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Identificació de l’expedient 
Núm.Exp.: 3/2020/eJGL 
 
 
NÚM.:   03 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  28 de gener de 2020 
HORA:  09:30 
DOCUMENT:  Acta 
 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, a la Sala Alcaldia en: 1ª convocatòria. Comença la sessió a les 
09:30 
 
ASSISTENTS: 
 
Olga Arnau Sanabra   ERC 
Marta Jofra Sora   CUP 
Enric Garriga Ubia   CUP 
M Blanca Alba Pujol   JxC 
Antoni Palacios Asensio   JxC 
Isidre Marti Sarda     
Cesar Rodriguez Sola     
Francesc Xavier Serra Albet   ERC 
Jordi Medina Alsina   ERC 

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

 
 
ORDRE DEL DIA 

 
0. Aprovar l’acta número 02 corresponent a la sessió ordinària del dia 21 de gener 
de 2020. 
 
“S’aprova l’acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de data 21 de gener 
de 2020.”. 
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1. Secretaria General.  
Número: 97/2018/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 218/2019, DE 8 DE NOVEMBRE DE 2019, 
DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 7 DE BARCELONA,  
QUE ESTIMA PARCIALMENT EL RECURS DEL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 
127/2018 F, INTERPOSAT PER R. R. C., M. C. C. C. I AXA SEGUROS GENERALES, SA 
 
Es dona per assabentada  la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el 
següent procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 7 DE   

BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :  Abreujat núm. 127/2018 F 
 
Núm. i data acte:           Sentència núm. 218/2019, de 8 de novembre de 2019 
 
Part actora  : R. R. C., M. C. C. C. I AXA SEGUROS GENERALES, SA  
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                    J. S. V. 
 
Objecte del procediment :Desestimació presumpta de la reclamació patrimonial 

presentada pels danys soferts com a conseqüència d’una 
caiguda el moto a la plaça Pau Casals el dia 3/3/14 (exp. 
27/15-REC). 

 
Decisió  :  Estimar parcialment el recurs presentat contra la 

desestimació presumpta de la reclamació patrimonial.  
Condemna a pagar 1147.19 € a R.R. C. 
Condemna a pagar 179.54 € a M. C. C. C. 
Condemna a pagar 789.41 € a Axa Seguros Generales 
Sense condemna en costes. 

 
Fermesa :  Contra la sentència no es 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.  
Número: 107/2018/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 215/2019, DE 5 DE DESEMBRE DE 2019 DEL 
JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM 2 DE BARCELONA QUE DESESTIMA EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 128/2018 S, INTERPOSAT PER S. G. E.  
 
Es dona per assabentada la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 
“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 2 DE 

BARCELONA. 
 
Núm. procediment  :  Abreujat núm.128/2018 S 
 
Núm. i data sentència:      215/2019, de 5 de desembre de 2019 
 
Part actora  : S. G. E.  
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Procurador:               D. M. C.               
 
Objecte del procediment :  Resolució sancionadora de data 12/1/2018 de l’expedient 

1700011608 per infracció de circulació. Quantia de 600 € 
més els interessos legals.  

  
Decisió  :  DESESTIMAR el recurs contenciós administratiu. 
 Sense Costes 
 
Fermesa :  La resolució judicial és ferma i no es pot interposar recurs 

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

conforme.”. 
 
3. Secretaria General.  
Número: 123/2018/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA 198/2019, DE 19 DE DESEMBRE DE 2019 
DEL JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM 2 DE BARCELONA QUE ARXIVA EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 75/2018 Y, INTERPOSAT PER RESIDENCIAL NUEVA 
TORREDEMBARRA, SL  
 
Es dona per assabentada la Junta de Govern Local de la interlocutòria recaiguda en el 
següent procediment:  
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“Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 2 DE 
BARCELONA. 

 
Núm. procediment  :  Abreujat núm. 75/2018 Y 
 
Núm. i data interlocutòria:   198/2019, de 19 de desembre de 2019 
 
Part actora  : RESIDENCIAL NUEVA TORREDEMBARRA, SL  
 
Part demandada  :  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:                    M. A. F. 
 
Objecte del procediment :  Desestimació presumpta de la devolució i rectificació 

d’ingressos indeguts davant la liquidació de l’autoliquidació 
AU-202025686, d’import 1173.73 €.  

  
Decisió  :  Declaració d’acabament el present procediment per 

satisfacció extraprocessal (carència sobrevinguda de 
l’objecte) sense imposició de costes. 

 
Fermesa :  La resolució judicial és ferma. No es pot interposar cap recurs 

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

conforme.”. 
 
  
4. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 4/2019/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA RAMBLA JOSEP ANTONI VIDAL 
CANTONADA RAMBLA DE LA PAU, EL DIA 22 D'AGOST DE 2019 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el seguent  
 
ACORD:  
   
“PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora 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: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
   
5. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 17/2019/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL GARATGE DE LA RONDA MAR 
MEDITERRÀNIA, 14, A CAUSA D'UN ARBRE CAIGUT PER L'ESCLAFIT DEL DIA 12 
D'AGOST DE 2019 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el seguent  
 
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.  
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També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
   
6. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 5/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU VEHICLE 3583 BLP AL CAURE-LI UN ARBRE A 
SOBRE QUAN ESTAVA APARCAT AL C. MOLÍ DE VENT, EL DIA 20 D’OCTUBRE DE 
2018 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el seguent  
 
ACORD:  
   
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per el/la 
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.”. 
 
 
7. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 7/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS A DUES CASETES D’EINES DE LA PARCEL·LA RÚSTICA 
75, POLÍGON 44, PER IMPACTE D’UN ARBRE DE LA MASIA CABANYES, EL DIA 20 
D’OCTUBRE DE 2018 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el seguent  
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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.”. 
 
 
8. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 9/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER NO PODER CONSTRUIR A LA PARCEL·LA DEL CARRER M. 
MERCÈ MARÇAL, 10 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el seguent  
 
ACORD: 
 
“PRIMER. Desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel senyor 
amb NIE 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: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
   
9. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 10/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA PLAÇA DE LA VILA 
EL PASSAT 14 DE NOVEMBRE DE 2016 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el seguent  
 
ACORD:  
 
“PRIMER. Desestimar el recurs de reposició presentat per  la senyora amb DNI XXXXXX 
contra la resolució desestimatòria de data 8 d’octubre de 2019. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 

TERCER. Peu de Recurs 
 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”.” 
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10. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 11/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A L’HABITATGE DEL CARRER DE LA 
LLUNA, 11, PER FUITA D’AIGUA, EL DIA 9 DE MARÇ DE 2018 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el seguent  
 
ACORD:  
   
“PRIMER. Desestimar el recurs de reposició presentat per  l’advocat Sr. M. H. F., en 
representació de SEGURCAIXA,SA, amb NIF A28011864 contra la resolució de data  1 
d’octubre de 2019. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la part interessada. 
 
TERCER.  Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
11. Responsabilitat Patrimonial.  
Número: 12/2020/eSJ. 
 
DESESTIMAR L’EXPEDIENT DE RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS SOFERTS PEL SEU GOS A L’EMPASSAR-SE UN HAM A LA 
PLATJA DE RIBES ROGES, EL DIA 14 DE NOVEMBRE DE 2018 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el seguent  
 
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. 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153424040427117 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

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

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

 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats 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.”. 
 
 
12. Secretaria General.  
Número: 000026/2019-CONT. 
 
APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TRANSPORT I GESTIÓ 
DELS RESIDUS DE LA FRACCIÓ DE RESIDUS ASSIMILABLES, DE LA FRACCIÓ DE 
RUNES I DE LA FRACCIÓ DE RESTES VEGETALS DE LA DEIXALLERIA DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ  
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el seguent  
 
 ACORD:  
 
“PRIMER. Excloure del procés de licitació a Monreser Productes i Serveis, SL, pel que 
fa a la seva l’oferta presentada pel LOT 2 per superar el pressupost de licitació. 
 
SEGON. Adjudicar el lot 1 i lot 3 a NORVERT, SL, NIF B43540285, i el lot 2 a ROCA 
GOMEZ, SL, NIF B08593543, del contracte del servei de transport i gestió dels residus de la 
fracció de residus assimilables, de la fracció de runes i de la fracció de restes vegetals de la 
Deixalleria de Vilanova i la Geltrú, per un període de 10 mesos, per un import total  de 
39.308,00- €, més 3.930,80,- € corresponents al 10% d’IVA, que fan un total de 43.238,80,- 
€ (QUARANTA-TRES MIL DOS CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA 
CÈNTIMS D’EURO), desglossat en els tres lots de la manera següent: 
 

- Lot 1. Fracció de residus assimilables de la deixalleria del Punt Net, per import 
de 14.333,00€, més el 10% d’IVA, que fa un total de 15.766,30€ (QUINZE MIL SET 
CENTS SEIXANTA-SIS MIL EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS D’EURO), adjudicat 
a NORDVERT, SL. 

- Lot 2. Fracció de runes de la deixalleria del Punt Net, per import de 14.975,00€, 
més el 10% d’IVA, que fa un total de 16.472,50€ (SETZE MIL QUATRE CENTS 
SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS D’EURO), adjudicat a ROCA 
GOMEZ, SL. 

- Lot 3. Fracció de restes vegetals de la deixalleria del Punt Net, per import de 
10.000,00€, més el 10% d’IVA, que fa un total de 11.000,00€ (ONZE MIL EUROS), 
adjudicat a NORDVERT, SL. 
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TERCER. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 53.1622.2270000 Punt Net del pressupost vigent i 
a les diferents aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a 
la durada del contracte. L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència 
de crèdit en cada exercici pressupostari.  
 
QUART. Notificar l’adjudicació del contracte a NORDVERT, SL, ROCA GOMEZ, SL i a la 
resta d’empreses licitadores i assenyalar que d’acord amb allò establert a l’art. 153.3 de la 
LCS, la formalització del mateix s'haurà de produir en el termini de quinze dies hàbils 
posteriors a la notificació d’adjudicació als licitadors. 
 
CINQUÈ. Publicar l’adjudicació del contracte en el Perfil del Contractant i en Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
SISÈ. Nomenar responsable del contracte, tal i com preveu la clàusula 2.19 del Plec de 
clàusules administratives particulars a la Cap de Serveis Viaris i Manteniment de la Ciutat. 
 
SETÈ. Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
VUITÈ. Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants documents 
siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
NOVÈ. Contra l’acord de la Mesa de Contractació d’exclusió de l’empresa Monreser 
Productes i Serveis, SL, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, i de conformitat amb l’art. 121 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els següents 
recursos: 
 
Recurs d’alçada, com a requisit previ al contenciós administratiu, davant l’alcalde, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de recepció de la seva notificació o en 
el seu defecte, de la seva publicació. 
 
Contra la resolució del recurs d’alçada, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats de contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos 
mesos, a comptar des del dia següent de la recepció de la seva notificació o publicació, 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, 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. 
 
DESÈ. Contra l’acord d’adjudicació, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
ONZÈ. Aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en 
depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, 
podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents. 
 
 
ANNEX 
 
CONTRACTE DEL SERVEI DE TRANPORT I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA FRACCIÓ 
DE RESIDUS DE LA FRACCIÓ DE RESIDUS ASSIMILABLES, DE LA FRANCIÓ DE 
RUNES I DE LA FRACCIÓ DE RESTES VEGETALS DE LA DEIXALLERIA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ (LOT ...) 
 
Exp. 026/2019-CONT 
 
REUNITS 
 
D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió ordinària de data _____ de gener de 2020, l’Alcaldessa-Presidenta OLGA 
SANABRA ARNAU, assistida en aquest acte pel Secretari de la Corporació ISIDRE MARTÍ 
SARDÀ. 
 
D’altra part, l’empresa ..................., (en endavant el contractista) amb NIF ........... i domicili 
a ..............., núm. ...., ..............), i en el seu nom i representació, com a apoderada, la Sr/a. 
XXXXXX, major d’edat amb NIF núm. XXXXXX. 
 
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. 
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ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 
I.     La Junta de Govern Local en data 26  de novembre de 2019 va aprovar el plec de 

prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que regeixen 
l’esmentada contractació, per procediment obert, amb un pressupost base de 
licitació de 50.000,00€, més 5.000,00€ corresponents al 10% d’IVA, que fan un total 
de 55.000,00€, i una durada de 10 mesos, desglossat en tres lots de la manera 
següent: 
Lot 1. Fracció de residus assimilables de la deixalleria del Punt Net, amb un 
pressupost de licitació de 20.000,00€, més el 10% d’IVA, que fa un total de 
22.000,00€ (VINT-I-DOS MIL EUROS). 
Lot 2. Fracció de runes de la deixalleria del Punt Net, amb un pressupost de licitació 
de 15.000,00€, més el 10% d’IVA, que fa un total de 16.500,00€ (SETZE MIL CINC-
CENTS EUROS). 
Lot 3. Fracció de restes vegetals de la deixalleria del Punt Net, amb un pressupost 
de licitació de 15.000,00€, més el 10% d’IVA, que fa un total de 16.500,00€ (SETZE 
MIL CINC-CENTS 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 LOT (...) del contracte del servei de transport i gestió dels 
residus de la fracció de residus assimilables, de la fracció de runes i de la fracció de 
restes vegetals de la Deixalleria de Vilanova i la Geltrú, per termini de 10 mesos, a 
l’empresa ____________. 
 

Amb aquests antecedents les parts contractants procedeixen a atorgar el present contracte 
de serveis  en base a les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- ................. (en endavant, també, el contractista), es compromet a efectuar el servei 
corresponent al LOT (...) del contracte del servei de transport i gestió dels residus de la fracció 
de residus assimilables, de la fracció de runes i de la fracció de restes vegetals de la 
Deixalleria de Vilanova i la Geltrú, amb subjecció a les clàusules del present contracte, al 
contingut del document d’adjudicació, i a les prescripcions de la resta de documentació 
tècnica i administrativa que integra l’expedient administratiu (Plec de Prescripcions Tècniques 
i Plec de Clàusules Administratives Particulars). 

Segona.- El contractista s’obliga a efectuar el servei  per un import total  de ......... € 
(IMPORT AMB LLETRES), quantitat que inclou totes les despeses necessàries i impostos.  

Tercera.- La durada màxima del present contracte serà 10 mesos. 

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 
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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 del contractista.”. 

 
 
13. Secretaria General.  
Número: 000047/2019-CONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CÀRREGA I 
DESCÀRREGA DELS EQUIPAMENTS ESCÈNICS MUNICIPALS, TEATRE PRINCIPAL I 
AUDITORI EDUARD TOLDRÀ DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el seguent  
 
 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 càrrega i descàrrega 
dels equipaments escènics municipals, Teatre Principal i Auditori Eduard Toldrà de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert d’acord amb l’article 156 de la LCSP, 
per un període d’un (1) any, prorrogable per un (1) any més, i amb un pressupost base de 
licitació de anual de 95.800€, més 20.118€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total 
de 115.918€ (CENT-QUINZE MIL NOU CENTS DIVUIT EUROS), amb els següents preus 
unitaris: 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153424040427117 
 
 
 
 
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 

 

 
Serveis Import 
Jornada com a tècnic responsable 220€ + IVA 
Jornada de programació 210€ + IVA 
Jornada espectacle escolar 140€ + IVA 
Actes tipus conferència 140€ + IVA 
Activitats de lloguer 210€ + IVA 
Projecció / Cinema 120€ + IVA 
Assajos 75€ + IVA 
Personal càrrega i descàrrega 150€ + IVA 

 

TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida 31.3340.2260901 del pressupost vigent.  
 
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 19/2017 
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 
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 PER A LA CONTRACTACIÓ 
DEL SERVEI D’ESCENARI: MAQUINARIA, ÀUDIO – VISUALS, LUMINOTÈCNIA I 
PERSONAL DE CARREGA I DESCARREGA DELS EQUIPAMENTS ESCÈNICS DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte és la contractació del servei tècnic (escenotècnia) i del 
servei de càrrega i descàrrega dels equipaments escènics municipals, Teatre 
Principal i Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú. 
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El Teatre Principal és un equipament públic de titularitat municipal situat a la rambla 
Principal número 4 de Vilanova i la Geltrú. Es va reformar íntegrament l’any 2009, 
disposa de 357 localitats i un escenari de 145m2. Es tracta d’un teatre amb sala 
tipus italiana amb tres pisos i llotges superiors. L’equipament està preparat per a la 
realització d’espectacles de teatre, dansa, música i circ. 
 
