Advocats o documentació justificativa de dit extrem). 

 

4       CATEGORIA PROFESSIONAL: 

  

 El Lletrat-Coordinador, D/D...................... pertany al Cos de .............. 

(indicar el cos). 

 SI   NO  . 

 

 El Lletrat, en/na................ pertany al Cos de Lletrats de les Corts Generals o 

Cos de l'Advocacia de l'Estat o Carrera Judicial (Jutges o Fiscals): 
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 SI            NO  

 

 (*) El Lletrat Coordinador i el lletrat, hauran de ser els mateixos en els 

apartats 4,5 i 6. 

  

5       UBICACIÓ DEL DESPATX PROFESSIONAL: 

  

 El despatx professional està situat en........ 

 Igualment, accepta de forma incondicionada, el contingut de la totalitat de 

les clàusules o condicions del plec, sense excepció o cap reserva, obligant-se al 

compliment del legislat i reglamentat en matèria laboral i social, especialment les 

relatives a les condicions sobre protecció i condicions de treball vigents en la 

Comunitat de Catalunya, havent tingut en compte les anteriors condicions al 

moment de la presentació de l'oferta. 

 

6.-    MILLORES  

 

 

 

(Lloc, data i signatura del licitador o persona que li representa) 

 

 

 

ANNEX II 

(UN PER A CADA LOT) 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA Al COMPLIMENT DE LES 

CONDICIONS ESTABLERTES LEGALMENT PER A CONTRACTAR AMB 

L'ADMINISTRACIÓ. 

 

En/na..............................................., major d'edat, amb NIF 

núm........., domicili en....................., e-mail..................................., en nom i 

representació de l'entitat..................................................,amb CIF 

núm......................, i 

domicili en............................... en relació amb el procediment de CONTRATACIÓ 

DE SERVEI DE "DEFENSA JURÍDICA DAVANT JUTJATS I TRIBUNALS. LOT: 

(INDICAR LOT) 

 

 DECLARA sota la seva responsabilitat: 

  

 PRIMER.- Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat 

primer 
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de l'article 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, per 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 per a ser adjudicatari del contracte de serveis, en concret: 

 

  □ Que posseeix personalitat jurídica i, en el seu cas, representació. 

 

  □ Que posseeix la solvència econòmica, financera, tècnica i professional 

exigida en el plec de clàusules administratives particulars. 

 

 □ Que no es troba incurs en una prohibició per a contractar de les recollides 

en l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic i es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, i compta amb les 

autoritzacions necessàries per a prestar el servei. 

 

 □ Que es sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de 

qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta 

poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional 

estranger que pogués correspondre al licitador. [Només en cas d'empreses 

estrangeres. 

 

 □ Que l'empresa a la qual represento NO/SI (marqui's el que procedeixi) té 

un número de 50 o més treballadors. 

 

 □ (en cas de superar aquesta xifra, o encara que no se superi, si no obstant 

això l'empresa té contractats treballadors amb discapacitat, alternativament, 

segons el cas) sent el nombre de treballadors amb discapacitat en l'empresa 

de...., la qual cosa suposa un... % treballadors pertanyents a aquest col·lectiu. 

 

 □ (o), significant que s'ha suplert l'exigència legal de disposar en la plantilla 

amb més del 2% de treballadors amb discapacitat per les mesures alternatives 

legalment previstes següents:... 

 

 □ Que l'oferta que presento garanteix, respecte dels treballadors i processos 

productius emprats en l'elaboració dels productes i/o serveis, així com en 

l'execució del contracte, el compliment de les obligacions mediambientals, socials 

i laborals derivades dels convenis col·lectius aplicables, el Dret espanyol i de la 

UE, així com de les disposicions de Dret internacional sobre aquestes matèries 

subscrites per la Unió Europea, en concret els relacionats en l'annex V doni-la 

LCSP. 
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 SEGON.- Que es compromet a acreditar la possessió i validesa dels 

documents a què es fa referència en l'apartat primer d'aquesta declaració, en cas 

que sigui proposat com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què 

sigui requerit per a això. 

  

 TERCER.- Que l'empresa a la qual represento (marcar el que procedeixi, i 

emplenar, si escau): 

 

- Forma part del Grup d'empreses............................., amb CIF d'acord amb 

el que s'estableix en l'article 42.1 del Codi de Comerç, i que es presenta a 

aquesta licitació concorrent també a la mateixa la/s empresa/s.................... * 

pertanyents al mateix Grup. 

 - Forma part del Grup d'empreses.............................. * d'acord amb el que 

s'estableix en l'article 42.1 del Codi de Comerç, i que es presenta a aquesta 

licitació no concorrent a la mateixa cap una altra empresa pertanyent al mateix 

Grup. 

 - No pertany a cap grup empresarial d'acord amb el que s'estableix en 

l'article 42.1 del Codi de Comerç. 

 

 QUART.- Per a les notificacions dels actes derivats del present procediment 

de licitació, així com dels quals s'efectuïn durant l'execució del contracte en cas 

de resultar adjudicataris, siguin efectuades a l'adreça electrònica habilitada 

única.......................... a la qual s'enviaran les mateixes de conformitat amb el que 

es disposa en l'article 42.1 de la Llei 39/2015. 

 

 CINQUÈ.- Que la informació comunicada és exacta i veraç i ha estat 

facilitada amb ple coneixement de les conseqüències d’una falsa declaració de 

caràcter greu. 

 

 

 

 

 

 

* Indicar, almenys, denominació completa i CIF. 

 

(Lloc, data i signatura del licitador o persona que li representa) 

  
 
 
 
   
12. Recursos Humans.  
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Número: 468/2020/eAJT. 
 
RATIFICAR EL DECRET 2275 DE 7 DE JULIOL DE 2020 DE SOL.LICITUD 
SUBVENCIÓ PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ COVID19 
  
 La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
 
 
ACORD:  
 
   
“PRIMER. Ratificar el decret núm 2275 de data 7 de juliol de 2020 de  de la Sol·licitud 
subvenció Programa Treball i Formació COVID 19. 
 
SEGON. PEU DE RECURS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
 
 
13. Recursos Humans.  
Número: 469/2020/eAJT. 
 
RATIFICAR SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DEL SOC, PROGRAMA TREBALL I 
FORMACIÓ JOVES TUTELATS I EXTUTELATS 
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La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
ACORD:  
 
“PRIMER. Ratificar el decret núm 2274 de data 7 de juliol de 2020 de Sol·licitud 
subvenció del SOC, Programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats 
SEGON. Peu de recurs 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu 
interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos 
mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva 
resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a 
partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent 
 
 
  
   
 
14. Servei de Projectes i Obres.  
Número: 30/2020/ePUR. 
 
APROVAR EL PROJECTE D'OBRES I EL PROJECTE DE LLICÈNCIA AMBIENTAL 
PER A L'ADEQUACIÓ DE LA NAU INDUSTRIAL AL CARRER MARCEL.LÍ GENÉ 
NUMERO 32 A UN NOU ÚS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA SOCIOCULTURAL 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
 ACORD:  
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Primer.- Aprovar   inicialment el projecte d’obres  “Adequació de la Nau industrial 
situada al carrer Marcel·lí Gené numero 32 a un nou ús de pública concurrència 
sociocultural ”  de Vilanova i la Geltrú, que conté l’estudi Bàsic de Seguretat i Salut  i  
redactat per part dels Serveis Tècnics Municipals  i  promogut per aquest Ajuntament,  
amb un pressupost total per a contracte de  cent trenta un mil nou-cents setanta-cinc 
euros amb noranta cèntims 131.975,90€ (109.070,99€ més 22.904,91€ del 21 per cent 
de  l’IVA) .  
  
Aquest import es farà efectiu amb càrrec a la partida 41.1500.21203 (Actuacions edificis 
municipals) del vigent Pressupost de 2020. 
Segon.- Aprovar  el projecte de llicència ambiental per a  “Adequació de la Nau 
industrial situada al carrer Marcel·lí Gené numero 32 a un nou ús de pública 
concurrència sociocultural”  de Vilanova i la Geltrú, redactat per part de l’enginyer 
tècnic municipal  i  promogut per aquest Ajuntament. 
  
Tercer.- SOTMETRE  el projecte esmentat  a informació pública per un període de 
trenta dies, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP, sinó es 
presenten al·legacions en el termini esmentat es considerarà el projecte aprovat de 
forma definitiva a tots els efectes. 
 