L’Auditori Eduard Toldrà és un equipament públic de titularitat municipal situat al 
carrer d’Olesa de Bonesvalls número 8 de Vilanova i la Geltrú.  Edifici fou construït 
l’any 2011 per a la realització d’espectacles de música (en format acústic o 
electroacústic). L’equipament compta amb 150m2 d’escenari així com una graderia 
inclinada i en un sol espai de 413 localitats.  
 

2. DEFINICIÓ DE LES FUNCIONS I SERVEI D’ESCENARI: MAQUINÀRIA, ÀUDIO 
– VISUALS I LUMINOTÈCNIA. 

 
MAQUINÀRIA :  

 
• Objectiu:  

 
o Muntatge i desmuntatge de decorats així com de la seva corresponent 

maquinària escènica en funció de les necessitats tècniques de cada 
companyia garantint el correcte muntatge de la instal·lació efectuada  i el 
seu correcte estat. 
 

• Activitats: 

• Servir funció: Controlar els moviments dels decorats durant la funció i 
resoldre les possibles incidències que poguessin sorgir durant les 
representacions i els assajos. 

 
• Preparar els decorats, construint i arreglant els elements necessaris per al 

seu muntatge, ajustant, manipulant i supervisant el funcionament dels seus 
components, procurant solucionar les deficiències observades en la 
maquinaria escènica o donar avis per a la seva reparació. 

• Muntar i desmuntar els diferents decorats amb els corresponents elements 
de suspensió i la maquinaria d’elevació, realitzant, les necessàries tasques 
de trasllat, ubicació, i assemblatge d’elements i condicionament de les 
estructures necessàries per a el seva disposició. 

• Atendre i manipular els decorats i maquinaria pròpia durant la funció, vigilant 
el seu funcionament.  

 
• Quan així procedeixi, carregar i descarregar el material necessari per a les 

representacions. 
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• Col·laborar en les tasques d’evacuació dels equipaments escènics 

• Realitzar aquelles tasques que se li encomanin per a la realització del servei 
contractat, sense perjudici de les relacionades anteriorment. 

 

• Responsabilitats: 

 
• Garantir el muntatge dels decorats. 

 
• Servir funció: dur a terme els moviments d’escenari necessaris per a la 

correcta posada en escena de l’espectacle en el moment just evitant 
esperes o desviacions durant els assajos i funcions. 

 
• Assegurar la màxima satisfacció de les companyies col·laboradores 

 
LUMINOTÈCNIA :  

 
• Objectiu:  

 
o Instal·lar i mantenir els equips tècnics de luminotècnia, elèctrics i auxiliars 

necessaris per al desenvolupament dels espectacles, analitzant i estudiant 
en tot moment les necessitat de les companyies, i garantint el correcte 
muntatge de la instal·lació efectuada. 

 
• Activitats:  

• Servir funció: Controlar els equips tècnics de luminotècnia durant la funció i 
resoldre les possibles incidències que poguessin sorgir durant les 
representacions i els assajos. 

 
• Ajustar, manipular i el supervisar el funcionament dels elements, equips i 

instal·lacions mencionats, procurant solucionar les deficiències 
específicament elèctriques observades o donar avis per a la seva reparació. 

• Instal·lar els equips i components luminotècnics, en base a plànols o 
esquemes. Connectar convenientment tots els elements , verificant el seu 
funcionament, una vegada disposats. 

• Seguint les instruccions pertinents, dissenyar nous muntatges i 
instal·lacions específiques elèctriques, respectant i conservant els croquis i 
esquemes necessaris. 

 
• Col·laborar en les tasques d’evacuació dels equipaments escènics 
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• Controlar el bon funcionament del equipament tècnic dels equipaments 
escènics 

 
• Realitzar aquelles tasques que se li encomanin per a la realització del servei 

contractat, sense perjudici de les relacionades anteriorment. 
 

• Quan així procedeixi, carregar i descarregar el material necessari per a les 
representacions. 

 
• Responsabilitats:  

• Servir funció: dur a terme el control dels equips de luminotècnia necessaris 
per a la correcta posada en escena de l’espectacle en el moment just evitant 
esperes o desviacions durant els assajos i funcions. 

 
• Garantir la qualitat del muntatge efectuat així com del servei prestat 

 
• Vetllar per la seguretat del Teatre i Auditori i de les persones mitjançant una 

correcta instal·lació i manipulació de el seus equips. 
 

• Assegurar la màxima satisfacció de les companyies col·laboradores 
TÈCNIC D’AUDIOVISUALS :  

 
• Objectiu:  

 
o Instal·lar i mantenir els equips de so i vídeo – projecció i auxiliars necessaris 

per al desenvolupament dels espectacles, analitzant i estudiant en tot 
moment les necessitat de les companyies, i garantint el correcte muntatge 
de la instal·lació efectuada. 

 
• Activitats:  

 
• Servir funció: Controlar els equips tècnics audiovisuals durant la funció i 

resoldre les possibles incidències que poguessin sorgir durant les 
representacions i els assajos. 
 

• Ajustar, manipular i el supervisar el funcionament dels elements, equips i 
instal·lacions mencionats, procurant solucionar les deficiències 
específicament elèctriques observades o donar avis per a la seva reparació. 

• Instal·lar els equips i components d’àudio - visuals, en base a plànols o 
esquemes. Connectar convenientment tots els elements , verificant el seu 
funcionament, una vegada disposats. 

• Seguint les instruccions pertinents, dissenyar nous muntatges i 
instal·lacions específiques, respectant i conservant els croquis i esquemes 
necessaris. 

 
• Col·laborar en les tasques d’evacuació dels equipaments escènics 
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• Controlar el bon funcionament del equipament tècnic del teatre. 
 

• Realitzar aquelles tasques que se li encomanin per a la realització del servei 
contractat, sense perjudici de les relacionades anteriorment. 

 
• Quan així procedeixi, carregar i descarregar el material necessari per a les 

representacions. 
 

• Responsabilitats:  
 

• Servir funció: dur a terme el control dels equips audiovisuals necessaris per 
a la correcta posada en escena de l’espectacle en el moment just evitant 
esperes o desviacions durant els assajos i funcions. 

 
• Garantir la qualitat del muntatge efectuat així com del servei prestat 

 
• Vetllar per la seguretat del Teatre i de l’Auditori i de les persones mitjançant 

una correcta instal·lació i manipulació de el seus equips. 
 

• Assegurar la màxima satisfacció de les companyies col·laboradores 
 
PERSONAL DE CÀRREGA I DESCÀRREGA : 

 
• Objectiu:  

 
o Realitzar la càrrega i la descàrrega en aquells muntatges de gran 

envergadura. 
 

• Activitats:  

• Càrrega i descàrrega el material necessari per a les representacions. 

• Realitzar un correcte servei controlant els moviments dels decorats durant 
el muntatge i desmuntatge. 

 
• Donant suport en la preparació dels decorats, construint i arreglant els 

elements necessaris per al seu muntatge, ajustant, manipulant i supervisant 
el funcionament dels seus components. 

 
• Muntar i desmuntar els diferents decorats amb els corresponents elements 

de suspensió i la maquinària d’elevació, realitzant, les necessàries tasques 
de trasllat, ubicació, i assemblatge d’elements i condicionament de les 
estructures necessàries per a el seva disposició. 

• Realitzar aquelles tasques que se l’hi encomanin per a la realització del 
servei contractat, sense perjudici de les relacionades anteriorment. 
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• Responsabilitats:  
 

• Garantir el muntatge dels decorats 
 

• Assegurar la màxima satisfacció de les companyies col·laboradores 
 
 

3. NECESSITATS DEL SERVEI 
 

Per a cobrir el servei els equipaments escènics són necessaris de mitjana*: 
 

• 2 luminotècnics 
• 1 tècnics de so 
• 1 Maquinistes 

 
De totes maneres, i per necessitat de servei, aquest personal ha de ser polivalent 
i capaç de dur a terme feines habituals que no siguin de la seva especialitat. P. Ex. 
el personal de so ha de poder muntar i enfocar un general o els tècnics de llums 
sonoritzar un petit muntatge de so. 
 
El número de persones a utilitzar en cada servei serà el indicat per els Equipaments 
escènics, quedant subjecte als augments - disminucions que les necessitat 
tècniques del servei demandin.  
 
*El calendari dels equipaments escènics pot compatibilitzar muntatges 
simultàniament en cada un dels equipaments i en d’altres ocasions realitzar grans 
muntatges sols en un dels dos equipament. Aquesta xifra pot variar a l’alça o a la 
baixa segons les necessitats del servei. 

 
4. PERSONAL  

 
• Tot el personal que presti el servei objecte del contracte, serà membre 

exclusivament de l’empresa adjudicatària, sense que existeixi relació jurídica 
alguna entre el citat personal i els equipaments escènics, ni durant la vigència 
del contracte ni en qualsevol altre moment posterior.  El personal de 
l’empresa adjudicatària en cap cas podrà considerar-se amb relació laboral o 
de naturalesa alguna amb els Equipaments escènics, que en cap cas els 
subrogarà en les relaciones contractuals entre el contractista i el seu 
personal, ja sigui per extinció de la societat per suspensió de pagaments o 
qualsevol altre causa. En cap cas serà d’aplicació al personal de l’empresa 
adjudicatària el conveni laboral vigent per a els treballadores de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. 

  
• Tot el personal haurà d’estar degudament assegurat a la Seguretat Social, 

per compte exclusiva de l’adjudicatari. 
 
• Totes les altes i baixes del personal de l’empresa adjudicatària seran posades 

en coneixement dels responsables dels equipaments escènics.  En el cas de 
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que subcontracti personal autònom o professional haurà de presentar els 
comprovants de les quotes d’autònoms. 

 
• Tot el personal que presti dits serveis serà perfectament identificat. 
 
• L’adjudicatari serà responsabilitat de la falta de neteja, endreça i uniformitat 

en el vestir, de la descortesia o mal tracte que el personal de vigilància observi 
amb el dels equipaments escènics, les companyies i el públic en general. 

 
• Relleu de personal: L’adjudicatari es compromet a retirar a aquelles persones 

destinades al servei, que no procedeixin amb la deguda correcció, 
capacitació tècnica i eficiència o que no anessin amb cura en el 
desenvolupament de les seves funcions. 

 
• Com a regla general, l’empresa adjudicatària queda obligada a que els/les 

treballadors/es assignats/es al servei ho siguin en exclusivitat.  En cap cas 
podrà realitzar una jornada laboral el superior al que estableixen les 
disposicions legals vigents. 

 
• Prestació de serveis: Es realitzaran en les dates i horaris que els 

Equipaments escènics indiquin a l’adjudicatari. Aquests poden ser en 
qualsevol dia de la setmana, incloent caps de setmana, en qualsevol franja 
horària, incloent la nit. 

 
• El número de persones a utilitzar en cada servei serà el indicat pel Cap tècnic 

dels Equipaments escènics, quedant subjecte als augments - disminucions 
que les necessitat tècniques demandin.  

 
• Compensació de danys: Els danys que el personal de l’empresa adjudicatària 

pugui ocasionar en els locals, mobiliari, instal·lacions o qualsevol propietat 
del equipaments escènics, per negligència, incompetència, seran 
indemnitzats per l’empresa adjudicatària.  Aquest, serà també responsable 
subsidiari, en l’àmbit dels equipaments escènics, de les subtraccions de 
qualsevol material, valors i efectes, que quedi provat que han estat efectuats 
pel seu personal. L’empresa adjudicatària assumeix el compromís de 
subscriure una assegurança de responsabilitat civil amb cobertura de riscos 
de l’activitat objecte del contracte amb un import mínim de 200.000 euros, i 
amb vigència durant tota la duració del contracte. 

 
L’adjudicatari assignarà les tasques tècniques a professionals que reuneixin les 
següents característiques: 

 
• Preparació psicològica i madures adequades.  En especial, hauran d’estar 

familiaritzats amb el tipus de treballs que, potencialment, puguin desenvolupar 
en el  Equipaments escènics. 
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• Formació teòrica i pràctica en aspectes relacionats amb el desenvolupament del 
servei contractat,  i en general tota formació complementaria al 
desenvolupament de les seves funcions. 

 
5. DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI 

 
El servei es desenvoluparà d’acord amb els següents principis d’actuació: 

 
• L’adjudicatari comunicarà al responsable dels Equipaments escènics les dades 

del personal abans de la seva incorporació. (Nom, DNI, edat, domicili, historial 
del servei, formació rebuda).  Una vegada donat el consentiment per part del 
Cap tècnic i comprovada la seva eficàcia en el servei, no podrà ser canviat sense 
la autorització del responsable tècnic dels Equipaments escènics excepte causes 
majors. 

 
• Es potestat del Cap tècnic dels equipaments escènics rebutjar qualsevol 

treballador de l’empresa adjudicatària per motius laborals, de professionalitat o 
titulació. 

 
• Donada la necessitat de que el personal conegui les instal·lacions dels 

equipaments escènics i per a complir eficaçment la seva tasca, les noves 
incorporacions hauran de personar-se obligatòriament, com a mínim, durant 
dues jornades de treball prèvies a el seu ingrés, en el lloc del personal a 
substituir. 

 
• Abans de procedir a la substitució de qualsevol dels membres de l’equip, 

l’empresa adjudicatària sol·licitarà per escrit permís, adjuntant el currículum vitae 
corresponent, deixant-ho en espera fins  a rebre la corresponent autorització per 
part del  Cap tècnic dels Equipaments escènics. 

 
• L’empresa adjudicatària, amb caràcter mensual, entregarà al responsable tècnic 

dels Equipaments escènics, un resum d’incidències produïdes en el mateix, 
observacions del personal de servei que el suposin una millora del mateix, així 
com relació nominal del personal que ho ha realitzat.  En aquells casos en que 
la incidència produïda sigui de notòria importància, serà comunicada amb la 
major brevetat possible, entregant immediatament el part de servei segons el 
model acordat. 

 
• L’empresa adjudicatària esta obligada a prestar quants serveis extraordinaris o 

ampliacions dels mateixos l’hi siguin requerits amb una antelació de 48 hores. 
 

• Tots els treballadors hauran de fer ús dels EPI’s (equipament de protecció 
individual) necessàries durant els serveis, com botes de seguretat, guants, etc.  
Aquests EPI’s hauran de ser facilitats per l’empresa adjudicatària.  

 
• La roba de treball, que serà facilitada per l’empresa adjudicatària, haurà de ser 

de color negre. 
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Extensió del servei. El servei es prestarà de la següent manera: 

 
• Els Equipaments escènics comunicaran a l’adjudicatari les necessitat de 

personal, amb una antelació mínima de 72hores. 
 

• Els horaris d’entrada i sortida del servei del personal, podrà ser variats i ajustats, 
d’acord amb les necessitat de les representacions dels espectacles. 

 
• Com a norma general, el personal sol·licitat es presentarà a les dependencies 

del Teatre amb una antelació de 30 minuts a l’inici del muntatge i finalitzarà el 
seu treball quan s’efectuïn totes les tasques objecte del servei especificades en 
el Planning de treball estipulat pel Cap tècnic dels equipaments escènics. 

 
• Així mateix, els Equipaments escènics es reserven el dret a poder ampliar el 

servei a altres instal·lacions, en el mateix mode i forma que en aquest plec es 
contracten. 

 
6. REPRESENTACIÓ DE L’ADJUDICATARI 

 
• L’adjudicatari haurà de nombrar un o varis apoderats, a fi de que el representin 

enfront dels Equipaments escènics en tot el que concerneixi al servei. 
L’apoderat tindrà el poder suficient per a tomar les decisions oportunes, sense 
que les mateixes puguin veure’s afectades per falta de capacitat decisòria, ja 
sigui de forma legal o formal, essent l’únic interlocutor vàlid per a tots els temes 
relatius al contracte. 

 
7. EMERGÈNCIES 

 
• L’ adjudicatari facilitarà un telèfon de contacte d’urgència i, a la vegada, 

mantindrà contacte permanent amb els Equipaments escènics. 
 
• Si com a conseqüència d’emergències empresarials o altres motius anàlogues, 

el adjudicatari estimés que no pot realitzar el servei en les condiciones 
establertes, estarà obligat a comunicar-ho immediatament als Equipaments 
escènics, per a que aquest procuri adoptar les mesures precises a fi d’evitar o 
reduir els perjudicis que això causes.  Les despeses causades per aquestes 
mesures seran abonades per l’adjudicatari, sense perjudici de les sancions i 
descomptes en el pagament que procedeixin. 

 
• Quan en algun d’aquests supòsits sigui l’adjudicatari qui adopti les mesures 

oportunes per a suplir els perjudicis, no procedirà sanció, i sòls es descomptarà 
l’import dels treballs no realitzats. 

 
8. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 
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• L’obtenció de les llicencies o autoritzacions administratives que siguin precises 
per a la prestació del servei, correrà sempre a càrrec de l’adjudicatari, que 
haurà de demanar-les en el seu nombre. 

 
• Totes aquelles dades que poguessin conèixer l’empresa adjudicatària, en 

relació amb els serveis contractats, s’entendran confidencials, devent de 
guardar la identitat i el secret dels mateixos. L’adjudicatari haurà d’indemnitzar 
als Equipaments escènics i a les persones afectades pels danys i perjudicis 
causat per la contravenció del deure de sigil professional. 

 
• L’adjudicatari haurà de prestar, sense dret a pagament suplementari, els 

serveis que es estimen necessaris per al correcte desenvolupament i 
compliment del contracte, com per exemple assistència a reunions de treball 
informatives.  Aquesta obligació es mantindrà fins  la finalització del període 
de garantía. 

 
9. SEGUIMENT I CONTROL DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

 
El seguiment i control de la prestació del servei es realitzarà a través de les 
següents accions, amb l’objectiu de garantir la qualitat.  
 
L’empresa adjudicatària haurà de garantir la:  
 
• Realització d’enquestes de satisfacció quan l’Ajuntament ho requereixi, per tal 

de conèixer el grau de satisfacció i la valoració del servei per part del públic. 
• Avaluar el servei i proposar accions de millora en els continguts, activitats, 

horaris, que suposin una millora del servei. 
• Elaborar una memòria anual del servei realitzat. 
• Enviament de resums setmanals d’incidències. 
 
També s’establiran reunions de treball i coordinació periòdiques amb el personal 
adscrit al servei. 

 
10. MODIFICACIÓ DEL SERVEI 

 
Els horaris de prestació del servei, el nombre total d’hores i d’activitats a realitzar 
poden experimentar variacions en funció dels canvis en la programació. 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE 
SERVEIS DEL SERVEI TÈCNIC I DEL SERVEI DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DELS 
EQUIPAMENTS ESCÈNICS MUNICIPALS, TEATRE PRINCIPAL I AUDITORI EDUARD 
TOLDRÀ DE VILANOVA I LA GELTRÚ A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT 
 
Exp. Núm. 47/2019 

 
  

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

1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte.  
   

1.3) Pressupost base de licitació.  
   

1.4) Existència de crèdit.  
   

1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues. 
  

1.6) Valor estimat.  
   

1.7) Sistema de determinació del preu del contracte.  
   

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

1.9) Perfil de contractant.  
   

1.10) Presentació de proposicions.  
   

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

   

1.12) Criteris d'adjudicació automàtics.  
   

1.13) Criteris de desempat.  
   

1.14) Termini per a l’adjudicació.  
   

1.15) Variants.  
   

1.16) Ofertes anormalment baixes o desproporcionades.  
   

1.17) Garantia provisional.  
   

1.18) Garantia definitiva.  
   

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

   

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

contracte. 
  

2.2) Drets i obligacions de les parts.  
   
2.3) Condicions especials d’execució.  
   
2.4) Modificació del contracte.  
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2.5) Règim de pagament.  
   
2.6) Revisió de preus.  
   
2.7) Penalitats.  
   
2.8) Causes de resolució.  
   
2.9) Termini de recepció de les prestacions del contracte.  
   
2.10) Termini de garantia del contracte. Propietat dels treballs.  
   
2.11) Cessió i subcontractació.  
   
2.12) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball.  
   
2.13) Confidencialitat de la informació.  
   
2.14) Règim jurídic de la contractació.  
   
2.15) Notificacions i ús de mitjans electrònics.  
   
2.16) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 

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

   
2.17) Assegurances.  
   
2.18) Lloc de prestació/realització dels serveis objecte del contracte.  
   
2.19) Responsable del contracte i de la unitat de seguiment.  
   
Annex 1 
 

Annex 2 
 

Annex 3 

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

     
 
1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
 
1.1) Definició de l'objecte del contracte 
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És objecte del present plec la contractació promoguda pel Servei de Cultura consistent en 
la contractació del servei tècnic(escenotècnia) i del servei de càrrega i descàrrega dels 
equipaments escènics municipals, Teatre Principal i Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la 
Geltrú. Tot això a l’empara d’allò previst en l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant, LCSP). 
 

No s’ha considerat convenient dividir l’objecte d’aquest contracte en lots pels motius que 
s’estableixen a l’article 99.3 lletra b) de la LCSP. . 
 
El Codi CPV que correspon és 79630000-9, Serveis de personal, excepte serveis de 
col·locació i subministrament de personal. 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment, la no divisió en lots, els criteris d’adjudicació i la resta de 
requeriments recollits a la LCSP estan acreditats a l’expedient. 
 
D’acord amb allò que preveu l’article 116.1 de la LCSP en la nova redacció que li dona el 
Reial decret llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per raons 
de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i 
telecomunicacions (endavant RDL 14/2019), en aquells contractes en que la seva execució 
requereixi la cessió de dades per part de les entitats del sector públic al contractista, l’òrgan 
de contractació en tot cas ha d’especificar en l’expedient de contractació quina serà la 
finalitat del tractament de les dades que vagin a ser cedides.  
 
1.3) Pressupost base de licitació 
 

a) El pressupost base de licitació de la contractació, formulat en termes de preus 
unitaris, es fixa en la quantitat anual de 115.918,00 euros  (IVA inclòs). 

 
La base imposable sense l’IVA són 95.800,00 euros, sobre aquesta quantitat l’IVA 
que correspon aplicar és del 21% d’IVA i ascendeix a la quantitat de 20.118,00 
euros. 
 
Els preus unitaris base de licitació s’estableixen pels imports següents: 

 
Serveis Import 
Jornada com a tècnic responsable 220€ + IVA 
Jornada de programació 210€ + IVA 
Jornada espectacle escolar 140€ + IVA 
Actes tipus conferència 140€ + IVA 
Activitats de lloguer 210€ + IVA 
Projecció / Cinema 120€ + IVA 
Assajos 75€ + IVA 
Personal càrrega i descàrrega 150€ + IVA 
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Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus 
unitaris base definits com a tipus licitatori, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida 
independent. 

 
Les propostes hauran d’incloure la totalitat dels preus unitaris que comprèn la 
present contractació. En absència d’algun preu unitari es considerarà que l’oferta 
es correspon amb el preu unitari base de licitació. 

 
El pressupost base de licitació, formulat en termes de preus unitaris, s’ha calculat 
d’acord amb les estimacions de les prestacions a realitzar durant l’execució del 
contracte i no suposa una obligació de despesa per part de l’Ajuntament, atès que 
aquest es determinarà en funció de les necessitats que es produeixin durant 
l’execució del contracte. 

 
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 LCSP i concordants. 

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

• Costos directes: 77.589,00€ 
 

• Costos indirectes: 12.454,00€ 
 

• Altres despeses: 5.748,00€ 
 
Els costos de personal s’han considerat atenent al Conveni col·lectiu de treball de Locals 
d’Espectacles de Catalunya per als anys 2009-2012 i l’Acord de revisió salarial per l’any 
2012 del mateix conveni (núm. 79000455011994) en el grup professional corresponent a 
Personal de tramoia o al servei de l’escena a la categoria d’Oficial 1ª.  

 
1.4) Existència de crèdit 
 
La despesa que se’n derivarà d’aquest contracte per a l’ exercici 2020 es farà efectiva amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 31.3340.2260901 del vigent pressupost. 
 
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 

 
Quant a la durada: 

 
El contracte, un cop acceptada l’adjudicació pel contractista, tindrà una durada d’UN ANY. 
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en la resolució de l’adjudicació d’acord 
amb l’article 35.1.g) LCSP. 

 
Quant a la pròrroga: 
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El contracte serà prorrogable de forma expressa durant UN ANY més. La pròrroga serà 
obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb una antelació mínima 
de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte. 

 
La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts. 
 
1.6) Valor estimat   
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de 
la LCSP, és de 210.760,00 euros, IVA exclòs. 
 
Atès el que preveu l’ article 101.5 de la LCSP, el mètode de càlcul per determinar l’import 
del VEC és el següent: 
 

a) Pressupost base de licitació: 95.800,00 euros. 
b) Pròrrogues: 95.800,00 euros. 
c) Modificacions previstes: 19.160,00 euros. 

 
En l’esmentat càlcul s’han tingut en compte a més dels costos derivats de l’aplicació de les 
normatives laborals vigents, altres costos que es deriven de  l’execució material dels 
serveis objecte d’aquest contracte, les despeses generals d’estructura i el benefici 
industrial, sens perjudici d’allò previst en l’article 101.2 apartats a) b) i c) que pugi resultar 
d’aplicació al present supòsit. 
 
 
 
1.7) Sistema de determinació del preu del contracte 
 
El sistema de determinació de preus d’aquest contracte és el de preus unitaris, d’acord 
amb la regulació de l’article 102.4 de la LCSP.  
 
D’acord amb l’exposat, constituirà el preu definitiu del contracte el que en resulti de 
multiplicar el nombre de serveis prestats dins la vigència d’aquest contracte pel preu unitari 
d’adjudicació, amb la limitació màxima del pressupost base de licitació. És a dir, en el 
contracte s’aplicaran els preus unitaris adjudicats pels serveis efectivament prestats i/o 
realitzats. L’Ajuntament no té l’obligació d’exhaurir el pressupost de licitació, per tant no 
suposa una obligació de despesa per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en la 
seva totalitat atès que aquesta es determinarà en funció de les necessitats que es 
produeixin durant l’execució del contracte, sense sobrepassar en cap cas el pressupost 
base total de licitació.  
 
1.8) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació 
harmonitzada i és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà a 
terme mitjançant procediment obert i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en 
virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP. 
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L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, i 
l’interlocutor per aquest contracte és el Servei de Contractació, adscrit a Secretaria 
General, telèfon 93 8140000, correu electrònic contractacio@vilanova.cat i adreça a la 
plaça de la Vila, núm. 8, 1a planta, 08800 Vilanova i la Geltrú. 
 
L’òrgan de contractació estarà assistit per la Mesa de contractació d’acord amb allò que 
preveu l’article 326 de la LCSP. 

Les empreses que estiguin interessades a participar en aquest procediment podran 
requerir informació addicional sobre els plecs en les condicions establertes a l’article 138.3 
LCSP. Les respostes emeses respecte aclariments dels plecs i resta de documentació 
reguladora de la licitació es publicarà de forma agregada sense identificar l’emissor de la 
consulta en el perfil de contractant. Les respostes tindran caràcter vinculant. 
 
1.9) Perfil de contractant 
 
1. La documentació relativa a la licitació d’aquest contracte es pot obtenir per mitjans 
electrònics en el perfil del contractant de la pàgina web de l’ajuntament de Vilanova i La 
Geltrú www.vilanova.cat. 
 
2. Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, 
així com la composició de la Mesa de Contractació, s’ha d’accedir al Perfil de contractant 
a través de l’adreça següent:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf  

 
 
1.10) Presentació de proposicions 
 
1. Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació, 
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant, indicat en la clàusula 1.9 del 
present plec. 
 

2.Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document “Instruccions 
sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments de contractació” publicat en el 
perfil de contractant. 
 

La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, signada electrònicament, en tres sobres digitals, en els termes següents: 

 
SOBRE A  

 
Contindrà la documentació administrativa següent: 

  
a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar 

amb el sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic de 
contractació (DEUC), que consta com annex 1 PCAP.  
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El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions que consten al perfil de 
contractant.  
 

b) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar 
amb el sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb el model que 
consta com annex 2 al PCAP.  

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

De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol 
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui 
requerida, i sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.19) del present Plec. 

 
SOBRE B   

 
Contindrà la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenguin d’un 
judici de valor. En concret, en virtut de la clàusula 1.12 dels presents plecs, el document 
següents:  

- Memòria tècnica. 

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

 
SOBRE C  

 
Contindrà la proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris avaluables 
de forma automàtica, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 1.12) del present Plec i 
model d’oferta econòmica que es troba a l’annex 3 PCAP. 
 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol 
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui 
requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.19) del present Plec. 

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

 
El licitador haurà de complir les condicions següents: 
 
� Disposar de la solvència següent: 
 

a) Solvència econòmica i financera: 
Requerirà que s’acrediti un volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereix el 
contracte, referit a l’any de major volum dels tres darrers conclosos, que haurà de 
ser igual o superior a 60.000€.  
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El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà mitjançant els seus comptes 
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit 
en aquest registre i, en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en el qual 
hagués estat inscrit. Els empresaris individuals acreditaran llur volum anual de 
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel 
Registre Mercantil.  
 

b) Solvència professional o tècnica: 

I. Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar 
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com 
a màxim, els tres últims anys realitzats en espais escènics amb un aforament 
mínim de 350 localitats, en el qual s’indiqui l’import mínim de 67.060,00€ la data 
i el destinatari, públic o privat; quan sigui necessari per garantir un nivell 
adequat de competència, els poders adjudicadors poden indicar que es tenen 
en compte les proves dels serveis que depenen de l’òrgan de contractació, els 
serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar 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, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de 
l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la 
realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats els ha de comunicar 
directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.  

II. Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a 
l’empresa, de què es disposa per a l’execució del contracte, especialment els 
encarregats del control de qualitat. Per l’execució del contracte es requereix 
com a mínim el personal tècnic següent:  
- Luminotècnics: 4 
- Tècnics de so: 2 
- Maquinistes: 2 
Aquest personal tècnic haurà d’estar en possessió d’una titulació específica en 
Arts Escèniques i/o Audiovisuals i acreditar-ho mitjançant còpia del títol oficial 
i/o còpia de la certificació de la formació emesa per qui l’òrgan o entitat que 
correspongui.  

 
Les empreses de nova creació acreditaran la solvència tècnica o professional 
mitjançant el requisit II.  

 
� Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 LCSP, els mitjans personals i materials que 
indicarà mitjançant relació seguint el model de l’annex 2 d’ aquest plec i que, en particular, 
haurà de comprendre els requerits com a criteris de solvència tècnica o professional. 
 
Aquests compromisos s’integraran en el contracte i tindran la consideració d’obligacions 
contractuals essencials. El seu incompliment constituirà causa tant de resolució del 
contracte com d’imposició de penalitats proporcionals a la gravetat de l’incompliment i fins 
un màxim del 10 per 100 del pressupost del contracte. 

 
1.12) Criteris d'adjudicació automàtics 
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Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, amb una ponderació 
màxima de 100 punts, a raó del següent detall per a cadascun d’ ells: 
 
1. Criteris que depenen d’un judici de valor  ___________________ fins a 15 punts. 

 
1.1. Memòria tècnica ________________________________ fins a 15 punts.  

 
Haurà d’aportar-se una memòria de desenvolupament detallada, dels següents 
aspectes (sub-criteris) sobre els que es verificarà la valoració: 
 
- Organigrama de l’empresa i metodologia de treball. Haurà de constar d’un 

organigrama de l’empresa i expressar la metodologia de treball dels seus 
empleats en relació amb l’objecte del contracte _________ fins a 2 punts.  
 

- Pla d’organització i seguiment del servei. Haurà d’unir-se a l’oferta un pla de 
gestió i seguiment per cada especialitat, en relació amb l’objecte del 
contracte ______________________________________ fins a 2 punts. 

  
- Temps mig de resposta a una necessitat imprevista de 

personal_______________________________________ fins a 2 punts. 
  

- Coneixement de les instal·lacions objecte del servei ______ fins a 2 punts. 
 

- Pla de formació específica (teòric i pràctic) per als operaris dels serveis 
objecte del contracte _____________________________ fins a 2 punts. 

  
- Recursos tècnics. Haurà d’aportar-se una relació de recursos tècnics 

(materials, instruments, eines, útils i maquinària; establint referències de 
qualitat o similars, freqüència de reposició, etc.) que es destinin al servei 
sense suposar un cost addicional al licitat _____________ fins a 2 punts. 

 
2. Criteris avaluables de forma automàtica ____________________ fins a 85 punts. 

 
2.1. Formació acadèmica del personal adscrit al contracte en altres 
camps____________________________________________ fins a 21 punts.  
Es puntuarà la formació addicional a la formació mínima exigida com a criteris de 
solvència tècnica i professional del personal adscrit a l’execució del contracte en 
les matèries següents: 
 

1. Cursos relacionats amb la luminotècnia (de 0 a 7 punts): 0,7/10 hores a 
raó de 0,07 punts per hora formativa fins el màxim de 7 punts.  
 