Quart .- Peu de Recursos 
 
“Contra aquest acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix  la interposició de 
cap tipus de recurs.” 
  
 
   
15. Llicències i Disciplina.  
Número: 1/2020/eSAC. 
 
 ACORDAR LA RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR, E IMPOSAR UNA 
SANCIÓ DE 1.001,00 EUROS AL TITULAR DEL NIF XXXXXX, COM A TITULAR DEL 
BAR “LA COVA” PER INCOMPLIR AMB ELS REQUERIMENTS DE 
L’ADMINISTRACIÓ.   
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
 
ACORD:  
 
   

PRIMER.  IMPOSAR al senyor E. O. W. L.,  amb NIF XXXXXX, com a titular de 
l’activitat de  BAR anomenat “LA COVA”,  situat al carrer Correu, núm. 25, 
d’aquesta localitat, una sanció de 1.001,00 euros, com a responsable de la 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154242043620760 
 
 
 
 
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 

 

infracció, pels fets que es declaren provats a la present proposta de 
resolució, concretament l’incompliment d’horari de tancament de 
l’establiment.  

 
SEGON. REQUERIR al senyor E. O.W. L.,  amb NIF XXXXXX, com a titular de 

l’activitat del Bar anomenat “LA COVA”, perquè faci efectiu el pagament de 
la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, 
que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 

 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc 
al seu cobrament a través del procediment administratiu de 
constrenyiment. 

 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos 

que l’assisteixen.  
 
  

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.” 
  
 
   
16. Llicències i Disciplina.  
Número: 001304/2018-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD D'ESMENA DE L'ERROR EN LA DESCRIPCIÓ DE LA 
LLICÈNCIA CONCEDIDA PER ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 19 
DE MARÇ DE 2019, PER A FER LES OBRES CONSISTENT EN DIVIDIR FÍSICAMENT 
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UN HABITATGE DÚPLEX EN DOS HABITATGES I LLICÈNCIA DE DIVISIÓ 
HORITZONTAL D'AQUESTS DOS ELEMENTS, SITUAT AL C. MANUEL TOMÀS, 5 1R. 
2A. I 2N. 4A. (EXP.001304/2018-OBR) 
  
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
ACORD:   
 
PRIMER-  APROVAR LA RECTIFICACIÓ DELS ERRORS MATERIALS detectats a 
l’acord de la Junta de Govern Local del dia 19 de març de 2019, segons el qual es va 
concedir llicència per a DIVIDIR FÍSICAMENT UN HABITATGE DÚPLEX EN DOS 
HABITATGES I LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL D’AQUESTS DOS 
ELEMENTS, situats al C. MANUEL TOMÀS, 5 1r. 2a. i 2n. 4a. (Exp.001304/2018-OBR), 
d’acord amb l’informe de l’arquitecte tècnic municipal, i que és el següent: 

A la part dispositiva, apartat PRIMER, punt 2 on diu: 
 

 ENTITAT 1: habitatge en planta primera de 80,10 m2 construïts amb façana al carrer 
Vapor. 

 

 ENTITAT 2: habitatge en planta segona de 106,15 m2 construïts amb façana al 
carrer Vapor i carrer Recreo.” 

 
Hauria de dir: 
 

 ENTITAT 1: habitatge 1r 2a de 80,15 m2 útils i 90,80 m2 construïts amb façana 
al carrer Vapor. 

 

 ENTITAT 2: habitatge 2n 4a de 106,10 m2 i 128,40 m2 construïts amb façanes al 
carrer Vapor i Recreo.” 
 

 
SEGON: NOTIFICAR el present acord al sol·licitant MARIUS VALLDOSERA MAGRANÉ 
 
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 
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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.  
 

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 

 
   
  
   
17. Llicències i Disciplina.  
Número: 56/2020/eOBR. 
 
DEIXAR EN SUSPENS LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER 
CEL URBÀ, SL ON DEMANA LLICÈNCIA PER A CONSTRUIR UN PARC 
COMERCIAL, AL C. DEL CIMENT, 1-5. (Exp.56/2020/eOBR) 
 
 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
ACORD:    
 
   
“PRIMER.- SUSPENDRE els terminis de tramitació de la llicència sol·licitada per , CEL 
URBÀ, SL per a CONSTRUIR UN PARC COMERCIAL al C. del CIMENT, 1-5 (Exp. 
56(2020/eOBR), fins a la l’aprovació per part de la Comissió de Territori de Catalunya 
de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació en els àmbits de sòl urbà Masia 
d’en Barreres I i II d’aquest municipi, i posterior publicació al DOGC als efectes de la 
seva executivitat, la recepció de l’informe preceptiu i determinant del contingut de la 
resolució, sol·licitat a la Agència de Residus de Catalunya, així com fins que es disposi 
de la llicència comercial (gran establiment comercial) per part del Departament 
d’Empresa i Coneixement, subdirecció general de Comerç de la Generaliitat i fins que 
es disposi de les preceptives autoritzacions concedides pel Servei Territorial de 
Carreteres de Barcelona i així s’acrediti a aquest Ajuntament. 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència. 
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TERCER.- Peu de recurs: 
 
“Contra aquest acte, administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició 
de cap tiups de recurs”. 
 
  
 
   
18. Llicències i Disciplina.  
Número: 178/2020/eOBR. 
 
DEIXAR EN SUSPENS LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER 
IMMOBILIARIA BRICOLAJE BRICOMAN, SLU ON DEMANA LLICÈNCIA PER A 
CONSTRUIR UNA NAU COMERCIAL AÏLLADA DE PB+1PP, AMB 275 PLACES 
D’APARCAMENT, ZONA D’ACCESOS I VIALS, al C. CIMENT, 7. (Exp.178/2020/eOBR) 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
ACORD:    
   
“PRIMER.- SUSPENDRE els terminis de tramitació de la llicència sol·licitada per , 
IMMOBILIARIA BRICOLAJE BRICOMAN, SLU per a CONSTRUIR UNA NAU 
COMERCIAL AÏLLADA DE PB+1PP, AMB 275 PLACES D’APARCAMENT, ZONA 
D’ACCESOS I VIALS, al C. CIMENT, 7.(Exp. 178/2020/eOBR), fins a la l’aprovació per 
part de la Comissió de Territori de Catalunya de la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació en els àmbits de sòl urbà Masia d’en Barreres I i II d’aquest municipi, i 
posterior publicació al DOGC als efectes de la seva executivitat, la recepció de 
l’informe preceptiu i determinant del contingut de la resolució, sol·licitat a la Agència de 
Residus de Catalunya, així com fins que es disposi de la llicència comercial (gran 
establiment comercial) per part del Departament d’Empresa i Coneixement, 
subdirecció general de Comerç de la Generalitat i fins que es disposi de les 
preceptives autoritzacions concedides pel Servei Territorial de Carreteres de Barcelona 
i així s’acrediti a aquest Ajuntament. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència. 
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 

“Contra aquest acte, administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició 

de cap tipus de recurs” 
  
   
19. Urbanisme i Planejament.  
Número: 41/2019/eURB. 
 
APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA REGULACIÓ DELS 
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HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC AL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
 ACORD:  
 
   
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla Especial urbanístic per a la regulació dels 
Habitatges d’Ús Turístic al municipi de Vilanova i la Geltrú, incorporat a l’expedient.  
SEGON.- Suspendre l’atorgament de les llicències urbanístiques, d’activitats i altres 
títols administratius habilitants d’habitatges d’ús turístic (HUT’s), objecte del present 
pla especial que se sotmet a aprovació. 

A aquests efectes, el document de Pla especial que s’aprova inicialment incorpora el 
plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió de llicències urbanístiques, d’activitats i 
altres títols administratius habilitants d’habitatges d’ús turístic (HUT’s) - plànol normatiu 
núm. N5 ÀMBIT DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES I TRAMITACIONS -, a l’escala 
adequada i amb el detall i claredat suficients, en compliment de l’art. 73.3 del Text 
refós de la Llei d’Urbanisme, i art. 102 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 
305/2006, de 18 de juliol). El plànol restarà a disposició del públic en les oficines i web 
municipals al llarg del termini de suspensió. 

De conformitat amb l’article 74.1 TRLUC i l’article 103.3 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i en haver-se acordat 
prèviament la suspensió potestativa prevista en l’apartat 1 de l’article 73 TRLUC, la  
durada màxima de la suspensió serà de dos anys per acumulació d’aquesta suspensió 
potestativa amb el supòsit d’aprovació inicial de l’instrument de planejament. Els seus 
efectes s’extingiran en els supòsits previstos a l’article 103.4 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme. Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar 
cap de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran 
transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes (art. 74 TRLUC i 
103.5 RLUC). 

La suspensió de l’atorgament de les referides llicències i altres títols administratius 
habilitants abasta també la d’aquells altres títols administratius habilitants que vinguin 
referits a l’execució d’obres i/o instal·lacions per al desenvolupament de l’activitat 
d’habitatge d’ús turístic (HUT). No obstant, queden excloses d’aquesta suspensió les 
transmissions i canvis de titularitat de llicències urbanístiques, d’activitats i altres títols 
administratius habilitants d’habitatges d’ús turístic preexistents, excepte quan aquests 
tràmits comportin aparellada la seva ampliació o modificació substancial per a l’exercici 
de la referida activitat d’habitatge d’ús turístic.  
 

TERCER.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la província, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació 
en l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a 
informació pública pel termini d’un (1) mes des de la darrera publicació obligatòria, de 
conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, i 96, 85 i Disposició 
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Addicional Desena del Text refós de la Llei d’Urbanisme.  

Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar informe, si s’escau, als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre 
en el termini establert legalment.  

D’acord amb els serveis tècnics d’Urbanisme, es proposa que en el període 
d’informació pública es sol·licitin els següents informes:  

- Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

- Direcció General de Turisme. 

- Consell Comarcal del Garraf. 

L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria d’Urbanisme, 
Habitatge i Medi Ambient, Plaça de la Vila, núm. 8, 08800 de Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona).  
 
QUART.- Peu de recursos. 

Contra aquest acte de tràmit, que no exhaureix la  via administrativa, no procedeix interposar 
cap recurs, sens perjudici de la possibilitat d’interposar posteriorment els recursos 
corresponents contra l’acord definitiu que, si escau, pugui adoptar la Comissió Territorial 
d’Urbanisme del Penedès, en el marc de les seves competències. 

 
  
 
   
20. Espai Públic.  
Número: 570/2020/eSVI. 
 
APROVAR  LA LIQUIDACIÓ DE L'ANY 2019 DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC 
URBÀ DE VIATGERS EFECTUAT PER L'EMPESA TRANSPORTS CIUTAT COMTAL 
SA (LÍNIES L1 I L2) I L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2020 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
 
 ACORD:  
 
 
“PRIMER. APROVAR la liquidació del cost del servei públic de transport col·lectiu urbà 
de viatgers, LÍNIES L1 i L2, corresponent a l’exercici de l’any 2019 (període de l’1 de 
gener al 31 de desembre de 2019), prestat per l’empresa concessionària 
TRANSPORTS CIUTAT COMTAL SA, (TCC SA), amb NIF: A59736686, i per l’import 
de 219.044,96 €., amb càrrec a la partida 54.4411.47900 Transport urbà de viatgers. 
L’import de la liquidació del cost d’aquest servei públic d’obté de la següent fórmula del 
plec de condicions: 
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S = ( C – I ) ± G = (1.244.778,60 € – 335.929,00 €) + 5.055,12 € =  913.904,72 € 
 
L’import dels pagaments a compte de l’any 2019 aprovats és de 694.859,76 €.  
 

S – 694.859,76 € = 913.904,72 – 694.859,76 = 219.044,96 € 

 
Per tant, la liquidació corresponent a l’exercici 2019 (període de l’1 de gener al 31 de 
desembre de 2019) és 219.044,96 €.  
 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’empresa concessionària del servei de transport 
col·lectiu urbà de viatgers, Transports Ciutat Comtal SA. 
 
 
TERCER. Peu de recursos.  
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
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. 
 
 
 
   
21. Espai Públic.  
Número: 7/2020/eCAA. 
 
APROVAR LA INTERRUPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA ALS ABONATS DE 
LA COMPANYIA D'AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ SAM AMB REBUTS 
PENDENTS DE LIQUIDACIÓ 
  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
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ACORD 
 
“PRIMER.- Autoritzar, a partir de l’adopció del present acord, i després dels tràmits i 
notificacions preceptives, la interrupció del subministrament d’aigua als esmentats 
abonats relacionats de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú SAM, amb rebuts 
pendents de liquidació. 

 
La relació és la que s’adjunta a continuació: 
 
 

00660188L CR/ FRAIG, 9 

06861477W AV/ FRANCESC MACIA, 138-A, 5º, 2 

09165114M CR/ CREU DEL GARI, 29 

09757608L CR/ VENDRELL, 18 

10567205Q CR/ ABAT ESCARRE, 7 

12283661M CR/ AIGUA VELLA, 3 

18746716Z AV/ FRANCESC MACIA, 138-A, 1º, 2 

26030238B CR/ OLERDOLA, 24, 3º, 1 

26393199D CR/ QUIXOT, 37 

26652944S CR/ JOSEP COROLEU, 48-H, 4º, 2 

28336871C PL/ BEATRIU DE CLARAMUNT, 2, 4º, 1 

33879887J PT/ TEODOR CREUS I COROMINES, 1, 2º, 1 

33885521N CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 11, 4º, 5 

33968973C CR/ BRUC, 13, 5º, 2 

35009135F CR/ MOLI DE VENT, 32-34 

35081525Q PL/ FABRICA NOVA, 2, 1º, 1 

35083158Q CR/ JOAN LLAVERIAS, 8, 1º, 3 

35102449X CR/ LEPANT, 42, 1º, 1 

36504915M CR/ AIGUA, 197, 5º, 3 

36543587Z AV/ SIS CAMINS, 39 

36764628W CR/ FRANCESC MORAGAS, 5, 1º, 2 

36765156R CR/ AIGUA, 148-B, 2º, 2 

36898533R CR/ MAS PALAU, 13 

37177497K CR/ BRUC, 2, 3º, 3 

37319749H CR/ TORRE D'ENVEJA, 27, 4º, 3 

37320055W CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 33, BX, 2 

37324182N CR/ LEPANT, 34, AT 

37390809P CR/ LEPANT, 6, 2º, 3 

37593830P CR/ ANETO, 12 

37610972S CR/ JOSEP COROLEU, 48-F, 2º, 2 

37643961E CR/ MONTARDO, 3 

37653196B CR/ BRUC, 5, 4º, 2 
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37666613L RB/ ARNAU DE VILANOVA, 19 

37670632J PL/ BEATRIU DE CLARAMUNT, 3, 4º, 3 

37675441S CR/ JOSEP COROLEU, 12, 2º, 3 

37706436Y CR/ TEODOR CREUS I COROMINES, 29, 2º, 2 

38030010Q CR/ SANT ONOFRE, 78, 2º 

38063539B PG/ FARIGOLA, 1, BX, 2 

38131590M CR/ PEDRAFORCA, 26, BX 

38330304E AV/ SOMELLA, 27 

38431198S CR/ PICA D'ESTATS, 8 

38439115C PL/ FABRICA NOVA, 15, BX, 2 

38461228F CR/ JOHN LENNON, 8-A 

38471232Y CR/ VINYET, 23 

38549585K CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 48, 1º, 3 

39692497V CR/ BAILEN, 47, 1º, 1 

40887863G CR/ CALAFELL, 6 

40928540V CR/ ANETO, 16 

41004042X CR/ SANT ONOFRE, 123, AT, 2 

43507065N CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 27, 2º, 1 

46061262J CR/ AIGUA, 210, BX, 2 

46362657Q CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 11, 1º, 3 

46474310G CR/ PIT-ROIG, 8, Esc: A, 1º, 1 

46729841M PT/ TORRE DEL VALLES, 4-A 

46733849B CR/ MONTARDO, 31 

46757791X CR/ LEPANT, 6, 1º, 3 

46785461B CR/ MOLI DE VENT, 36, BX, 4 

47150054P CR/ FALCILLA, 8 

47180783D CR/ FALÇ, 31-A 

47630252N AV/ LA COLLADA, 18-B 

47630799F CR/ JOSEP COROLEU, 27, 1º, 1 

47632184N CR/ JOSEP COROLEU, 48-G, 3º, 2 

47632663P CR/ SANT JOAQUIM, 21, 2º 

47632857H CR/ SARRIA, 10 

47633341L CR/ RIU GUADALQUIVIR, 52, - 

47634617F AV/ SOMELLA, 16 

47635966E AV/ ROCACRESPA, 24 

47635998P CR/ TORRE D'ENVEJA, 13, 2º, 4 

47636753G CR/ BAILEN, 47, BX, 1 

47637201S CR/ PODADORA, 30 

47638908C CR/ FRANCESC MORAGAS, 1, 4º, 2 

47639564D CR/ LEPANT, 42, 3º, 1 

47729806E CR/ BAILEN, 35, 1º, 1 
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47835348V AV/ ROCACRESPA, 69, 1º 