2. Cursos relacionats amb l’audiovisual (de 0 a 7 punts): 0,7/10 hores a 
raó de 0,07 punts per hora formativa fins el màxim de 7 punts. 

 
3. Cursos relacionats amb la maquinària escènica (de 0 a 7 punts): 0,7/10 

hores a raó de 0,07 punts per hora formativa fins el màxim de 7 punts. 
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L’empresa licitadora haurà de presentar la titulació que ho acredita mitjançant 
fotocòpia compulsada.  
 
2.2. Experiència laboral del personal adscrit al contracte en teatres de mitjà 
format, companyies de teatre i administracions públiques 
__________________________________________________ fins a 34 punts. 
 
S’entén per teatre o auditori de mitjà format aquell amb aforament al voltant de les 
350-450 persones i que acullin una programació estable al llarg de tot l’any.  
 
Es puntuarà l’experiència de les persones adscrites a l’execució del contracte a raó 
de 4 punts per any treballat fins un màxim de 34 punts. 
 
Només es puntuarà l’experiència del personal adscrit a l’execució del contracte 
acreditada amb la vida laboral i còpia dels contractes de treball o, en cas 
d’administracions públiques, certificat dels serveis prestats.  
 
2.3. Oferta econòmica _______________________________ fins a 30 punts.  
 
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació. 
L’oferta que millori més a la baixa el pressupost de licitació es valorarà en un màxim 
de 30 punts. Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de 
proporcionalitat entre ambdues magnituds, màxima i mínima, aplicant la següent 
fórmula: 

Puntuació = VALOR x (IL-IO) / (IL-OME) 

IL = Import de licitació 
IO = Import ofertat 
OME = oferta més econòmica 

Es considerarà que una oferta incorre en presumpta anormalitat o 
desproporcionalitat segons els criteris establerts per l’article 85 del Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  

En tot cas, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva la facultat d’adjudicar el contracte 
a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu 
d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa 
l’article 150.3 LCSP.  
 
1.13) Criteris de desempat 

 
 

En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a la 
Llei. Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de 
desempat en el moment en què es produeixi l’empat. 

 
1.14) Termini per a l’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura 
de les ofertes rebudes. Aquest termini s’ampliarà en 15 dies hàbils quan sigui necessari 
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seguir els tràmits que preveu l’article 149.4 de la LCSP en cas de proposicions en 
presumpte baixa anormal o desproporcionada. 

 
1.15) Variants 
 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
1.16) Ofertes anormalment baixes 
 
Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormalment baixa, es 
consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada, 
d’acord amb els paràmetres objectius que fixa l’article 85 RGLCAP. 

Les ofertes amb valors de temeritat s’han de justificar perquè la Mesa de contractació les 
valori i determini sobre la seva admissió o exclusió. Si les ofertes amb valors temeraris i/o 
desproporcionats no s’acompanyen de les respectives justificacions i/o les presentades 
resulten ser insuficients, es requerirà al licitador perquè precisi les condicions de l’oferta, 
sent aplicable amb caràcter general el que prescriu l’article 149 de la LCSP. 

Per justificar suficientment els valors temeraris s’han d’aportar els documents en què es 
fonamenten, sense cap dubte, l’estalvi en el procediment d’execució, les solucions 
tècniques adoptades i els preus oferts amb les circumstàncies tècnic-econòmiques i/o 
excepcionalment favorables per a l’execució, que permetin al licitador obtenir millors preus 
de compra o prestació dels serveis. 

Si, una vegada tramitat el procediment anterior, l’òrgan de contractació considera, a partir 
de la justificació efectuada pel licitador i dels informes emesos, que l’oferta no pot ser 
complerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals i/o desproporcionats, 
resultarà exclosa de la licitació. 

 
1.17) Garantia provisional 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 106 LCSP. 
 
1.18) Garantia definitiva 
 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà la 
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.  

 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a 
l’article 108.1 LCSP.  
 
1.19) Presentació de documentació per part del proposat a l’ adjudicació. Renúncia 

i desistiment del procediment 
 
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10  dies 
hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 
150.2 de la LCSP haurà de: 
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I. Acreditar la constitució de la garantia definitiva. 
II. Presentar els documents següents: 

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

b. Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposi d’aquests. 

c. La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional, així com la documentació 
que acrediti la disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al 
contracte (consignar només en cas d’exigència de compromís d’adscripció) 
en els termes de la clàusula 1.11 del present Plec i, si, s’escau, compromís 
d’integració efectiva de la solvència amb mitjans externs. 

d. La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en 
la/les declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 
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e. Si escau, certificat que acrediti la carència d’antecedents per delictes de 
caràcter sexual. En compliment a les obligacions establertes per la Llei 
26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància 
i l’adolescència, pel que fa a professions, oficis i activitats que impliquin 
contacte amb menors, el aspirants hauran d’acreditar la carència 
d’antecedents per delictes de caràcter sexual.  

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

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

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador 
ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 150 
de la LCSP. 

L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta la licitació quan concorri alguna oferta 
o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris de valoració esmentats. 

Abans de l’adjudicació del contracte l’òrgan de contractació pot renunciar a la seva 
subscripció o desistir d’aquest procediment d’adjudicació, en ambdós casos notificant-ho 
als candidats o licitadors. 

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

El desistiment del procediment d’adjudicació escaurà davant una infracció no esmenable 
de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment, havent-
ne de quedar acreditada a l’expedient la causa. El desistiment no impedirà l’inici d’un nou 
procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte. 
 
1.20) Formalització del contracte 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. 

 
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirà 
abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de 
l’adjudicació. 
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Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari s’obliga a 
formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en 
un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses, aquesta haurà d’estar 
formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 
 
2.1) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’ objecte del 
contracte 
 
L’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva la realització de comprovacions sobre la 
qualitat de l’objecte del contracte, a la seva recepció, mitjançant acta de recepció.  
 
2.2) Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la 
normativa aplicable i, en particular, els següents: 
 
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 
contractual amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, als principis ètics i a les regles de 
conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i 
d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a: 

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

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol 
altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

 
� Comunicar a l’Ajuntament les possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres 

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

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

 

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

 

� Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el 
Codi Penal vigent en cada moment. 
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- El contractista serà responsable, durant l’execució del contracte, de tots els danys i 
perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat 
o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del 
personal a càrrec seu o d’una organització deficient dels treballs objecte d’aquest 
contracte. 

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

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

 
2.3) Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials d’execució del contracte que s’estableixen per aquesta licitació, 
esdevenint obligacions contractuals essencials, seran les que tot seguit s’indiquen: 
 
- Amb la finalitat d’afavorir la formació en el lloc de treball, l’empresa contractista ha de 

presentar anualment, juntament amb la memòria anual, una relació de la formació que 
ha rebut el personal, adscrit a l’execució del contracte.  
 

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

 

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

 

- L’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de 
protecció de dades. 

 
- L’empresa adjudicatària té l’obligació de presentar abans de la formalització del 

contracte una declaració en la que posi de manifest on van a estar ubicats els servidors 
i des d’on es van a prestar els serveis associats als mateixos. 

 
- L’empresa contractista té l’obligació de comunicar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 

qualsevol canvi que es produeixi, durant la vida del contracte, de la informació facilitada 
en la declaració esmentada en l’apartat anterior. 
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- Les empreses licitadores tenen l’obligació d’indicar en la seva oferta, si tenen previst 
subcontractar els servidors o els servidors associats als mateixos, el nom o el perfil 
empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, 
dels subcontractistes als que vagi a encomanar la seva realització. 

Aquestes obligacions tenen el caràcter d’obligacions contractuals essencials de 
conformitat amb allò que preveu l’article 211.1f) de la LCSP, de manera que el seu 
incompliment serà causa de resolució del contracte. 
 
2.4) Modificació del contracte 

 

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa 
aplicable. 
 
•••• Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb: 
 

a) Les condicions, l’abast i els límits següents: per l’ampliació o reducció de les 
activitats previstes sense que es pugui alterar essencialment l’objecte del 
contracte.  
 

b) L’import següent: un màxim 19.160,00€, establert en un 20% del preu del 
contracte, IVA exclòs.  

 
La modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris. 

 
c) El procediment a seguir per a la modificació comprendrà les actuacions següents: 

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

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

3) Fiscalització de l’expedient. 

4) Informe de la Secretaria i la Intervenció General. 

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

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

 
2.5) Règim de pagament 
 
El pagament es realitzarà contra presentació de factura mensual.  
 
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en els terminis establerts 
a l’article 198.4 de la LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels 
documents de cotització del personal destinat a l’execució del contracte, als efectes de 
comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la 
Seguretat Social. 
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Les factures s’han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, i han d’incloure la identificació del destinatari de la contractació i el codi DIR 
següent: 
 

- Òrgan gestor: L01083073 
- Unitat tramitadora: L01083073 
- Oficina comptable: L01083073 

 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats 
compreses en 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 han de presentar 
les factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els requeriments 
tècnics detallats en la seu electrònica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
https://seuelectronica.vilanova.cat/factura_electronica  
 
2.6) Revisió de preus 
 
No s’admet la revisió de preus en no trobar-se aquest contracte dins dels supòsits 
específics a què es refereix l’ article 103.2 de la LCSP. 
 
2.7) Penalitats 
 
Cas que l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  opti per la no resolució del contracte, 
s’imposaran al contractista les penalitats següents: 
 

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

B. Per altres incompliments, amb el límit del 10% del contracte, per a cada penalitat, 
i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós amb l’IVA exclòs.  

 
Els incompliments parcials o compliments defectuosos del contractista es qualificaran 
en: 

1) Lleus  
2) Greus  
3) Molt greus 

 
1) Lleus: es qualifiquen com a lleus els incompliments o compliments defectuosos en 

l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin qualificades com 
a greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions contractuals, 
comportant un deficient execució de les prestacions del contracte. En tot cas tenen 
la consideració de lleus:  

 
a) Compliment defectuós o parcial de les funcions especificades al Plec de 

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

d) Falta de neteja, endreça i uniformitat en el vestir.  
 
2) Greus: es qualifiquen com a greus els incompliments o compliments defectuosos 

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

a) Compliment defectuós o incompliment reiterats (més de dues vegades) de 
les funcions especificades al plec de prescripcions tècniques.  

b) Incompliment dels compromisos assumits a l’oferta presentada.  
c) Incompliment dels criteris d’adjudicació proposats per l’adjudicatari.  
d) L’incompliment de les condicions especials d’execució.  
e) La comissió de dos faltes lleus comportarà una falta greu. 
f) Negativa a cooperar amb la corporació municipal. 
g) Descortesia o mal tracte a les companyies, usuaris i el públic en general.  
h) La negligència en la conservació dels locals i dels materials. 
i) La publicació o la utilització indeguda d’informació sobre la mateixa 

administració o del servei (inclou companyies i usuaris de l’espai). 
j) El fet d’originar enfrontaments en els centres de treball o prendre-hi part.  

 
3) Es qualifiquen com a molt greus l’incompliment de les prestacions establertes en el 

Plec de Clàusules Administratives Particulars, de Prescripcions Tècniques o en 
l’oferta presentada per l’adjudicatari que posi en perill la prestació del servei 
generant una lesió dels interessos municipals. En tot cas tenen la consideració de 
molt greus:  
 

a) Incompliment de les funcions especificades al plec de prescripcions 
tècniques. 

b) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social, així com de 
la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, i de la resta de 
normativa aplicable al contracte. 

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

les tasques de coordinació i d’execució de la prestació. 
h) L’incompliment de la jornada i l’horari sense causa justificada. 
i) La manca d’assistència injustificada al lloc de treball d’un dia.  

 
C. El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que 

pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el 
compliment de les prestacions amb les següents quanties:  
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1. Lleus, es podran imposar penalitzacions fins un 2% de l’import 
d’adjudicació del contracte. 

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

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

 
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia emissió dels informes pertinents. 
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista, o 
sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir els 
pagaments esmentats. 
 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució 
en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats a l’ 
Ajuntament, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
2.8) Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211, les de 
l’article 313 de la LCSP i l’incompliment de les condicions especials d’execució en els 
termes previstos en la clàusula 2.3 del present plec.   
 
 
 
 
2.9) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar 
de la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant  
l’acte de recepció.  
 
2.10) Termini de garantia del contracte. Propietat dels treballs 
 
Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, donades les característiques 
i la naturalesa de la present contractació, d’acord amb la justificació que consta a 
l’expedient. 
 
Qualsevol treball desenvolupat durant la vigència del contracte per part de l’empresa 
contractada és propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
2.11) Cessió i subcontractació 
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui 
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització 
expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153424040427117 
 
 
 
 
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 

 

LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No 
es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 
 
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació. 
 
2.12) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball 
 
No és procedent. 
 
2.13) Confidencialitat de la informació 
 
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials mitjançant l’eina Sobre 
Digital. No obstant això, l’òrgan de contractació farà la seva valoració respecte de la 
declaració de confidencialitat i aquesta serà la que valdrà a tots els efectes. 
 
No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. No tenen 
en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en 
el DEUC o declaració anàloga. 
 
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
 
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial 
de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 
coneixement de la informació de referència. 
 
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests 
com a confidencial. 
 
D’acord amb allò que preveu l’article 5 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, els responsables i encarregats 
del tractament de dades així com totes les persones que intervinguin en qualsevol fase 
d’aquest, estan subjectes al deure de confidencialitat a què es refereix l’article 5.1 f) del 
Reglament (UE) 2016/679. 
 
L’obligació general assenyalada en l’apartat anterior és complementària dels deures de 
secret professional de conformitat amb la seva normativa aplicable. 
 
Les obligacions que estableixen els apartats anteriors es mantenen encara que hagi 
finalitzat la relació de l’obligat amb el responsable o encarregat del tractament.  
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2.14) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, les clàusules 
dels quals es consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa en 
matèria de contractació pública continguda, principalment, en les disposicions següents: 
 
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 
 
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. 
 
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel 
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 
disposicions esmentades anteriorment. 
 
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals, a la normativa de desenvolupament  i al que estableix el Reglament (UE) 
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 
 
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic 
en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 
 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el 
seu defecte, les normes de dret privat, així com per la resta de normativa legal aplicable. 
 
2.15) Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 

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

 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, 
de les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial 
d’aplicació, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos 
laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones 
i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental. 
 
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents 
als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el personal 
que adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de 
comportament i les regles de decòrum adients a la prestació contractada; quan alguna de 
les persones no observi aquests nivells i regles, l’Ajuntament n’informarà al contractista i 
aquell haurà de substituir-la en el termini més breu possible. 
 
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència 
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en 
supòsits de vacances, absències i/o malalties. 
 
L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb 
ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals,  
la normativa de desenvolupament i el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.  

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

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

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

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

• El Contractista garanteix l’aplicació de las mesures de seguretat que siguin 
d’aplicació en funció del nivell de risc associat als tractaments de dades als quals 
pugui tenir accés i els requeriments dels Plecs de contractació. El nivell de risc i les 
mesures de seguretat podran ser definides per l’Ajuntament. L’Ajuntament es 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153424040427117 
 
 
 
 
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 

 

reserva el dret a la realització d'aquelles accions d'auditoria que es considerin 
necessàries per garantir la correcta aplicació d'aquestes mesures de seguretat. 

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

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

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

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

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

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

Les obligacions establertes al present apartat tindran una durada indefinida i es mantindran 
vigents en cas que finalitzi la prestació de serveis entre l’Ajuntament i el Contractista. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tractarà les dades personals dels interlocutors del 
Contractista en el marc dels serveis oferts. Aquestes dades personals, d'utilització 
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en protecció 
de dades de caràcter personal per la gestió del procediment de contractació i de l’execució 
i gestió del contracte. La base jurídica del tractament és la derivada de la relació contractual 
de prestació de serveis. Les dades no seran cedides a tercers excepte que així ho 
contempli la prestació del servei. Aquestes dades seran conservades després de les 
finalitzacions del contracte com a part del procediment administratiu. Poden accedir, 
rectificar, suprimir i exercir la resta dels seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de 
Dades, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (plaça de la Vila núm. 8, 08800) o bé exercir el 
seu dret a traves de la Seu Electrònica. 
 