47836206R CR/ BAILEN, 55, 1º, 1 

47837007C CR/ JOSEP COROLEU, 34, 1º 

48022084Q CR/ JOSEP COROLEU, 5, 5º, 2 

48022628P CR/ LEPANT, 30, 4º, 1 

48024136K CR/ BRUC, 7, 1º, 2 

48027211Z CR/ SANT ONOFRE, 84, 3º, 1 

48181924Y CR/ TEODOR CREUS I COROMINES, 11-13, BX, 1 

48183949F CR/ AIGUA VELLA, 4 

48186875N CR/ BAILEN, 17, 2º, 3 

48188890A CR/ PICA D'ESTATS, 6 

49503453R CR/ LEPANT, 15, 1º 

49769841A CR/ LEPANT, 16, AT 

49900405L AV/ TORRE DEL VALLES, 18-B 

51807648X CR/ BRUC, 58-A, 4º, 2 

52208709C CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 52, 1º, 3 

52210065L PL/ BEATRIU DE CLARAMUNT, 6, 2º, 1 

52210124D CR/ LURDES, 66, 1º, B 

52210346R PL/ BEATRIU DE CLARAMUNT, 1, 2º, 3 

52210513F CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 29, 3º, 1 

52210677X CR/ JOHN LENNON, 31 

52210692W CR/ JOSEP COROLEU, 31, 5º, 2 

52210694G PL/ DE LA FORCA, 12, Blq: 13, 3º, 3 

52210863N CR/ AIGUA, 184 

52211854Z CR/ RIU GUADALQUIVIR, 6-A 

52213847Y CR/ JOAN LLAVERIAS, 4, 3º, 1 

52214314J CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 35, 1º, 1 

52214748X CR/ JOSEP COROLEU, 48-H, 4º, 1 

52215473E CR/ DOCTOR ZAMENHOF, 51, 1º, 1 

52217156A CR/ AIGUA, 152, 2º, 1 

52218183H CR/ TEODOR CREUS I COROMINES, 39, 3º, 1 

52219016T CR/ JOSE DE ESPRONCEDA, 1-B 

52219451K CR/ JOSEP COROLEU, 6, 1º, 1 

52219774E CR/ LEPANT, 10, 1º, 1 

52219941M CR/ DOCTOR ZAMENHOF, 24, 2º, 1 

52420907C CR/ JOSEP COROLEU, 6, 2º, 1 

52421092K CR/ JOSEP COROLEU, 33, 4º, 2 

52424221E CR/ LURDES, 20 

52425171Y CR/ MONTARDO, 48 

52425344H CR/ ANTONIO MACHADO, 10 

52426605Z CR/ MOLI DE VENT, 38, 2º, 1 
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52426958E CR/ MERIDA, 9, 1º 

52427388S CR/ MARGALLO, 30 

52428048P CR/ JOSEP COROLEU, 34, 2º 

52428122J CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 13, 4º, 2 

52428164D CR/ PEDRAFORCA, 3, CAS, D 

52428316T CR/ LEPANT, 14, 1º, 1 

53069376G CR/ FES, 34-A 

53969873M PG/ FARIGOLA, 1, 1º, 1 

73347664C CR/ LURDES, 18 

75210115T CR/ JOSEP COROLEU, 36, BX 

76006443E CR/ RIU EBRE, 35 

77053194C CR/ VENDRELL, 10 

77074180F CR/ AIGUA, 134 

77077131Z CR/ JOAN LLAVERIAS, 4, 2º, 3 

77087830H CR/ FRAIG, 22 

77090652B AV/ FRANCESC MACIA, 138-B, 5º, 4 

77096612Z CR/ JOSE DE ESPRONCEDA, 18 

77096743F CR/ JOSEP COROLEU, 8, 4º, 1 

77266076Z AV/ FRANCESC MACIA, 138-B, 1º, 1 

79290735Y CR/ BAILEN, 12-B, 2º 

X0866232Y CR/ RIU EBRE, 10 

X1997713W CR/ LEPANT, 6, 4º, 1 

X2985546P PL/ BEATRIU DE CLARAMUNT, 1, 3º, 1 

X4018962B CR/ LEPANT, 6, 5º 

X4404403H CR/ MONTANYANS, 14 

X5087679X CR/ JOAN LLAVERIAS, 1, 2º, 2 

X6446111Q CR/ LEPANT, 34, 3º, 2 

X6472742J CR/ JOSEP COROLEU, 48-E, 3º, 2 

X6903711P PL/ BEATRIU DE CLARAMUNT, 1, 3º, 2 

X7552251V CR/ TORRE D'ENVEJA, 27, 2º, 2 

X7628849W CR/ FALÇ, 20 

X8103143J CR/ SANT ONOFRE, 108, AT, 1 

X8533219N CR/ BRUC, 25, BX 

X9094552F CR/ BRUC, 8, 3º 

X9234134W CR/ BRUC, 58-C, 4º, 1 

Y0509830A CR/ SANT ONOFRE, 108, 4º, 2 

Y0540068L CR/ BAILEN, 47, AT, 2 

Y0670579M CR/ RIU GUADALQUIVIR, 44 

Y1283203R CR/ LEPANT, 23, 4º, 2 

Y1819076C CR/ BRUC, 58-A, 2º, 2 

Y2333084R CR/ LEPANT, 17, BX 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154242043620760 
 
 
 
 
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 

 

Y6046911H CR/ OLERDOLA, 43, 2º, 2 

Y6070673K CR/ AIGUA, 150, 3º 

F58439852 CT/ DE L'ARBOÇ (IV 3), S/N, RES 

35028042P CR/ LURDES, 45 

52163095S AV/ TORRE DEL VALLES, 1, MG 

X3209531L CR/ PUIG I CADAFALCH, 37 

B59364745 CR/ MOIXERO, 2 

44415132Q CR/ MONTSANT, 13 

46577804K PT/ PODADORA, 6 

29413352D CR/ ESTACA, 63 

B64314800 CR/ DE L'AGRICULTURA, 43-B 

37259116J CR/ ESTACA, 58 

52218389V CR/ ESTACA, 36 

33962891X CR/ DALLA, 7 

35027953B CR/ RIU SEGURA, 73 

47632628L AV/ LA COLLADA, 30 

H63192306 PG/ FARIGOLA, 3, PAR 

47842280A CR/ OLERDOLA, 43, MG, ES 

Y3567946Q CR/ OLERDOLA, 41, OFI 

B61195079 CR/ DOCTOR ZAMENHOF, 3, MG 

37270647K AV/ FRANCESC MACIA, 126, LO 

B62073036 CR/ MENENDEZ Y PELAYO, 27, LO 

52218973A CR/ DOCTOR ZAMENHOF, 25, LO, ES 

Y1729346J AV/ FRANCESC MACIA, 138, MG, 4 

35084279X CR/ DOCTOR ZAMENHOF, 43, MG, ES 

46754273B CR/ DOCTOR ZAMENHOF, 45, MG, 3 

47639381X PL/ BEATRIU DE CLARAMUNT, 2, LO 

X9319644K CR/ BAILEN, 14, LO, 1 

52216579R CR/ SANT ONOFRE, 122, LO 

Y0388485Y CR/ JOAN LLAVERIAS, 9, LO, ES 

44182190H CR/ AIGUA, 154, LO, ES 

46775542M CR/ BAILEN, 51, LO 

52429079G CR/ BAILEN, 29, MG, DR 

G67492678 CR/ LEPANT, 9, LO 

X5587095G CR/ JOSEP COROLEU, 42, LO 

B58685280 CR/ JOSEP COROLEU, 38 

36522273K PL/ FABRICA NOVA, 22, LO, DR 

B64336027 CR/ JOSEP COROLEU, 9, COM, GENERAL 

B65556342 CR/ CREU DEL GARI, 8 
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SEGON.- Facultar l’Il.lma. Sra. Alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 
Això no obstant, la Junta de Govern Local decidirà allò que cregui més adient per als 
interessos municipals. 
 
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. 
 
 
  
 
 
  
 
   
 
   
 
 

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. 
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22. Promoció Ciutat.  
Número: 320/2020/eSUB. 
 
APROVAR LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER EMPRESES DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ AFECTADES PEL COVID 19 
  
  
 
La  Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
 
ACORD:  
 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions en règim 
de concurrència competitiva destinades a micro empreses, petites empreses, 
professionals i autònoms, de qualsevol sector empresarial (sector comercial, 
restauració, serveis etc.), que tinguin llicència d'activitat al municipi, o les altes fiscals i 
laborals per poder dur-la a terme, amb el següent text: 
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
DESTINADES A EMPRESES DE VILANOVA I LA GELTRÚ AFECTADES PER LA 
CRISI DEL COVID19. 
  

1. BASES REGULADORES  

Per acord de Ple Municipal de data 1 de juny de 2020, van ser aprovades les “Bases 
reguladores de les subvencions destinades a empreses de Vilanova i la Geltrú, 
afectades per la crisi del Covid19”.  
 

2. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

Regular les subvencions econòmiques destinades a micro empreses, petites 
empreses, professionals i autònoms locals, afectades per la Crisi del Covid19, que 
s'hagin vist obligades a cessar la seva activitat, o que sense fer-ho, hagin disminuït els 
ingressos de forma dràstica. 
  
Aquesta convocatòria defineix els processos de sol·licitud, concessió i pagament de 
les subvencions a empreses mitjançant concurrència competitiva, de conformitat amb 
l'Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions d'aquest Ajuntament, 
aprovada pel Ple de 6 de novembre de 2006, publicada al BOPB núm. 68 de 20 de 
març de 2007 (modificat l'apartat final de l'article 5 en el Ple de 13 de març de 2017) i 
el Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 2020-2023 
aprovat per acord del Ple reunit en sessió ordinària en data 17 de febrer de 2020. 
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3. REQUISITS DE LES EMPRESES SOL·LICITANTS 

Tindran dret a sol·licitat les subvencions, totes aquelles persones físiques o jurídiques 
que tinguin l'activitat empresarial al municipi. En concret, poden sol·licitar-la aquelles 
micro empreses, petites empreses, professionals i autònoms, que porten a terme 
activitat econòmica al municipi, i que han patit una reducció involuntària de la seva 
facturació, com a conseqüència del Covid19. 
 
Només s'admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica. 
 
S'entendrà com activitat empresarial, la d’aquelles organitzacions que tenen llicència 
d'activitat al municipi, o les altes fiscals corresponents per poder dur-la a terme. 
 
Les empreses sol·licitants hauran d'acreditar: 
 
1.- Justificar davant l'Ajuntament el compliment dels requisits i les condicions, la 
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió per 
gaudir de la subvenció. 
 
2.- Sotmetre's a les actuacions de comprovació que s'estableixin per part de 
l'Ajuntament, així com qualsevol altra comprovació i control financer que puguin dur a 
terme els òrgans de control competents, i aportar tota la documentació que els sigui 
requerida en l'exercici de les actuacions anteriors. 
 
3.- L’empresa haurà d’acreditar estar al corrent de les seves obligacions tributàries 
amb l’Ajuntament, l’Agència Tributària i la Seguretat Social. 
 
4.- Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i d'altres documents 
degudament auditats, d'acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al 
beneficiari en cada cas, així com tots els estats comptables i registres específics 
exigits per les bases reguladores corresponents 
. 
5.- Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, mentre puguin ser objecte de comprovació i control, en el termini 
legalment establert. 
  

4.  PROCEDIMENTS ESPECÍFICS PER L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS: 

LLOC DE PRESENTACIÓ, TERMINIS, CONCEPTES SUBVENCIONABLES, 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR I EFECTES DE LA SOL·LICITUD 
 
4.1. LLOC DE PRESENTACIÓ 
 
Per formalitzar la petició, en els procediments de concurrència competitiva, les persones 
físiques o jurídiques sol·licitants que es vulguin acollir a aquestes subvencions hauran 
de presentar a través del model disponible a l'apartat de Tràmits de la Seu Electrònica 
de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, seguint el procediment, la  documentació i el 
termini establert en aquesta convocatòria. https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/ 
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En el cas que aquesta opció no sigui possible, es podrà sol·licitar cita prèvia, per fer el 
tràmit de forma presencial, a través del correu electrònic empresavng@vilanova.cat   
 
4.2. CONCEPTES SUBVENCIONABLES 
 
Els conceptes i projectes subvencionables són els següents: 
 
- Manteniment de locals comercials en funcionament: de serveis i centres de treball amb 
activitat empresarial. 
 
- Campanyes de promoció, de màrqueting i de difusió de les activitats empresarials del 
municipi. 
 
- Despeses laborals i de personal per dur a terme les activitats subvencionables. 
 
- Foment de noves activitats i nous serveis de les empreses i d’inversions realitzades 
per dur-les a terme: promoció de la venda on line i de les noves tecnologies en l’activitat 
empresarial, creació de nous serveis (serveis a domicili, per exemple). 
- Creació de nous productes o inversions fetes amb l’objectiu d’oferir nous productes, 
fruit de l’adaptació de l’empresa a les noves necessitats generades per la situació 
actual. 
 
- Adquisició de material sanitari, equips de protecció individual, o despeses realitzades 
per adequar els locals a la nova normativa sanitària generada pel Covid 19. 
 
- Qualsevol altra activitat, servei o inversió que s’ajusti a l’objecte de la convocatòria. 
 
4.3. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR  
 
Instància de sol·licitud de subvenció degudament complimentada i signada. La instància 
inclou Declaració responsable sobre el compliment d’entre d’altres, dels requisits d’estar 
donat d’alta de l’activitat al municipi i d’estar al corrent de pagament amb les 
administracions públiques i la seva conformitat expressa a la tramitació de les dades 
personals facilitades. També inclou sol·licitud de que el pagament de la subvenció es 
faci al número de compte designat. La instància haurà d’anar acompanyada de la 
següent documentació que s'haurà de presentar en format  d’arxiu PDF. 
 
A) Totes les empreses 
 
1. Alta IAE- Model 036 o 037 
 
2. Darrer rebut d'autònoms pagat o justificant de cobrament prestació d’atur. 
  
3. TC2 
 
4. Descripció del projecte, activitat o actuació objecte de la subvenció i quantificació 
econòmica de la mateixa, sempre que sigui possible. 
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5. Llibres d’ingressos i despeses separats per mesos (gener a maig 2019, i gener a 
maig 2020) 
 
6. Certificat d’estar al corrent de pagaments amb Hisenda i Seguretat Social 
 
7.  Compte corrent al qual realitzar l'ingrés. 
 
B) Empresaris i professionals en Estimació Objectiva (Mòduls) 
 
1. Llibre d'ingressos i despeses (gener a maig 2019, i gener a maig 2020) 
 
2. Declaració de Renda 2019. Apartat activitats econòmiques realitzades i rendiments 
obtinguts (pàg. 5) 
 
3. En els casos en què no es pugui contrastar el decrement de l’activitat econòmica amb 
la documentació anterior, es podrà aportar una declaració responsable. 
 
4. Compte corrent al qual realitzar l’ingrés. 
 
C)  Empresaris i professionals en Estimació Directa 
 
1. Model 130 IRPF. Empresaris i professionals en Estimació directa, primer i segon 
trimestre 2019. 
 
2. Model 130 IRPF. Empresaris i professionals en estimació directa. Primer trimestre 
2020. 
3. Model 303 IVA. Primer trimestre 2019 i primer trimestre 2020. 
 
5. Llibre de ingressos i despeses4.  
 
6. Compte corrent al qual realitzar l’ingrés. 
 
 D) Resta d'empresaris 
 
1. Model 303 IVA. Primer trimestre 2019 i primer trimestre 2020.?????? Primer i segon? 
 
2. Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, Compte d’explotació 
mensual del periode justificat (març ia maig 2019, i març a maig 2020)  i despeses del 
mateix període del 2020  
 
Les empreses donades d’alta amb posterioritat a l`1 d’abril de 2019 hauran de presentar 
la documentació dels 6 mesos anteriors a la data de declaració de l’estat d’alarma. 
 