2.17) Assegurances 
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Per prendre part en aquest procediment s’ exigeix el compromís de subscripció d’ una 
pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil – cas de no tindre-la ja contractada i per al 
cas de resultar-ne proposat a l’adjudicació d’aquest contracte - per a cobrir les possibles 
responsabilitats que se’n puguin derivar de la realització dels serveis que constitueixen 
l’objecte d’aquest contracte, per un import mínim de 200.000 euros. 
 
La cobertura de la pòlissa d’assegurances haurà de ser efectiva en el moment d’inici del 
contracte i la seva vigència haurà de comprendre la durada establerta per aquest contracte 
així com els períodes corresponents a les possibles pròrrogues, cas d’acordar-se 
aquestes. 
 

 
2.18) Lloc de prestació/realització dels serveis objecte del contracte 
 
El lloc fixat per a la prestació i/o realització dels serveis objecte del contracte és el fixat al 
PPTP. 
 
2.19) Responsable del contracte i de la unitat de seguiment 

A efectes de l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte és la Cap del Servei de 
Cultura, Sole Fernández Cabezas.   

En aquest contracte coincideix aquesta figura amb la de la unitat de seguiment del 
contracte i li corresponen bàsicament, entre d’altres, les funcions següents: 

− Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte; 

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

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

− Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte; 

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

− Formalitzar la recepció de les prestacions objecte del contracte; 

− Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar. 

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

ANNEX 1 AL PCAP  
DEUC 

 

ANNEX 2 AL PCAP   

Model de declaració responsable per al compliment de normativa nacional 
 
 

A INSERIR EN EL SOBRE A 

 
 

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF 
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de 
contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i 
fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte 
i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
 
- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb 

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

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

- L’ empresa contractista declara que té la capacitat per aplicar, en cas que el contracte 
comporti el tractament de dades de caràcter personal, les mesures tècniques i 
organitzatives apropiades per garantir i acreditar que el tractament s’efectua de 
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, amb la normativa de desenvolupament i d’acord 
amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE) 
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- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i 
Tribunals espanyols. 

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores 
amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives 
previstes en la legislació vigent. 

 
� SÍ  � NO  � NO obligat per normativa 

 
 

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

� SÍ  � NO  � NO obligat per normativa 

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

previstos al PCAP.  

� SÍ  � NO 

 
- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  

� Està subjecta a l’IVA. 

� Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren 
lloc a la  no-subjecció o l’exempció. 

 
- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

� Està subjecta a l’IAE. 

� Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren 
lloc a la no-subjecció o l’exempció. 

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

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    
    

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

- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què 
pertanyen és (indicar les empreses que el composen).  

(Data i signatura). 
 

 
ANNEX 3 AL PCAP 

Model d’oferta econòmica 
 
PROPOSICIÓ ECONÒMICA DE CONTRACTACIÓ 
 
DADES DE L’EMPRESA PROPOSANT 

Nom 

       

NIF/CIF 

       

Domicili social 
      

Codi postal Localitat 
            

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L’EMPRESA  

Cognoms i nom NIF 

            

Domicili 
      

Codi postal Localitat 
            

Telèfon Fax  

            

Relació amb la firma comercial   propietari  apoderat  altres 
DADES DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 

Núm. d’expedient  
047/2019-CONT 

Descripció de l’objecte  
Contracte del servei del personal tècnic i càrrega i descàrrega dels equipaments 
escènics municipals, Teatre Principal i Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú 

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

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

Import total (en xifres i en lletres) 
      

Signatura de la persona proposant i segell de l’empresa 
 
 
 
 
Lloc i data                                                        .”. 
 
   
14. Secretaria General.  
Número: 000048/2019-CONT. 
 
APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE GESTIÓ DE LES 
TAQUILLES, PORTES I SALA DELS EQUIPAMENTS ESCÈNICS MUNICIPALS, TEATRE 
PRINCIPAL I AUDITORI EDUARD TOLDRÀ DE L’AJUNTAMNET DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT  
  
Per tot això, 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 gestió de les 
taquilles, portes i sala dels equipaments escènics municipals, Teatre Principal i Auditori 
Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert d’acord amb l’article 156 de la LCSP, 
per un període d’un (1) any, prorrogable per un (1) any més, i amb un pressupost base de 
licitació de 43.018,75€(QUARANTA-TRES MIL DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC 
CÈNTIMS), més 9.033,94€( NOU MIL TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA QUATRE 
CÈNTIMS) corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 52.052,69€ (CINCUANTA-DOS 
MIL CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS), amb els següents 
preus unitaris: 
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Hores 
anuals 

estimades 

Preu 
màxim 
per 
hora 

Valor 
anual 
estimat 
sense IVA 

21% 
d’IVA 

Valor 
anual 
estimat 
amb IVA 

Portes 1438,25 20,00 
€/h 

28.765,00€ 6.040,65€ 34.805,65€ 

Taquilla 404,00 21,00 
€/h 

8.484,00€ 1.781,64€ 10.265,64€ 

Responsable 
del servei 274,75 21,00 

€/h 5.769,75€ 1.211,65€ 6.981,40€ 

TOTAL 2.117,00 - 43.018,75€ 9.033,94€ 52.052,69€ 
 
TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida 31.3340.2260901 del pressupost vigent.  
 
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 
35.1.g) LCSP.  
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant. 
 
CINQUÈ.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
GESTIÓ DE LES TAQUILLES, PORTES I SALA DELS EQUIPAMENTS ESCÈNICS 
MUNICIPALS, TEATRE PRINCIPAL I L’AUDITORI EDUARD TOLDRÀ DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ 
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

És objecte d’aquest contracte la gestió dels serveis de taquilles, portes i sala dels 
equipaments escènics municipals: Teatre Principal i Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la 
Geltrú. 
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2.- DEFINICIÓ DEL SERVEI I FUNCIONS  

L’adjudicatari haurà de realitzar les funcions pròpies del servei de taquilles, servei de 
portes i sala i servei de cap de sala del Teatre Principal i l’Auditori Eduard Toldrà.  El 
serveis a realitzar es concretaran en els següents: 
 

SERVEI DE TAQUILLES :  

L’objecte del servei del personal de taquilles és gestionar totes les tasques 
necessàries relacionades amb la venda d’entrades de la programació estable del 
Teatre Principal i Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú.  Les tasques a 
realitzar són: 

• Venda d’entrades presencial de les diverses temporades, des d’1 hora abans de 
l’espectacle i fins a 30 minuts després de l’inici de l’acte.  Comprovar que la 
transacció hagi estat correctament registrada sobre el corresponent suport.  

• Recollir dades personals dels usuaris per tal de crear una base de dades, seguint 
les directrius i els suports que proporcionarà l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
de manera que es doni compliment a la  Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de 
desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

• Cobrament i comprovació amb els quadrants de caixa i lliurament setmanal de la 
recaptació al responsable de l’equipament. 

• Gestionar la reserva d’entrades i invitacions.  

• Disposar sempre de canvi suficient, paper d’entrades i pel TPV, així com de tiquets 
d’aparcament pels usuaris de la programació.  

• Informar el públic de qüestions relacionades amb la programació de la temporada 
estable i altres actes que aculli l’equipament i la ciutat (si és precís).  

• Revisar el bon funcionament de totes les màquines que intervenen en el procés 
de venta d’entrades (TPV, ordinadors, impressores,...), al Teatre Principal, a 
l’Auditori Eduard Toldrà i a qualsevol altre espai on s’ubiqui algun acte de la 
programació.  En cas de detectar alguna incidència, caldrà avisar 
immediatament al personal responsable de l’equipament. 

• Tenir cura de l’espai de les taquilles.  

• Oferir atenció a les reclamacions i fer entrega a l’espectador dels pertinents fulls 
de reclamació.  

• Venda d’altres materials complementaris, si així es fixa, per necessitat de la 
temporada. 

• Recepció i control dels objectes perduts.  
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• Col·locar els fulletons, cartells i altres suports de comunicació en els expositors, 
taulells, portes, cartelleres i altres espais dels equipaments.  Tots aquests 
elements de comunicació s’hauran de mantenir actualitzats. 

• Atenció personalitzada al públic, seguiment i control d’accions de coneixement 
dels públics que realitzi l’equipament (enquestes, valoracions,…). 

• Realitzar aquelles tasques que se li sol·licitin, d’acord amb els requeriments 
assignats en el servei del contracte, sense perjudici de les relacionades 
anteriorment. 

Responsabilitats: 

• Correcte tractament i recompte del taquillatge. 

• Correcta venda d’entrades i gestió de les reserves d’invitacions. 

• Òptima atenció al públic, tant a nivell informatiu de les activitats realitzades en els 
equipaments, com en la venda d’entrades i abonaments. 

• Evitar incidències que puguin afectar el públic, de manera coordinada amb el 
personal de portes i de sala. 

Horaris del servei: 

El servei de taquilles habitual ha d’estar obert els següents horaris: 

� Tots els dissabtes de les 17h a les 20h. 
� Els dies de funció: des d’una hora abans de l’espectacle i fins 30 minuts 

després del seu inici. 
� Durant el cap de setmana d’inici de venda de cada temporada l’horari serà: 

� Dissabte d’11h a 14h i de 17h a 20h 
� Diumenge d’11h a 14h i de 17h a 20h 

 

SERVEI DE PORTES i SALA:  

L’objecte del servei del personal de portes és gestionar totes les tasques relacionades 
amb l’atenció al públic de la programació estable i de totes les activitats que es realitzin 
al Teatre Principal i Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú.  Les tasques a 
realitzar són: 

• Control de l’aforament i validació de les entrades.  

• Facilitar l’accés del públic i el seu acomodament a la sala.  

• Compliment de les condicions d’admissió a l’equipament. 

• Controlar el accessos i moviments, tant de personal intern com extern, per tal de 
no pertorbar el desenvolupament de l’acte. 

• Informar el públic de qüestions relacionades amb la programació de la temporada 
i altres actes que aculli l’equipament.  

• Conèixer i fer complir la normativa dels equipaments en matèria 
d’enregistraments, fotografia, beure i menjar dins la sala.  
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• Col·locar els cartells de la temporada a les cartelleres dels equipaments, així com 
repartir programes de mà, en cas que així es sol·liciti.  

• Entregar qualsevol oferiment que l’equipament vulgui fer al públic i/o artistes 
(copes de cava, rams de flors,...). 

• Revisar les vies d’evacuació, els lavabos, la sala i tots els espais públics en 
finalitzar els actes i informar de qualsevol incidència al cap de sala.  

• Revisar la bona numeració de les localitats i dels seients abans i després de cada 
acte.  

• Control de la seguretat i manteniment de l’espai i informar de qualsevol incidència 
al cap de sala.  

• Actuar d’acord amb el que preveu el Pla d’autoprotecció davant qualsevol situació 
d’emergència, tenint en compte l’organització i control en l’evacuació de les 
persones. 

• Recepció dels objectes perduts. 

• Tots aquells aspectes necessaris per vetllar pel confort, informació, benestar i 
seguretat del públic. 

Responsabilitats: 

• Correcte funcionament dels aparells de validació de les entrades. 

• Òptima atenció al públic, tant a nivell informatiu de les activitats realitzades en els 
equipaments, com en la seva acomodació a sala. 

• Evitar incidències que puguin afectar el públic de manera coordinada amb el 
personal de taquilles. 

 
Horaris del servei: 

El servei de portes i sala ha d’estar obert els següents horaris: 

� Tots els dies d’activitat: des de mitja hora abans de l’espectacle i fins a la seva 
finalització i el desallotjament del públic assistent. 

� Quan el servei ho necessiti. 
 

CAP DE TAQUILLES I DE SALA :  

L’objecte del servei de cap de taquilla i sala és coordinar i responsabilitzar-se del seu 
personal i les seves tasques.  Les tasques a realitzar són: 

• Organitzar i coordinar el personal de portes, sala i taquilles segons les necessitats 
de les activitats que li demani la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament amb 
reunions setmanals.  

• Supervisar les tasques del personal de portes, sala i taquilles. 

• Revisar el bon funcionament de totes les màquines que intervenen en el procés 
de venta d’entrades (TPV, ordinadors, impressores, paper entrades,...) i de 
validació de les entrades en l’accés a sala al Teatre Principal, a l’Auditori Eduard 
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Toldrà i a qualsevol altre espai on s’ubiqui algun acte de la programació.  En cas 
de detectar alguna incidència, haurà d’avisar immediatament al personal 
responsable de l’equipament. 

• Gestionar la reserva d’entrades i invitacions.  

• Cobrament i comprovació amb els quadrants de caixa i lliurament setmanal de la 
recaptació al responsable de l’equipament.  Comunicar a la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incident que s’hagi ocasionat 
durant les activitats als equipaments. 

• Actuar d’acord amb el que preveu el Pla d’autoprotecció davant qualsevol situació 
d’emergència, tenint en compte l’organització i control en l’evacuació de les 
persones. 

Responsabilitats: 

• Correcte funcionament dels aparells de validació de les entrades. 

• Evitar incidències que puguin afectar el públic de manera coordinada amb el 
personal de taquilles i de portes i sala. 

• Correcte tractament i recompte del taquillatge. 

• Correcta venda d’entrades i gestió de les reserves de invitacions. 

• Òptima atenció al públic, tant a nivell informatiu de les activitats realitzades en els 
equipaments, com en la venda d’entrades i abonaments i la seva acomodació a 
sala. 

Horaris del servei: 

El servei de cap de sala ha d’estar disponible en els següents horaris: 

� Tots els dies d’activitat, des de mitja hora abans de l’espectacle i fins que 
aquest finalitzi. 

� Quan el servei ho necessiti. 
 

3.- CONDICIONS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 
 
L’empresa adjudicatària prestarà el servei tenint en compte les següents pautes: 

• Garantir un mínim de personal que permeti dur a terme el servei, tenint en compte 
que, en algunes ocasions, pot haver-hi activitat tant a l’Auditori Eduard Toldrà com al 
Teatre Principal simultàniament.  El nombre de personal dependrà de les 
necessitats de cada servei.  Per cada activitat caldrà un mínim de 2 persones de 
portes i en funcions de la temporada estable, també caldrà un mínim d’una persona 
de taquilles i una persona de cap de sala.  Cal tenir en compte que hi pot haver més 
d’una activitat en un mateix dia. 

• Es valorarà que la rotació del personal sigui la mínima imprescindible, per tal de 
garantir la qualitat i continuïtat del servei. 

• Garantir la substitució de les absències del personal assignat al servei així com 
disposar de persones formades que puguin atendre les necessitats extraordinàries 
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que puguin sorgir. 

• Es compromet a retirar a aquelles persones destinades al servei que no procedeixin 
amb la deguda correcció, capacitació tècnica i eficiència o que no siguin curosos en 
el desenvolupament de les seves funcions. 

• L’empresa adjudicatària haurà de dotar al seu personal d’un uniforme o signe 
distintiu que els identifiqui com a personal de l’equipament. 

Tot el personal adscrit al servei haurà de complir el següent perfil: 

- Bona presència, amabilitat i educació. 

- Facilitat de comunicació. 

- Predisposició per aconsellar el públic. 

- Portar les identificacions i/o indumentària dels equipaments escènics. 

- Els danys que el personal de l’adjudicatari pugui ocasionar en els locals, mobiliari, 
instal·lacions o qualsevol propietat dels equipaments escènics (Teatre Principal i 
Auditori Eduard Toldrà), per negligència o incompetència, seran indemnitzats per 
l’adjudicatari.  Aquest serà també responsable subsidiari de les el sostraccions de 
qualsevol material, valors i efectes, que quedi provat que han estat efectuats pel seu 
personal 

L’empresa adjudicatària designarà un màxim responsable del servei que serà l’interlocutor 
per resoldre les qüestions relacionades amb la prestació d’aquest, haurà d’estar disponible 
també en festius i tenir plena capacitat resolutiva.  Pel bon funcionament dels torns de 
treball, així com per la resolució d’incidències que puguin sorgir, s’acordaran dies de reunió 
entre el tècnic municipal responsable de l’equipament i l’empresa adjudicatària.  
 
Des de la Regidoria de Cultura es farà una reunió inicial amb tot el personal de l’empresa 
adjudicatària.  Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària continuar formant als seus 
treballadors per assolir els continguts necessaris.  
 
L’Ajuntament es reserva el dret de controlar l’assistència i la permanència del personal de 
l’empresa contractada, durant el període de durada del servei. 
 