Si les empreses justifiquen la despesa realitzada, en el moment de sol·licitar la 
subvenció, no caldrà fer-ho posteriorment. 
 
Si les empreses opten per demanar el pagament mitjançant bestreta, hauran d’indicar-
ho a la casella corresponent de la sol.licitud. 
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4.4. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Des de la publicació de la 
convocatòria al BOPB i a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, fins 
al 30 de setembre de 2020. 
  
Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini, no serà admesa a tràmit. 
 
Per poder presentar la sol·licitud, cal que l'empresa diposi d'un certificat digital qualificat, 
vàlid i vigent. La falsedat en qualsevol dada en el formulari de sol·licitud o la 
documentació que l'acompanyi, deixen sense efectes aquest tràmit, des del moment en 
què es conegui, i en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de 
subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de la revocació de la subvenció, si es 
coneixen amb posterioritat a la concessió d'aquesta. 
 
4.5. EFECTES DE LA SOL·LICITUD 
 
La  sol·licitud de subvenció no obliga l’Ajuntament a concedir-la, ni dóna dret al 
sol·licitant a rebre-la. 
 
La presentació de la declaració responsable faculta l’Administració per verificar en 
qualsevol moment la veracitat de les dades declarades sobre la seu social i qualsevol 
altre. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa 
d’exclusió de la persona o empresa sol·licitant de la convocatòria, és també causa de 
revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut 
incórrer. No obstant, en qualsevol moment del procediment, l’Ajuntament podrà sol·licitar 
els documents d’aclariment o complementaris necessaris i efectuar les actuacions de 
comprovació que consideri oportunes. 
 
El termini màxim per resoldre les sol·licituds presentades i publicar la resolució de la 
convocatòria serà de sis mesos, a comptar des de la data en que la sol·licitud tingui 
entrada a l’Ajuntament. 
  

5. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 

5.1 Són subvencions de concurrència competitiva, és a dir, que la concessió de 
subvencions es realitzarà mitjançant convocatòria pública, a la qual es podran presentar 
totes aquelles empreses que compleixin els requisits establerts al punt 3 de la 
convocatòria. 
 
5.2 El procediment d’atorgament es regirà per allò establert a l’Ordenança General 
Reguladora de la Concessió de Subvencions de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i 
demés normativa legal i reglamentària d’aplicació. 
 
5.3 Aquesta convocatòria es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament i al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. Aquesta darrera publicitat s’efectuarà a través de la 
Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). 
 
5.4 Les subvencions seran valorades en base als criteris d’atorgament prèviament fixats 
en les “Bases reguladores de les subvencions en règim de concurrència competitiva 
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destinades a empreses de Vilanova i la Geltrú afectades per la crisi del Covid19. 
  

6. IMPORT DESTINAT A SUBVENCIONS 

Un milió d'euros (1.000.000 €) amb càrrec a l’aplicació 10.4320.48300 (Fons de 
recuperació Econòmica)  del pressupost de despeses vigent.  
  

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

DE LES SUBVENCIONS 

  
7.1. Criteris generals de valoració 
 
Els criteris que s'utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un 
total de 35 punts, són els que s'estableixen a continuació. 
 
A) Percentatge de decrement de la facturació: 
 
            1- Decrement entre el 75 i el 100%   20 punts 
            2- Decrement entre el 50 i el 74%   15 punts 
            3- Decrement entre el 25 i el 49%                          5 punts 
  
B) Nombre de persones que treballa a l'empresa 
 
            1- Empreses de més de 5 treballadors  15 punts 
            2- Empreses de 2 a 5 treballadors   10 punts 
            3- Empreses d'1 treballador                                   5 punts 
 

8.  IMPORT DE LES SUBVENCIONS  

 

1- Si la puntuació és de 26 a 35 punts     1000 € 

2- Si la puntuació és de 16 a 25 punts                         700 € 

3- Si la puntuació és entre 10 i 15 punts                      400 € 

En cas que les sol·licituds superin el pressupost disponible, l'import de la subvenció serà 
proporcional en funció de la puntuació assolida. 
   

9. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA CONVOCATÒRIA, INSTRUCCIÓ, ORDENACIÓ, 

AVALUACIÓ I ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS   

9.1. La convocatòria de les subvencions correspon a la Junta de Govern Local. 
 
9.2. La instrucció i ordenació dels procediments de subvenció correspondran a la Regidoria amb 
competència amb matèria d'Empresa. 
 
9.3. Totes les sol·licituds de subvenció seran informades per una comissió avaluadora constituïda 
com a, com a mínim, per el/la cap del servei d’empresa, un membre del personal tècnic i un 
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membre del personal administratiu. Aquesta comissió examinarà el compliment dels requisits dels 
beneficiaris, demanarà els informes que estimi necessaris, establirà l’ordre de prelació de les 
sol·licituds d’acord amb la puntuació obtinguda. Emetrà el seu informe al personal responsable de 
la tramitació administrativa del departament, el qual redactarà un esborrany de proposta de 
resolució de les concessions de subvenció.  
 
9.4. Serà la Junta de Govern Local l’òrgan que acordarà la concessió de les subvencions. 
 

10. OBLIGACIONS DE LES EMPRESES BENEFICIADES 

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

a. Complir les condicions establertes en les bases reguladores i en aquesta convocatòria. 

b. Realitzar les actuacions o projectes pels quals s'atorga l’ajut en els termes i terminis 

indicats en la convocatòria i en l’acord d’atorgament. 

c. Notificar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en el compliment de les 

obligacions establertes, mitjançant la presentació d’un informe per escrit amb justificació de 

les causes que l’originen. 

  
11. EFECTES DE L’INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS DE LES 

SUBVENCIONS 

L’incompliment de qualsevol de les obligacions de les empreses beneficiàries establertes en 
aquestes bases i en la normativa d’aplicació donarà dret a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la 
revocació de la subvenció concedida, prèvia audiència del beneficiari, sense dret a que aquest rebi 
indemnització, i sens perjudici dels drets a incoar els procediments sancionadors i de 
rescabalament dels danys i perjudicis que siguin oportuns. 
 
Això no obstant, en el cas que es produïssin modificacions no substancials de les actuacions o 
projectes subvencionats, de forma justificada, l’Ajuntament podrà modificar l’import de la 
subvenció concedida de forma motivada i mitjançant la corresponent resolució per part de l’òrgan 
que la va concedir. 
  

12. REGIM JURÍDIC 

Aquesta convocatòria és complementària a l’Ordenança General Reguladora de la concessió de 
subvencions d’aquest ajuntament, publicada en el BOPB núm. 68 de 20 de març de 2007 i 
modificat l’article 5 del Ple de 13 de març de 2017. 
 
També està subjecta al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència i accés a 
la informació pública i bon govern de Catalunya. 
 
En tot allò no previst en aquesta convocatòria serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel 
que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques. 
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13. FORMA DE PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS 

El pagament de l’import de la subvenció es farà efectiu un cop aprovat l’atorgament definitiu en un 
únic pagament de la totalitat de la subvenció, mitjançant transferència bancària, al compte indicat 
per l'empresa en la sol·licitud de subvenció. 
 
Les empreses que sol.licitin el pagament per bestreta  rebran el 60% de la totalitat de la subvenció 
atorgada, un vegada redactada la resolució i aprovada per la Junta de Govern local. 
  
El 40% restant de la subvenció atorgada, es farà efectiva una vegada el/la beneficiari/a hagi 
justificat correctament la despesa del 100% de l’import de la subvenció. “ 
 

14. DENEGACIÓ, MODIFICACIÓ, SUSPENSIÓ I EXTINCIÓ DELS AJUTS 

14.1 Denegació 
 
Són causes de denegació de la subvenció: 
 

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

b. El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les persones 

sol·licitants 

c. Qualsevol altre motiu que, atenent a les circumstancies i prèvia valoració de les persones 

tècniques de referència, estimin la seva denegació de forma motivada. 

d. No assolir la puntuació mínima requerida. 