4.- DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI 
 
El servei es desenvoluparà d’acord amb els següents principis d’actuació: 

• L’adjudicatari comunicarà al responsable dels equipaments escènics les dades del 
personal abans de la seva incorporació (Nom, DNI, edat, domicili, historial del servei, 
formació rebuda).  Una vegada donat el consentiment, i comprovada la seva 
eficàcia en el servei, no podrà ser canviat sense la autorització del responsable tècnic 
dels equipaments escènics. 

• Donada la necessitat que el personal conegui les instal·lacions dels equipaments 
escènics per a poder acomplir eficaçment la seva tasca, les noves incorporacions 
hauran de personar-se, obligatòriament i com a mínim, durant una jornada de treball 
prèvia al seu ingrés, en el lloc del personal a substituir. 
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• Abans de substituir a qualsevol dels membres de l’equip, l’empresa adjudicatària 
sol·licitarà per escrit el permís, adjuntant el currículum vitae del nou treballador a 
assignar, quedant la substitució pendent fins a rebre la corresponent autorització per 
part del responsable tècnic dels equipaments escènics. 

• L’empresa adjudicatària, amb caràcter mensual, entregarà al responsable tècnic 
dels equipaments escènics un resum d’incidències produïdes en el mateix, 
observacions del personal del servei que suposin una millora del mateix, així com 
una relació nominal del personal que l’ha realitzat.  En aquells casos en els quals la 
incidència produïda sigui de notòria importància, aquesta serà comunicada el més 
ràpid possible, entregant immediatament el comunicat de servei segons el model 
acordat. 

• L’empresa adjudicatària està obligada a prestar els serveis licitats que li siguin 
requerits amb una antelació mínima de 48 hores. 

5.- SEGUIMENT I CONTROL DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
 
El seguiment i control de la prestació del servei es realitzarà a través de les següents 
accions, amb l’objectiu de garantir la qualitat.  
 
L’empresa adjudicatària haurà de garantir la:  
 
• Realització d’enquestes de satisfacció quan l’Ajuntament ho requereixi, per tal de 

conèixer el grau de satisfacció i la valoració del servei per part del públic. 
• Avaluar el servei i proposar accions de millora en els continguts, activitats, horaris, que 

suposin una millora del servei. 
• Elaborar una memòria anual del servei realitzat. 
• Enviament de resums setmanals d’incidències. 
 
També s’establiran reunions de treball i coordinació periòdiques amb el personal adscrit al 
servei. 
 
6.- MODIFICACIÓ DEL SERVEI 
 
Els horaris de prestació del servei, el nombre total d’hores i d’activitats a realitzar poden 
experimentar variacions en funció dels canvis en la programació. 
 
Aquests canvis no requeriran la tramitació d’una modificació del contracte, sinó únicament 
de la notificació per escrit a l’adjudicatari que està obligat a acceptar-los. 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTES DE 
SERVEIS DE GESTIÓ DE LES TAQUILLES, PORTES I SALA DELS EQUIPAMENTS 
ESCÈNICS MUNICIPALS, TEATRE PRINCIPAL I AUDITORI EDUARD TOLDRÀ DE L’ 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A ADJUDICAR MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT 
 
Exp. Núm. 048/2019 
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ  
   

1.1) Definició de l'objecte del contracte.  
   

1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte.  
   

1.3) Pressupost base de licitació.  
   

1.4) Existència de crèdit.  
   

1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues. 
  

1.6) Valor estimat.  
   

1.7) Sistema de determinació del preu del contracte.  
   

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

1.9) Perfil de contractant.  
   

1.10) Presentació de proposicions.  
   

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

   

1.12) Criteris d'adjudicació automàtics.  
   

1.13) Criteris de desempat.  
   

1.14) Termini per a l’adjudicació.  
   

1.15) Variants.  
   

1.16) Ofertes anormalment baixes o desproporcionades.  
   

1.17) Garantia provisional.  
   

1.18) Garantia definitiva.  
   

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

   

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

contracte. 
  

2.2) Drets i obligacions de les parts.  
   
2.3) Condicions especials d’execució.  
   
2.4) Modificació del contracte.  
   
2.5) Règim de pagament.  
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2.6) Revisió de preus.  
   
2.7) Penalitats.  
   
2.8) Causes de resolució.  
   
2.9) Termini de recepció de les prestacions del contracte.  
   
2.10) Termini de garantia del contracte. Propietat dels treballs.  
   
2.11) Cessió i subcontractació.  
   
2.12) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball.  
   
2.13) Confidencialitat de la informació.  
   
2.14) Règim jurídic de la contractació.  
   
2.15) Notificacions i ús de mitjans electrònics.  
   
2.16) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 

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

   
2.17) Assegurances.  
   
2.18) Lloc de prestació/realització dels serveis objecte del contracte.  
   
2.19) Responsable del contracte i de la unitat de seguiment.  
   
Annex 1 
 
 
Annex 2 
 
 
Annex 3 

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

 
     
 
1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
 
1.1) Definició de l'objecte del contracte 
 
És objecte del present plec la contractació promoguda pel Servei de Cultura consistent en 
la prestació del servei de gestió de les taquilles, portes i sala dels equipaments escènics 
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municipals, Teatre Principal i Auditori Eduard Toldrà del municipi de Vilanova i la Geltrú. Tot 
això a l’ empara d’allò previst en l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (en endavant, LCSP). 
 

No s’ha considerat convenient dividir l’objecte d’aquest contracte en lots pels motius que 
s’estableixen a l’article 99.3 lletra b) de la LSCP.  
 
El Codi CPV que correspon és 79630000-9, Serveis de personal, excepte serveis de 
col·locació i subministrament de personal.  
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment, la no divisió en lots, els criteris d’adjudicació i la resta de 
requeriments recollits a la LCSP estan acreditats a l’expedient. 
 
D’acord amb allò que preveu l’article 116.1 de la LCSP en la nova redacció que li dona el 
Reial decret llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per raons 
de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i 
telecomunicacions (endavant RDL 14/2019), en aquells contractes en que la seva execució 
requereixi la cessió de dades per part de les entitats del sector públic al contractista, l’òrgan 
de contractació en tot cas ha d’especificar en l’expedient de contractació quina serà la 
finalitat del tractament de les dades que vagin a ser cedides.  
 
1.3) Pressupost base de licitació 
 

a) El pressupost base de licitació de la contractació, formulat en termes de preus 
unitaris, es fixa en la quantitat anual de 52.052,69 euros  (IVA inclòs). 

 
L’IVA que correspon aplicar és del 21% d’IVA i ascendeix a la quantitat de 9.033,94 
euros. 

 
Els preus unitaris base de licitació s’estableixen pels imports següents: 

 

 
Hores 
anuals 

estimades 

Preu 
màxim 
per 
hora 

Valor 
anual 
estimat 
sense IVA 

21% 
d’IVA 

Valor 
anual 
estimat 
amb IVA 

Portes 1438,25 20,00 
€/h 

28.765,00€ 6.040,65€ 34.805,65€ 

Taquilla 404,00 21,00 
€/h 

8.484,00€ 1.781,64€ 10.265,64€ 

Responsable 
del servei 274,75 21,00 

€/h 5.769,75€ 1.211,65€ 6.981,40€ 

TOTAL 2.117,00 - 43.018,75€ 9.033,94€ 52.052,69€ 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus unitaris 
base definits com a tipus licitatori, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida 
independent. 
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Les propostes hauran d’incloure la totalitat dels preus unitaris que comprèn la present 
contractació. En absència d’algun preu unitari es considerarà que l’oferta es correspon 
amb el preu unitari base de licitació. 
 
El pressupost base de licitació, formulat en termes de preus unitaris, s’ha calculat 
d’acord amb les estimacions de les prestacions a realitzar durant l’execució del 
contracte i no suposa una obligació de despesa per part de l’ Ajuntament, atès que 
aquest es determinarà en funció de les necessitats que es produeixin durant l’execució 
del contracte. 
 
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 LCSP i concordants. 

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

• Costos directes: 36.150,21€  
 

• Costos indirectes: 4.699,52€ 
 

• Altres despeses: 2.169,02€ 
  

Els costos de personal s’han considerat atenent al conveni col·lectiu de treball de Locals 
d’Espectacles de Catalunya per als anys 2009-2012 i l’Acord de revisió salarial per a l’any 
2012 del mateix conveni (núm. 79000455011994) en el  grup professional Personal de 
sala a la categoria de Cap de Sala i Porter, que estableix un sou brut anual de 16.771,95€ 
pel Cap de Sala i 15.918,75€ pel Porter. I també el grup professional Personal administratiu 
a la categoria de Taquillers, pels que s’estableix un sou brut anual de 15.918,75€. 
 
1.4) Existència de crèdit 
 
La despesa que se’n derivarà d’aquest contracte per a l’ exercici 2020, es farà efectiva 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31.340.2260901 del vigent pressupost. 
 
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 

 
Quant a la durada: 

 
El contracte, un cop acceptada l’adjudicació pel contractista, tindrà una durada de d’UN 
ANY. La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 
35.1.g) LCSP. 

 
Quant a la pròrroga: 

 
El contracte serà prorrogable de forma expressa durant UN ANY més. 
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La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb una 
antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte. 

 
La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts. 
 
1.6) Valor estimat   
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de 
la LCSP, és de 94.641,25€ IVA exclòs. 
 
Atès el que preveu l’ article 101.5 de la LCSP, el mètode de càlcul per determinar l’import 
del VEC és el següent: 
 

a) Pressupost base de licitació: 43.018,75€ 
b) Pròrrogues: 43.018,75€ 
c) Modificacions previstes: 8.603,75€  

 
En l’ esmentat càlcul s’han tingut en compte a més dels costos derivats de l’aplicació de 
les normatives laborals vigents, altres costos que es deriven de  l’execució material dels 
serveis objecte d’aquest contracte, les despeses generals d’estructura i el benefici 
industrial, sens perjudici d’allò previst en l’article 101.2 apartats a) b) i c) que pugi resultar 
d’aplicació al present supòsit. 
 
1.7) Sistema de determinació del preu del contracte 
 
El sistema de determinació de preus d’aquest contracte és el de preus unitaris, d’acord 
amb la regulació de l’article 102.4 de la LCSP. D’acord amb l’exposat, constituirà el preu 
definitiu del contracte el que en resulti de multiplicar el nombre de serveis prestats dins 
la vigència d’aquest contracte pel preu unitari d’adjudicació, amb la limitació màxima del 
pressupost base de licitació. És a dir, en el contracte s’aplicaran els preus unitaris 
adjudicats pels serveis efectivament prestats i/o realitzats. L’Ajuntament no té l’obligació 
d’exhaurir el pressupost de licitació, per tant no suposa una obligació de despesa per part 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en la seva totalitat atès que aquesta es determinarà 
en funció de les necessitats que es produeixin durant l’execució del contracte, sense 
sobrepassar en cap cas el pressupost base total de licitació. 
 
1.8) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació 
harmonitzada i no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà a 
terme mitjançant procediment obert i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en 
virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP. 
 
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de l’alcaldia, i 
l’interlocutor per aquest contracte és el Servei  de Contractació, adscrit a Secretaria 
General, telèfon 93 8140000, correu electrònic contractacio@vilanova.cat i adreça a la 
plaça de la Vila, núm. 8, 1a planta, 08800 Vilanova i la Geltrú. 
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L’òrgan de contractació estarà assistit per la Mesa de contractació d’acord amb allò que 
preveu l’article 326 de la LCSP. 

Les empreses que estiguin interessades a participar en aquest procediment podran 
requerir informació addicional sobre els plecs en les condicions establertes a l’article 138.3 
LCSP. Les respostes emeses respecte aclariments dels plecs i resta de documentació 
reguladora de la licitació es publicarà de forma agregada sense identificar l’emissor de la 
consulta en el perfil de contractant. Les respostes tindran caràcter vinculant. 
 
1.9) Perfil de contractant 
 
1. La documentació relativa a la licitació d’aquest contracte es pot obtenir per mitjans 
electrònics en el perfil del contractant de la pàgina web de l’ajuntament de Vilanova i La 
Geltrú www.vilanova.cat. 
 
2. Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, 
així com la composició de la Mesa de Contractació, s’ha d’accedir al Perfil de contractant 
a través de l’adreça següent:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf  

 
1.10) Presentació de proposicions 
 
1. Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació, 
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant, indicat en la clàusula 1.9 del 
present plec. 
 

2. Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document “Instruccions 
sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments de contractació” publicat en el 
perfil de contractant. 
 

 
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, signada electrònicament, en tres sobres  digitals, en els termes següents: 

 
SOBRE A  
 
Contindrà la documentació administrativa següent: 

  
a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar 

amb el sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic de 
contractació (DEUC), que consta com Annex 1 PCAP.  

El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions que consten al perfil de 
contractant.  
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b) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar 
amb el sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb el model que 
consta com Annex 2 al PCAP.  

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

 

De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol 
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui 
requerida, i sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.19) del present Plec. 

 
SOBRE B    

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

- Proposta de planificació general dels serveis. 
- Proposta de millores dels serveis. 

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

 
SOBRE C  

 
Contindrà la proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris avaluables 
de forma automàtica. D’acord amb el model que es troba a l’annex 3 PCAP.  

 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol 
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui 
requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.19) del present Plec. 

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

 
El licitador haurà de complir les condicions següents: 
 
� Disposar de la solvència següent: 
 

a) Solvència econòmica i financera: 
 

Requerirà que s’acrediti un volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el 
contracte, referit a l’any de major volum dels tres darrers conclosos, que haurà de ser igual 
o superior a 40.000€. 
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El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà mitjançant els seus comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest 
registre i, en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en el qual hagués estat inscrit. 
Els empresaris individuals acreditaran llur volum anual de negocis mitjançant els seus 
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
 

b) Solvència professional o tècnica: 

I. Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar 
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a  
màxim els tres últims anys, realitzats en espais escènics amb un aforament mínim de 
350 localitats, en el qual s’indiqui l’import mínim de 29.830,32€, la data i el 
destinatari, públic o privat; quan sigui necessari per garantir un nivell adequat de 
competència, els poders adjudicadors poden indicar que es tenen en compte les 
proves dels serveis que depenen de l’òrgan de contractació, els serveis o treballs 
efectuats s’han d’acreditar 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, a falta d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari, acompanyada dels documents en 
poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats 
els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.  

II. Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, 
de què es disposa per a l’execució del contracte, especialment els encarregats del 
control de qualitat. Per l’execució del contracte es requereix un equip mínim de 6 
persones amb un nivell C de català cadascun, que hauran d’acreditar mitjançant la 
titulació original o compulsada.  

 
Les empreses de nova creació acreditaran la solvència tècnica o professional mitjançant 
el requisit II.  
 
� Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 LCSP, els mitjans personals i materials que 
indicarà mitjançant relació seguint el model de l’ annex 2 d’ aquest plec i que, en particular, 
haurà de comprendre els requerits com a criteris de solvència tècnica o professional. 
 
Aquets compromisos s’integraran en el contracte i tindran la consideració d’obligacions 
contractuals essencials. El seu incompliment constituirà causa tant de resolució del 
contracte com d’imposició de penalitats proporcionals a la gravetat de d’incompliment i fins 
un màxim del 10 per 100 del pressupost del contracte. 

 
1.12) Criteris d'adjudicació  
 

•••• Criteris que depenen d’un judici de valor. Són els que s’especifiquen a la 
taula següent:  
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1
2.
1 

Criteris que depenen 
d’un judici de valor 

Fins 50 punts 

 12.1.1 Proposta de 
planificació general 
dels serveis 
(estructura, coordinació 
organització, avaluació, 
millores, etc.) 

34 punts  

  12.1.1.1 Descripció dels 
sistemes generals 
de planificació, 
coordinació, 
organització del 
serveis. Es valorarà 
la proposta que 
contingui millor 
descripció dels 
sistemes de 
planificació dels 
diferents serveis, 
millor descripció de 
les eines de 
coordinació per 
assegurar la qualitat 
dels diferents 
serveis, millor 
descripció de l’equip 
de treball...) 

10 
punts 

  

  12.1.1.2 Detall del servei de 
taquilles (estructura, 
horaris, eines, 
organització 
general...). Es 
valorarà la proposta 
que contingui millor 
descripció dels 
horaris, 
organització, 
recepció i atenció al 
públic, tenint en 
compte les tasques 
específiques del 
servei. 