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

a. Per renúncia o desistiment de l'empresa beneficiària a la prestació econòmica, s’haurà de 

presentar per escrit, durant els 14 dies posteriors a la notificació. 

b. Desaparició de totes o d'alguna de les circumstàncies, general o especifiques, que van 

donar lloc a la seva concessió. 

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

a. Incompliment dels requisits per part de l'empresa beneficiària (compromisos i obligacions) 

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

de les persones tècniques referents. 

c. Quan l'empresa beneficiària hagi demanat prèviament aquest mateixa subvenció. 

d. Altres causes de caràcter greu imputables a l'empresa beneficiària no contemplades en els 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154242043620760 
 
 
 
 
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 

 

apartats anteriors. 

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

15. REGIM D’INCOMPATIBILITATS 

Hem tret la frase sencera 
 
Les subvencions també són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la 
mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d'àmbit local, 
nacional, estatal, de la Unió Europea io d'organismes internacionals. 
  

16. TRACTAMENT DADES PERSONALS  

La sol·licitud de subvenció implica l’autorització expressa a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per 
accedir a qualsevol de les dades acreditatives d’informació personal sol·licitada per tal d’acreditar 
la seva autenticitat. 
 
Dins el marc establert per la llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals es garanteix la confidencialitat de les peticions efectuades, així com de qualsevol de 
les dades personals i familiars facilitades, essent utilitzables les mateixes, estrictament, per a les 
finalitats per a les quals han estat facilitades. 
 
El responsable de tractament de dades és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Les dades podran 
ser cedides a altres àrees de l’Administració i/o organismes col·laboradors per poder dur a terme 
la gestió d’aquest tràmit. Per a més informació, es pot consultar la política de privacitat al web 
www.vilanova.cat. 
 
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, 
portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, a l’adreça Plaça de la Vila, 8, CP 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 
mitjançant instància general a la Seu Electrònica amb assumpte “Tutela dels drets”, o mitjançant 
un correu electrònic a l’adreça dpd@vilanova.cat 
  

17. PUBLICACIÓ 

Aquesta convocatòria es notificarà a la Intervenció municipal per tal que enviï les dades 
estructurades, el text complert i l’extracte de la present convocatòria a la BDNS (Base de Dades 
Nacional de Subvencions), segons s’estableix als articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003 de 17 de 
novembre, general de subvencions, per tal de donar publicitat a la mateixa. 
 
 
SEGON.- Autoritzar una despesa d'un milió d'euros (1.000.000 €) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 10.4320.48300 del vigent pressupost de despeses. 
 
 
TERCER.- Publicar aquesta convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament i també al Butlletí 
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oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
 
QUART.- Notificar aquesta convocatòria a la Intervenció municipal per tal que enviï les dades de 
la present convocatòria a la BDNS (Base de Dades Nacional de Subvencions) 
 
CINQUÈ.- Peu de recurs, 
 
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 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”. 
 
 
 
 
 
 
   
23. Habitatge.  
Número: 817/2019/eSUB. 
 
APROVAR LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LES SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DEL PROGRAMA DE LLOGUER JOVE DEL MUNICIPI DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ   
 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 
següent 
 
ACORD:  
 
   
PRIMER: Aprovar la resolució provisional, atenent totes les sol·licituds valorades, amb les 
sol·licitud favorables ordenades segons barem fins a exhaurir el crèdit pressupostari disponible  
SEGON. Concedir les subvencions següents per un total de 109.993,70€ a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 43.2316.48003 -Programa Lloguer Jove- del pressupost de despeses de l’any 2020 
als titulars dels expedients que s’indiquen a continuació: 
 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067154242043620760 
 
 
 
 
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 

 

Nº EPAC DNI  Inicials         
Sol·licitant 

Subvenció 
Total 

Punts RESOLUCIÓ 

000130/2020-eSUB ****000X KT 3.572,00 € 75 APROVADA 

000028/2020-eSUB ****809R NEC 2.550,00 € 75 APROVADA 

000081/2020-eSUB ****792R AMC 3.420,00 € 75 APROVADA 

000085/2020-eSUB ****057Q OMV 2.550,00 € 75 APROVADA 

000097/2020-eSUB ****200G SMA 1.800,00 € 75 APROVADA 

000111/2020-eSUB ****455S PBG 1.800,00 € 75 APROVADA 

000144/2020-eSUB ****910E DRR 3.600,00 € 75 APROVADA 

000116/2020-eSUB ****672M RSG 2.702,70 € 60 APROVADA 

000011/2020-eSUB ****392T VCM 3.600,00 € 60 APROVADA 

000024/2020-eSUB ****867W YJR 3.480,00 € 60 APROVADA 

000051/2020-eSUB ****138Z LMG 3.600,00 € 60 APROVADA 

000062/2020-eSUB ****137K SPE 3.600,00 € 60 APROVADA 

000064/2020-eSUB ****768X ANM 2.850,00 € 60 APROVADA 

000083/2020-eSUB ****396Y AVV 2.741,46 € 60 APROVADA 

000084/2020-eSUB ****625H DGL 2.390,40 € 60 APROVADA 

000114/2020-eSUB ****352P DRP 1.800,00 € 60 APROVADA 

000002/2020-eSUB ****393Z SAE 2.550,00 € 55  APROVADA 

000005/2020-eSUB ****096G NZC 3.000,00 € 55 APROVADA 

000014/2020-eSUB ****495X PMG 2.550,00 € 55 APROVADA 

000016/2020-eSUB ****068R AMB 2.550,00 € 55 APROVADA 

000020/2020-eSUB ****432F FHS 3.529,08 € 55 APROVADA 

000027/2020-eSUB ****263B MOR 3.360,00 € 55 APROVADA 

000029/2020-eSUB ****931C APS 3.600,00 € 55 APROVADA 

000033/2020-eSUB ****131V BLLV 3.349,20 € 55 APROVADA 

000043/2020-eSUB ****133R MAM 2.741,76 € 55 APROVADA 

000046/2020-eSUB ****136B CSA 3.600,00 € 55 APROVADA 

000049/2020-eSUB ****492F RTC 1.800,00 € 55 APROVADA 

000052/2020-eSUB ****553N EFC 2.550,00 € 55 APROVADA 

000053/2020-eSUB ****837C PCR 2.550,00 € 55 APROVADA 
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000065/2020-eSUB ****173Z SCI 3.326,40 € 55 APROVADA 

000078/2020-eSUB ****759B PSL 3.600,00 € 55 APROVADA 

000086/2020-eSUB ****669N GRM 2.550,00 € 55 APROVADA 

000088/2020-eSUB ****352H BRR 3.300,00 € 55 APROVADA 

000089/2020-eSUB ****152M KAEA 2.670,00 € 55 APROVADA 

000113/2020-eSUB ****022B EGA 2.810,70 € 55 APROVADA 

000125/2020-eSUB ****466Q AAG 2.550,00 € 55 APROVADA 

000030/2020-eSUB ****674D AEG 1.800,00 € 55 APROVADA 

000025/2020-eSUB ****266Z OGR 3.600,00 € 50 APROVADA 

 
 
TERCER. Aprovar les següents sol·licituds favorables amb exhauriment de partida pressupostària, 
que romandran en llista d’espera en cas que es produeixi algun desistiment de les persones 
beneficiàries amb subvenció aprovada: 
 