6 
punts 

  

  12.1.1.3 Detall del servei 
d’atenció al públic - 
sala i portes 
(estructura, horaris, 

6 
punts 
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eines, organització 
general...). Es 
valorarà la proposta 
que contingui millor 
descripció dels 
horaris, 
organització, 
recepció i atenció l 
públic, tenint en 
compte les tasques 
específiques del 
servei. 

  12.1.1.4 Gestió d’incidències 
i resolució de 
conflictes. Es 
valorarà la proposta 
que millor descrigui 
el sistema de 
recollida de queixes i 
suggeriments, el 
traspàs de la 
informació a la 
regidoria de 
Cultura... 

6 
punts 

  

  12.1.1.5 Descripció del 
sistema d’avaluació 
fixe. Es valorarà la 
proposta que 
contingui un nivell 
d’informació més 
acurat i específic en 
funció de l’activitat i 
del públic específic) 

6 
punts 

  

 12.1.2 Proposta de millores 
del servei. Descripció 
detallada de millores del 
servei. Es valorarà les 
accions de millora en els 
continguts, activitats i 
horaris, que suposin 
una millora del servei 
d’acord amb la clàusula 
5 del PPTP fins un 
màxim de 10 punts.  
 

10 punts  

 12.1.3 Gestió de xarxes 
socials. Es valorarà 
una proposta 

6 punts  
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estratègica per generar 
continguts 
periòdicament a les 
xarxes socials i millorar i 
augmentar la presència 
dels equipaments a 
l’entorn digital. 

 
• Criteris avaluables de forma automàtica. Són els que s’especifiquen a la taula 

següent:  
 

12.
2 

Criteris avaluables de forma automàtica Fins 50 
punts 

 12.2.1 Experiència del personal adscrit al servei 
objecte de licitació. Partint dels requisits mínims 
d’experiència 2 anys es puntuarà cada any amb 2 
punt fins a 14 punts. 

14 punts 

 12.2.2 Pla de formació permanent del personal que 
prestarà el servei per millorar les aptituds del 
personal assignades al contracte. Es puntuarà 1 
punt per cada persona adscrita al servei fins a un 
màxim de 6 punts. 

6 punts  

 12.2.3 Oferta econòmica: 
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no 
millorin el pressupost de licitació.  L'oferta que 
millori més a la baixa el pressupost de licitació es 
valorarà en 30 punts.  Les altres ofertes seran 
puntuades aplicant un rigorós criteri de 
proporcionalitat entre ambdues magnituds, màxima i 
mínima, aplicant la següent fórmula: 
Puntuació = 30 x (IL-IO) / (IL-OME) 
IL = Import de licitació 
IO = Import ofertat 
OME = oferta més econòmica 
Es considerarà que una oferta incorre en presumpta 
anormalitat o desproporcionalitat segons els criteris 
establerts per l’article 85 del Reglament General de 
la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques 

30 punts  

 
En tot cas, l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva la facultat d’adjudicar el 
contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació 
qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò 
que disposa l’article 150.3 LCSP. 
 
1.13) Criteris de desempat 
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En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a la 
Llei. Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de 
desempat en el moment en què es produeixi l’empat.  
 
1.14) Termini per a l’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura 
de les ofertes rebudes. 
 
Aquest termini s’ampliarà en 15 dies hàbils quan sigui necessari seguir els tràmits que 
preveu l’article 149.4 de la LCSP en cas de proposicions en presumpte baixa anormal o 
desproporcionada. 
 
1.15) Variants 
 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
1.16) Ofertes anormalment baixes 
 
Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormalment baixa, es 
consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada, 
d’acord amb els paràmetres objectius, que fixa l’article 85 RGLCAP.   

Les ofertes amb valors de temeritat s’han de justificar perquè la Mesa de contractació les 
valori i determini sobre la seva admissió o exclusió. Si les ofertes amb valors temeraris i/o 
desproporcionats no s’acompanyen de les respectives justificacions i/o les presentades 
resulten ser insuficients, es requerirà al licitador perquè precisi les condicions de l’oferta, 
sent aplicable amb caràcter general el que prescriu l’article 149 de la LCSP. 

Per justificar suficientment els valors temeraris s’han d’aportar els documents en què es 
fonamenten, sense cap dubte, l’estalvi en el procediment d’execució, les solucions 
tècniques adoptades i els preus oferts amb les circumstàncies tècnic-econòmiques i/o 
excepcionalment favorables per a l’execució, que permetin al licitador obtenir millors preus 
de compra o prestació dels serveis. 

Si, una vegada tramitat el procediment anterior, l’òrgan de contractació considera, a partir 
de la justificació efectuada pel licitador i dels informes emesos, que l’oferta no pot ser 
complerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals i/o desproporcionats, 
resultarà exclosa de la licitació. 

 
1.17) Garantia provisional 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 106 LCSP. 
 
1.18) Garantia definitiva 
 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà la 
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.  
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La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a 
l’article 108.1 LCSP.  
 
1.19) Presentació de documentació per part del proposat a l’ adjudicació. Renúncia 

i desistiment del procediment 
 
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10  dies 
hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 
150.2 de la LCSP haurà de: 
 

I. Acreditar la constitució de la garantia definitiva. 
 

II. Presentar els documents següents: 
 
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari a través dels 

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

 
c) La documentació que acrediti la solvència econòmica i financera i tècnica o 
professional, així com la documentació que acrediti la disposició dels mitjans que 
es va comprometre a adscriure al contracte (consignar només en cas d’exigència 
de compromís d’adscripció) en els termes de la clàusula 1.11 del present Plec, i, si, 
s’escau, compromís d’integració efectiva de la solvència amb mitjans externs. 

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

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

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

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

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador 
ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 150 
de la LCSP. 

L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta la licitació quan concorri alguna oferta 
o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris de valoració esmentats. 

Abans de l’adjudicació del contracte l’òrgan de contractació pot renunciar a la seva 
subscripció o desistir d’aquest procediment d’adjudicació, en ambdós casos notificant-ho 
als candidats o licitadors. 

Només es podrà renunciar al contracte per raons d’interès públic degudament justificades 
a l’expedient. En aquest cas, no es podrà promoure una nova licitació de l’objecte d’aquest 
contracte mentre subsisteixin les raons al·legades per a la seva renúncia. 
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El desistiment del procediment d’adjudicació escaurà davant una infracció no esmenable 
de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment, havent-
ne de quedar acreditada a l’expedient la causa. El desistiment no impedirà l’inici d’un nou 
procediment per a l’adjudicació d’aquest contracte. 
 
1.20) Formalització del contracte 
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. 
 
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a 
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar 
des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació. 

 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar 
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.  
 
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 
 
2.1) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del 
contracte 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva la realització de comprovacions sobre la 
qualitat de l’objecte del contracte, a la seva recepció, mitjançant acta de recepció.  
 
2.2) Drets i obligacions de les parts 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la 
normativa aplicable i, en particular, els següents: 
 
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 

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

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

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol 
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

 
� Comunicar a l’Ajuntament les possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres 

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

 
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei 
de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del 
procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o 
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que 
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit procediment de 
licitació. 
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� No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la 
present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència 
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

 

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

 

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

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

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

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

 
- Amb la finalitat d’afavorir la formació en el lloc de treball, l’empresa contractista ha de 

presentar anualment, juntament amb la memòria anual, una relació de la formació que 
ha rebut el personal, adscrit a l’execució del contracte.  
 

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

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

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

 
- L’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de 

protecció de dades. 
 

- L’empresa adjudicatària, en cas que hi hagi tractament de dades, té l’obligació de 
presentar abans de la formalització del contracte una declaració en la que posi de 
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manifest on van a estar ubicats els servidors i des d’on es van a prestar els serveis 
associats als mateixos. 

 
- L’empresa contractista té l’obligació de comunicar a l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú, qualsevol canvi que es produeixi, durant la vida del contracte, de la informació 
facilitada en la declaració esmentada en l’apartat anterior. 

 
- Les empreses licitadores tenen l’obligació d’indicar en la seva oferta, si tenen previst 

subcontractar els servidors o els servidors associats als mateixos, el nom o el perfil 
empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, 
dels subcontractistes als que vagi a encomanar la seva realització. 

Aquestes obligacions tenen el caràcter d’obligacions contractuals essencials de 
conformitat amb allò que preveu l’article 211.1f) de la LCSP, de manera que el seu 
incompliment serà causa de resolució del contracte. 

 
2.4) Modificació del contracte 

 

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa 
aplicable. 
 
•••• Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb: 
 

a) Les condicions, l’abast i els límits següents: per l’ampliació o reducció de les 
activitats previstes, sense que es pugui alterar essencialment l’objecte del 
contracte.  

 
b) L’import següent: 8.603,75€, establert en un 20% del preu del contracte, IVA 

exclòs.  
 

c) El procediment a seguir per a la modificació comprendrà les actuacions següents: 

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

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

3) Fiscalització de l’expedient. 

4) Informe de la Secretaria i la Intervenció General. 

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

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

 
2.5) Règim de pagament 
 
El pagament es realitzarà contra presentació de factura mensual.  

 
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en els terminis establerts 
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a l’article 198.4 de la LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels 
documents de cotització del personal destinat a l’execució del contracte, als efectes de 
comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la 
Seguretat Social. 
 
Les factures s’han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, i han d’incloure la identificació del destinatari de la contractació. 
 
El codi DIR següent: 
 

- Òrgan gestor: L01083073 
- Unitat tramitadora: L01083073 
- Oficina comptable: L01083073 

 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats 
compreses en 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 han de presentar 
les factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els requeriments 
tècnics detallats en la seu electrònica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
https://seuelectronica.vilanova.cat/factura_electronica  
 
2.6) Revisió de preus 
 
No s’admet la revisió de preus en no trobar-se aquest contracte dins dels supòsits 
específics a què es refereix l’ article 103.2 de la LCSP. 
 
2.7) Penalitats 
 
Cas que l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  opti per la no resolució del contracte, 
s’imposaran al contractista les penalitats següents: 
 

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

B) Per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada 
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs. 

 
Els incompliments parcials o compliments defectuosos del contractista es qualificaran en: 

 
1) Lleus  
2) Greus  
3) Molt greus 
 

1) Lleus: es qualifiquen com a lleus els incompliments o compliments defectuosos en 
l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin qualificades com a 
greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions contractuals, comportant 
una deficient execució de les prestacions del contracte. En tot cas tenen la consideració 
de lleus:  
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a) Compliment defectuós o parcial de les funcions especificades al Plec de 
prescripcions tècniques  
b) Tractament incorrecte al personal de la corporació municipal.  
c) Manca de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les tasques 
de coordinació i d’execució de la prestació. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contracte. 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153424040427117 
 
 
 
 
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 

 

 
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents. 
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista, o 
sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir els 
pagaments esmentats. 
 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució 
en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats a l’ 
Ajuntament, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
2.8) Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211, les de 
l’article 313 de la LCSP, l’incompliment de les condicions especials d’execució en els 
termes previstos en la clàusula 2.3 de present plec.  
 
2.9) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar 
de la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant 
l’acta de recepció. 
 
2.10) Termini de garantia del contracte. Propietat dels treballs 
 
Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, donades les característiques 
i la naturalesa de la present contractació, d’acord amb la justificació que consta a 
l’expedient. 

 
Qualsevol treball desenvolupat durant la vigència del contracte per part de l’empresa 
contractada és propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
2.11) Cessió i subcontractació 
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui 
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització 
expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 
LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No 
es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 
 
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació. 
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2.12) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball 
 
No és procedent. 
 
2.13) Confidencialitat de la informació 
 
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials mitjançant l’eina Sobre 
Digital. No obstant això, l’òrgan de contractació farà la seva valoració respecte de la 
declaració de confidencialitat i aquesta serà la que valdrà a tots els efectes. 
 
No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. No tenen 
en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en 
el DEUC o declaració anàloga. 
 
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
 
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial 
de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 
coneixement de la informació de referència. 
 
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests 
com a confidencial. 
 
D’acord amb allò que preveu l’article 5 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, els responsables i encarregats 
del tractament de dades així com totes les persones que intervinguin en qualsevol fase 
d’aquest, estan subjectes al deure de confidencialitat a què es refereix l’article 5.1 f) del 
Reglament (UE) 2016/679. 
 
L’obligació general assenyalada en l’apartat anterior és complementària dels deures de 
secret professional de conformitat amb la seva normativa aplicable. 
 
Les obligacions que estableixen els apartats anteriors es mantenen encara que hagi 
finalitzat la relació de l’obligat amb el responsable o encarregat del tractament.  
 
2.14) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, les clàusules 
dels quals es consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa en 
matèria de contractació pública continguda, principalment, en les disposicions següents: 
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a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 
 
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. 
 
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel 
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 
disposicions esmentades anteriorment. 
 
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals, a la normativa de desenvolupament  i al que estableix el Reglament (UE) 
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 
 
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic 
en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 
 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el 
seu defecte, les normes de dret privat, així com per la resta de normativa legal aplicable. 
 
2.15) Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 

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

mediambientals del contractista. Planificació preventiva en cas de 
concurrència empresarial 

 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, 
de les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial 
d’aplicació, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos 
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laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones 
i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental. 
 
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents 
als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el personal 
que adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de 
comportament i les regles de decòrum adients a la prestació contractada; quan alguna de 
les persones no observi aquests nivells i regles, l’Ajuntament n’informarà al contractista i 
aquell haurà de substituir-la en el termini més breu possible. 
 
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència 
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en 
supòsits de vacances, absències i/o malalties. 
 
L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb 
ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals,  
la normativa de desenvolupament  i el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les obligacions establertes al present apartat tindran una durada indefinida i es mantindran 
vigents en cas que finalitzi la prestació de serveis entre l’Ajuntament i el Contractista. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tractarà les dades personals dels interlocutors del 
Contractista en el marc dels serveis oferts. Aquestes dades personals, d'utilització 
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en protecció 
de dades de caràcter personal per la gestió del procediment de contractació i de l’execució 
i gestió del contracte. La base jurídica del tractament és la derivada de la relació contractual 
de prestació de serveis. Les dades no seran cedides a tercers excepte que així ho 
contempli la prestació dels serveis. Aquestes dades seran conservades després de les 
finalitzacions del contracte com a part del procediment administratiu. Poden accedir, 
rectificar, suprimir i exercir la resta dels seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de 
Dades, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (plaça de la Vila núm. 8, 08800) o bé exercir el 
seu dret a traves de la Seu Electrònica. 
 
 
2.17) Assegurances 
 
Per prendre part en aquest procediment s’exigeix el compromís de subscripció d’una 
pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil – cas de no tindre-la ja contractada i per al 
cas de resultar-ne proposat a l’adjudicació d’ aquest contracte - per a cobrir les possibles 
responsabilitats que se’n puguin derivar de la realització dels serveis que constitueixen 
l’objecte d’ aquest contracte, per un import mínim de 100.000 euros. 
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La cobertura de la pòlissa d’ assegurances haurà de ser efectiva en el moment d’inici del 
contracte i la seva vigència haurà de comprendre la durada establerta per aquest contracte 
així com els períodes corresponents a les possibles pròrrogues, cas d’acordar-se 
aquestes. 
 

 
2.18) Lloc de prestació/realització dels serveis objecte del contracte 
 
El lloc fixat per a la prestació i/o realització dels serveis objecte del contracte és el fixat al 
PPTP.  
 
2.19) Responsable del contracte i de la unitat de seguiment 
 

A efectes de l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte és la Cap del Servei de 
Cultura, Sole Fernández Cabezas.  

En aquest contracte coincideix aquesta figura amb la de la unitat de seguiment del 
contracte i li corresponen bàsicament, entre d’altres, les funcions següents: 

− Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte; 

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

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

− Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte; 

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

− Formalitzar la recepció de les prestacions objecte del contracte; 

− Proposar a l’ òrgan de contractació les penalitats a imposar. 

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

ANNEX 1 – DEUC 
 

ANNEX 2 AL PCAP 
 

 
Model de declaració responsable per al compliment de normativa nacional (a 

inserir en el sobre A) 
 

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF 
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de 
contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i 
fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte 
i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
 
- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb 

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

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

- L’ empresa contractista declara que té la capacitat per aplicar, en cas que el contracte 
comporti el tractament de dades de caràcter personal, les mesures tècniques i 
organitzatives apropiades per garantir i acreditar que el tractament s’efectua de 
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, amb la normativa de desenvolupament i d’acord 
amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE) 

- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i 
Tribunals espanyols. 
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- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores 
amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives 
previstes en la legislació vigent. 