Nº EPAC DNI  
 Inicials         
sol·licitant 

Subvenció 
Total  

Punts RESOLUCIÓ Observacions 

000038/2020-eSUB ****522Y AFH         3.600,00 €  50 APROVADA  
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000118/2020-eSUB ****545S JPFG         3.510,00 €  50 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000087/2020-eSUB ****698X ARP         3.049,14 €  45 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000003/2020-eSUB ****639V LTN         3.300,00 €  40  APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000004/2020-eSUB ****719Y LPP         3.000,00 €  40 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000009/2020-eSUB ****147L AHG         1.701,48 €  40 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000010/2020-eSUB ****869D LNM         3.600,00 €  40 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000055/2020-eSUB ****217N IRD         3.199,08 €  40 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 
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000069/2020-eSUB ****957J MCC         3.600,00 €  40 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000096/2020-eSUB ****293P CPR         3.316,50 €  40 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000101/2020-eSUB ****181H AMV         2.100,00 €  40 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000127/2020-eSUB ****683Q GRA         3.075,36 €  40 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000140/2020-eSUB ****839R GMM         2.967,66 €  40 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000135/2020-eSUB ****489Q JGC         3.600,00 €  40 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000012/2020-eSUB ****069W MMB      3.600,00 €  35 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000023/2020-eSUB ****709K SMH         3.358,44 €  35 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000066/2020-eSUB ****593G MAC         3.181,50 €  35 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000067/2020-eSUB ****723X GMP         2.550,00 €  35 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000075/2020-eSUB ****975B ABSC         3.300,00 €  35 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000077/2020-eSUB ****852B ACL         3.600,00 €  35 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000082/2020-eSUB ****618C VDR         3.540,00 €  35 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000091/2020-eSUB ****198N RILR         3.300,00 €  35 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000092/2020-eSUB ****374F RBR         3.600,00 €  35 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000095/2020-eSUB ****142H JRMP         3.528,00 €  35 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 
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000103/2020-eSUB ****165M LGP         3.600,00 €  35 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000139/2020-eSUB ****541C CRS         3.600,00 €  35 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000013/2020-eSUB ****347S MRB         3.600,00 €  30 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000040/2020-eSUB ****427G LAR         2.465,04 €  25 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000073/2020-eSUB ****938M GEB         2.700,00 €  25 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000034/2020-eSUB ****363M HJVF         3.300,00 €  20 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000044/2020-eSUB ****477Y LGC         3.600,00 €  20 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000068/2020-eSUB ****741R AOB         2.403,42 €  20 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000007/2020-eSUB ****556H TIS         2.754,00 €  15 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000035/2020-eSUB ****286B DCP         3.430,00 €  15 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000036/2020-eSUB ****566N JFSD         2.700,00 €  15 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000056/2020-eSUB ****103N BBC         2.250,00 €  15 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000057/2020-eSUB ****557F MGA         3.600,00 €  15 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000094/2020-eSUB ****493B FLG         3.300,00 €  15 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000126/2020-eSUB ****125E GMR         1.800,00 €  15 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 

000090/2020-eSUB ****406W KEFC         2.760,54 €  5 APROVADA 
Partida 
pressupostaria 
exhaurida 
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QUART. Aprovar les resolucions de desistiments, denegacions i renúncies que es detallen a 
continuació: 
 

Nº EPAC DNI  
  Inicials 
sol·licitant 

RESOLUCIÓ 

000031/2020-eSUB ****550E RSF DESISTIMENT 

000048/2020-eSUB ****047Z VT DESISTIMENT 

000059/2020-eSUB ****312R NAM DESISTIMENT 

000061/2020-eSUB ****513G JMFR DESISTIMENT 

000074/2020-eSUB ****260D FMS DESISTIMENT 

000100/2020-eSUB ****480P AMV DESISTIMENT 

000102/2020-eSUB ****173T AGB DESISTIMENT 

000108/2020-eSUB ****512V MPM DESISTIMENT 

000109/2020-eSUB ****350D FYSA DESISTIMENT 

000112/2020-eSUB ****312E XCF DESISTIMENT 

000120/2020-eSUB ****373S MMA DESISTIMENT 

000123/2020-eSUB ****639F LBL DESISTIMENT 

000124/2020-eSUB ****104N AGS DESISTIMENT 

000128/2020-eSUB ****087C EMC DESISTIMENT 

000133/2020-eSUB ****408H BCL DESISTIMENT 

000142/2020-eSUB ****116T CSN DESISTIMENT 

 

Nº EPAC DNI 
  Inicials 
sol·licitant 

RESOLUCIÓ MOTIU 

000001/2020-eSUB ****584B LMP DENEGADA supera ingressos 

000006/2020-eSUB ****876A JAL DENEGADA deutes tributaris 

000008/2020-eSUB ****356K SMVF RENÚNCIA 
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000017/2020-eSUB ****656E JEV DENEGADA 

supera ingressos / 
no compleix 
requisit mínim 3 
anys padró 

000018/2020-eSUB ****649S HM DENEGADA 
no compleix 
requisit mínim 3 
anys de padró 

000019/2020-eSUB ****134C SCS DENEGADA 
no compleix 
requisit mínim 3 
anys de padró 

000021/2020-eSUB ****163S FMM DENEGADA supera ingressos  

000022/2020-eSUB ****536G DPR DENEGADA supera ingressos  

000026/2020-eSUB ****172B JSA RENÚNCIA  

000037/2020-eSUB ****301R MMLLG DENEGADA 
no compleix 
requisit mínim 3 
anys de padró 

000039/2020-eSUB ****121W ANJ DENEGADA 
no compleix 
requisit mínim 3 
anys de padró 

000041/2020-eSUB ****631C AOS DENEGADA deutes tributaris 

000045/2020-eSUB ****682P ARA DENEGADA 
no compleix 
requisit mínim 3 
anys de padró 

000047/2020-eSUB ****727M MBC DENEGADA 
no compleix 
requisit mínim 3 
anys de padró 

000050/2020-eSUB ****329C CSG DENEGADA 
no compleix 
requisit mínim 3 
anys de padró 

000054/2020-eSUB ****540W IABO DENEGADA deutes tributaris 

000058/2020-eSUB ****299N AOC DENEGADA 
import de lloguer 
supera màxim 

000063/2020-eSUB ****073J RBD DENEGADA 
no compleix 
requisit mínim 3 
anys de padró 

000070/2020-eSUB ****089L HBG DENEGADA 
incompliment 
obligacions 
tributaries 
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000071/2020-eSUB ****474B MAA DENEGADA supera ingressos 

000072/2020-eSUB ****328F ERDLHM DENEGADA supera ingressos 

000076/2020-eSUB ****022N MCI DENEGADA supera ingressos 

000079/2020-eSUB ****286M CADLC DENEGADA 
no compleix 
requisit mínim 3 
anys de padró 

000080/2020-eSUB ****023J NGN DENEGADA 
no compleix 
requsits contracte 
arrendament 

000093/2020-eSUB ****638Y TLD DENEGADA deutes tributaris 

000098/2020-eSUB ****991Q BCR DENEGADA 
incompliment 
obligacions 
tributaries 

000099/2020-eSUB ****104A ACE DENEGADA supera ingressos 

000106/2020-eSUB ****877Y II DENEGADA deutes tributaris 

000107/2020-eSUB ****642B GBV DENEGADA supera ingressos 

000110/2020-eSUB ****344J PGG DENEGADA supera ingressos 

000115/2020-eSUB ****609A EGSN DENEGADA supera ingressos 

000117/2020-eSUB ****263K GCF DENEGADA 
no compleix 
requisits contracte 
arrendament 

000121/2020-eSUB ****679J AAB DENEGADA supera ingressos 

000129/2020-eSUB ****310R AA DENEGADA supera ingressos 

000131/2020-eSUB ****335S CLS DENEGADA supera ingressos 

000132/2020-eSUB ****261X MMS DENEGADA 
incompliment 
obligacions 
tributaries 
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000134/2020-eSUB ****531W JCH DENEGADA deutes tributaris 

000136/2020-eSUB ****572G MCO DENEGADA 

no compleix 
requisit mínim 3 
anys de padró/ no 
compleix requisits 
contracte 
arrendament 

000137/2020-eSUB ****105M MJCS DENEGADA supera ingressos 

000138/2020-eSUB ****460W RPR DENEGADA deutes tributaris 

000141/2020-eSUB ****547F MM DENEGADA 
no compleix 
requisit mínim 3 
anys padró 

000143/2020-eSUB ****513H JPM DENEGADA supera ingressos 

 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats/des en la forma que s'estableix en la 
convocatòria, disposant d’un termini de deu dies per presentar al·legacions a comptar a partir de 
l’endemà de la publicació d’aquesta resolució . 
 
 
SISÈ. Revisar les al·legacions, en cas que n’hi haguessin. L’òrgan municipal competent prendrà la 
decisió que correspongui i aprovarà la resolució definitiva. 
 
 
SETÈ. Entendre com a acceptada la subvenció si transcorreguts deu dies naturals des de la 
notificació de la seva concessió, la persona beneficiària no s’ha manifestat en sentit contrari. 
 
 

VUITÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 

podeu interposar els següents recursos: 

 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte, dins el 

termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des 

de la seva data de publicació. 

 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu de 

Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, o en el 

seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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Document electrònic 

Número de validació: 13067154242043620760 
 
 
 
 
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 

 

 

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  09:44 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
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