 
� SÍ  � NO  � NO obligat per normativa 

 
 

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

� SÍ  � NO  � NO obligat per normativa 

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

previstos al PCAP.  

� SÍ  � NO 

 
- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  

� Està subjecta a l’IVA. 

� Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren 
lloc a la  no-subjecció o l’exempció. 

 
- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

� Està subjecta a l’IAE. 

� Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren 
lloc a la no-subjecció o l’exempció. 

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

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    
    

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

- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què 
pertanyen és (indicar les empreses que el composen).  

(Data i signatura).” 
 

 
ANNEX 3 AL PCAP 

Model d’oferta econòmica 
 
PROPOSICIÓ ECONÒMICA DE CONTRACTACIÓ 
 

DADES DE L’EMPRESA PROPOSANT 

Nom 

       

NIF/CIF 

       

Domicili social 
      

Codi postal Localitat 
            

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L’EMPRESA  

Cognoms i nom NIF 

            

Domicili 
      

Codi postal Localitat 
            

Telèfon Fax  

            

Relació amb la firma comercial 
   propietari  apoderat  altres 

 

DADES DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 

Núm. d’expedient  
048/2019-CONT 

Descripció de l’objecte  
Contracte del servei de gestió de les taquilles, portes i sala dels equipaments 
escènics municipals, Teatre Principal i Auditori Eduard Toldrà 

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



 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153424040427117 
 
 
 
 
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 

 

 
1.  Proposta econòmica.   
Import de l’execució, IVA exclòs (en xifres i en lletres) 
      

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

Import total (en xifres i en lletres) 
      

Signatura de la persona proposant i segell de l’empresa 
 
 
 
Lloc i data                                                        “. 

 
 
   
15. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000164/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000164/2019-UES PER REALITZACIÓ FAVORABLES DE MESURES EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES PER 
A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 
16/03/2019. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el seguent  
 
ACORD:  
   
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI XXXXXX la sanció de tres cents euros 
(300 €) per infracció de l’article 45 de l’ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i 
la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del DNI XXXXXX per haver-ne realitzat la part infractora la mesura 
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia Local 
i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
 
CINQUÈ. PEU DE RECURSOS 
Contra aquest acte, que exhaureix la via adminstrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos:  
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Amb carácter 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 recepció de la notificació de la seva resolución, si aquesta fos expressa; si no ho 
fos, el termini será de sis mesos, comptats a partir del dia següent al que es produís la 
desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
 
16. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000202/2018-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR AMB REFERÈNCIA 000202/2018-UES PER INFRACCIÓ DE 
L’ORDENANÇA DE MESURES PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A 
VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 30/03/2018. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el seguent  
 
ACORD:  
   
“PRIMER. DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per la persona titular del DNI 
XXXXXX. 
 
SEGON: NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
TERCER. PEU DE RECURSOS 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
17. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000396/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000396/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 
31/08/2019. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el seguent  
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ACORD:  
  
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del XXXXXX la sanció de multa de sis cents euros 
(600 €) per infracció de l’article 25.4 de l’Ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme 
i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del XXXXXX, perquè faci efectiu el pagament de la 
sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de pagament, que conté les 
condicions i terminis per complir el requeriment.  
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament 
a través del procediment administratiu de constrenyiment.  
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:  
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
   
18. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000431/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000431/2019-UES PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE MESURES 
PER A FOMENTAR EL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA A VILANOVA I LA GELTRÚ, EN DATA 
13/07/2019. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el seguent  
 
ACORD: 
   
“PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per l’activitat comercial amb 
NIF B63766554, per ser constitutius els fets d’advertiment i no de sanció, donat que era la 
primera vegada que es donaven els fets. 
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SEGON: ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els recursos 
que l’assisteixen 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:  
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
   
19. Intervenció.  
Número: 7/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES I PAGAMENTS A JUSTIFICAR 
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el seguent  
 
ACORD:  
 
PRIMER: Aprovar la relació de factures número 2019/43 i relació de pagaments a justificar. 
Factures inferiors a 10.000€ 
 

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

Tercer Nom 

F/2020/230 14/01/2020 21-2019 484,00 XXXXXX XXXXXX 

F/2020/229 14/01/2020 20-2019 1.694,00 XXXXXX XXXXXX 

03 Total    2.178,00   

F/2020/242 14/01/2020 Emit- 629 9,49 A08608366 CASA ROSET, S.A.

F/2019/7927 13/12/2019 15279 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L.

F/2019/8188 26/12/2019 15496 60,26 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, 
SLU - SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L.

F/2019/8050 18/12/2019 1903576 64,18 B43850544 ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L. 
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04 F/2019/6470 01/11/2019 USRT1911000008 66,30 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

04 F/2019/7393 02/12/2019 F19-046435 66,30 B43887629 PREVENACTIVA, SLU 

04 F/2019/7171 21/11/2019 F19-046169 82,00 B43887629 PREVENACTIVA, SLU 

04 F/2019/8038 18/12/2019 F19-049884 82,00 B43887629 PREVENACTIVA, SLU 

04 F/2019/8039 18/12/2019 F19-049880 82,00 B43887629 PREVENACTIVA, SLU 

04 F/2019/8049 18/12/2019 1903575 83,19 B43850544 ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L. 

04 F/2019/8037 18/12/2019 F19-049881 123,00 B43887629 PREVENACTIVA, SLU 

04 F/2019/7556 10/12/2019 082013989080 
0447 
PLR901N0455511 

147,17 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

04 F/2019/5840 03/10/2019 082013989080 
0432 
PLR901N0360836 

193,71 A81948077 ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

04 F/2019/8001 17/12/2019 F19-049750 335,00 B43887629 PREVENACTIVA, SLU 

04 F/2020/114 07/01/2020 1903605 431,97 B43850544 ESPAI TOT PER 
L'OFICINA, S.L. 

04 F/2019/7254 22/11/2019 002/2019 500,00 XXXXXX XXXXXX 

04 F/2019/7174 21/11/2019 F19-046161 779,00 B43887629 PREVENACTIVA, SLU 

04 F/2019/8000 17/12/2019 F19-049829 820,00 B43887629 PREVENACTIVA, SLU 

04 F/2019/8251 31/12/2019 21906757 1.105,24 A59367458 ID GRUP S.A. 

04 F/2019/7173 21/11/2019 F19-046168 1.312,00 B43887629 PREVENACTIVA, SLU 

04 Total    6.394,46   

05 F/2020/185 10/01/2020 19031789 7.241,85 B64744212 AVEGESOL, S.L. 

05 Total    7.241,85   

06 F/2020/195 10/01/2020 Emit- 626 77,44 A08608366 CASA ROSET, S.A. 

06 F/2020/158 09/01/2020 MA2019 471 884,69 B60206703 INSTAL.LACIONS 
REQUEJO, S.L. 

06 F/2019/8313 31/12/2019 A 1900270 1.245,09 B66471152 VINICOLA 
VILANOVINA, S.L. 

06 Total    2.207,22   

08 F/2019/8320 31/12/2019 2019/00396 220,00 J66104340 CENTRE APREN 
MES, SCP. 

08 F/2019/8301 31/12/2019 001/19 506,88 XXXXXX XXXXXX 

08 F/2020/181 09/01/2020 PREV-2019 27 2.113,80 G58219874 ATRA ASSOCIACIO 

08 Total    2.840,68   

10 F/2020/157 09/01/2020 MA2019 469 36,30 B60206703 INSTAL.LACIONS 
REQUEJO, S.L. 

10 F/2020/210 14/01/2020 190661 218,53 B60536679 SERRANO 
EQUIPAMENT 

10 F/2019/8318 31/12/2019 A-1 350,00 G61310462 MOTO CLUB PENYA 
MOTORISTA 

10 F/2020/231 14/01/2020 Emit- 537 484,00 B86798949 NKE CAD SYSTEMS, 
S.L. 

10 F/2020/236 14/01/2020 C 46 556,60 XXXXXX XXXXXX 

10 F/2020/160 09/01/2020 1912V196440 1.742,40 B61443628 BARNA PORTERS, 
S.L. 

10 F/2019/7416 17/10/2019 FAC/1900629 1.846,78 B66230871 FRED.CAT2012, S.L. 
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10 F/2019/8317 31/12/2019 2019/018 2.500,00 G59137562 BORDEGASSOS DE 
VILANOVA 

10 Total    7.734,61   

32 F/2020/238 14/01/2020 Emit- 628 14,04 A08608366 CASA ROSET, S.A. 

32 Total    14,04   

33 F/2019/5806 03/10/2019 15 1.316,25 G58242421 CLUB PATI 
VILANOVA 

33 Total    1.316,25   

40 F/2020/246 15/01/2020 1 1191200272 6,41 B65873937 NOVELEC GARPE, 
S.L. 

40 Total    6,41   

42 F/2019/6989 13/11/2019 A19 242 9,05 B62108261 FERRETERIA 
ALMIRALL, S.L. 

42 F/2019/8305 31/12/2019 90614 31,36 J59835553 PINTURES GARRAF, 
S.C.P. 

42 F/2019/8272 27/12/2019 A190680 100,24 J17642075 TROFEUS WANS 
CAT, S.C. 

42 F/2019/7422 04/12/2019 90486 111,62 J59835553 PINTURES GARRAF, 
S.C.P. 

42 F/2019/8340 31/12/2019 A20 3 120,00 B62108261 FERRETERIA 
ALMIRALL, S.L. 

42 F/2019/7403 28/11/2019 19/10064 121,00 J65202426 SIN TETAS NO HAY 
DISEÑO SCP 

42 F/2019/8307 31/12/2019 90615 130,80 J59835553 PINTURES GARRAF, 
S.C.P. 

42 F/2019/7431 05/12/2019 063/2019 169,40 XXXXXX XXXXXX 

42 F/2019/7399 27/11/2019 019/15218 174,30 B62553078 SUMINISTROS LARI, 
S.L. -  BIGMAT 

42 F/2019/8292 28/11/2019 19/10.065 181,50 J65202426 SIN TETAS NO HAY 
DISEÑO SCP 

42 F/2019/7408 03/12/2019 061/2019 278,30 XXXXXX XXXXXX 

42 F/2020/164 09/01/2020 19081635 316,09 B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 

42 F/2020/90 06/01/2020 FE19321316195863 338,58 A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. 

42 F/2019/7039 19/11/2019 45519 726,00 B62201421 UNMON, S.L. 
SERVEIS EDUCATIUS 
I DE LLEURE 

42 F/2019/8076 20/12/2019 L 2019/L/4056 2.696,85 A58484494 CASA GAY, S.A. 

42 F/2019/8335 31/12/2019 201918228 4.289,00 P0800000B DIPUTACIO DE 
BARCELONA 

42 Total    9.794,09   

50 F/2020/143 08/01/2020 20190135 4.840,00 B55066229 MUNDI 
ESTRUCTURES 

50 Total    4.840,00   

MULTIAPLICACIÓ F/2019/7439 15/11/2019 00.32.54.281985 3,61 Q2863012G COLEGIO DE 
REGISTRADORES 

MULTIAPLICACIÓ F/2019/7438 15/10/2019 00.27.17323461 10,12 Q2863012G COLEGIO DE 
REGISTRADORES 

MULTIAPLICACIÓ F/2019/7984 16/12/2019 S 2019/S/628 14,74 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2019/7437 11/11/2019 00.24.14.537337 21,82 Q2863012G COLEGIO DE 
REGISTRADORES 

MULTIAPLICACIÓ F/2019/7436 07/10/2019 00.18.16.462421 32,74 Q2863012G COLEGIO DE 
REGISTRADORES 

MULTIAPLICACIÓ F/2019/7172 21/11/2019 F19-046170 41,00 B43887629 PREVENACTIVA, SLU 
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MULTIAPLICACIÓ F/2020/224 14/01/2020 BDT19- 381 853,11 B64519309 BIODAT 

MULTIAPLICACIÓ F/2019/5137 01/09/2019 USRT1909000023 3.074,01 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SAU, UTE DCXV 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/222 14/01/2020 BDT19- 380 4.407,43 B64519309 BIODAT 

MULTIAPLICACIÓ 
TOTAL 

   8.458,58   

TOTAL GENERAL    53.026,19   

 
 
Factures entre 10.001 i 50.000€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de 
document 

Import total Tercer Nom 

50 F/2020/140 08/01/2020 1900111 16.214,00 B17479288 PENTACARPA 
SL 

50 Total    16.214,00   

Total general    16.214,00   

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de 
document 

Import total Tercer Nom 

       

    0   

Total general    0   

 
 
Resum total facturació 
 

 
 
 
Resum pagaments a justificar 
 

Exp. Cognoms i nom o 
raó social o text 

explicatiu 

Nº Relació Núm. 
Operació 

Import 
relació Data relació 

 
PJU - MOBILITAT 

R-22019/12658 PJU-
22019/29946 13.943,69 €  31/12/2019 

TOTAL 83.183,88€ 
 

Imports Recompte

FACTURES < 10.000€ Total general 53.026,19 66 Recompte de factures < 10.000€

FACTURES ENTRE 10.001€ I 50.000€ Total general 16.214,00 1 Recompte de factures entre 10.001€ i 50.000€

FACTURES > 51.001€ Total general 0,00 0 Recompte factures  X>50.001€

69.240,19 67
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SEGON: Comptabilitzar la relació de factures número 2019/43. 
 
TERCER: Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al pagament de 
dites despeses. 
 
QUART: Peu de recurs 
 

“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 

 

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

 

Alternativament, recurs contenci ó s administratiu davant els jutjats del Contenci ó s 
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 resoluci ó  del recurs de reposici ó , podeu interposar recurs contenci ó s 
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.”. 
 
  
  
20. Recursos Humans.  
Número: 432/2019/eRH. 
 
IMPOSAR SANCIÓ A L'AGENT DE LA POLICIA LOCAL Sr. P. R. R. 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el seguent  
 
ACORD:  
   
PRIMER. Imposar al Sr. P. R.z R. pels fets ocorreguts durant el mes de setembre de 2019, 
segons informe del Cap de Seguretat i Protecció Ciutadana, la sanció d’amonestació, com 
autor d’una falta de caràcter lleu per “ les faltes repetides de puntualitat en un mateix mes 
sense causa justificada” i per “la lleugera incorrecció envers el públic, els companys o els 
subordinats. 
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SEGON. Notificar aquesta resolució al Sr. P. R. R.. 
 
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. Acció Social.  
Número: 54/2020/eAJT. 
 
APROVAR LA DESPESA DE L’ANY 2020 PER AL PAGAMENT DELS SERVEIS D’ACCIÓ 
SOCIAL I DEPENDÈNCIA GESTIONATS PER ASSISTÈNCIA INTEGRAL SOCIAL I 
SANITÀRIA (AISSA) 
 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el seguent  
 
ACORD:  
 
“PRIMER: Autoritzar 1.070.138,00 € per a les despeses derivades de la prestació del 
Servei d’Atenció a Domicili (SAD), àpats a domicili, dutxes socials i menjador social, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 35.2312.2500300 Serveis dependència i gent gran. 

AISSA presentarà una factura mensual separada per cadascun dels serveis. 

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. 
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació 
de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
  
   
22. Acció Social.  
Número: 60/2020/eAJT. 
 
APROVAR LA DESPESA DE L’ANY 2020 PER AL PAGAMENT DEL SERVEI LOCAL DE 
TELEASSISTÈNCIA GESTIONAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el seguent  
 
ACORD:  
 
“PRIMER: Autoritzar 100.000,00 € per a les despeses derivades de la prestació del Servei 
Local de Teleassistència, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 35.2312.2500300 
Serveis dependència i gent gran. 
 

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.”. 
  
 
 
   



 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153424040427117 
 
 
 
 
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 

 

23. Llicències i Disciplina.  
Número: 000936/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRESENTADA PER TERRENYS I 
ESTATGES, SLU, PER A SEGREGAR PART DE 4 ENTITATS SITUADES A LA 2A.PLANTA 
SOTERRÀNIA, 1A.PLANTA SOTERRÀNIA, PLANTA BAIXA I 1A.PLANTA, DE L'EDIFICI 
SITUAT A LA RAMBLA JOSEP ANTONI VIDAL, 21-25, I FER AGRUPACIÓ D'AQUESTES 
PARTS EN UNA SOLA ENTITAT a RBLA. JOSEP ANTONI VIDAL,   21-25. 
(Exp.000936/2019-OBR) 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el seguent  
 
ACORD:  
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència sol·licitada per  TERRENYS I ESTATGES, SLU,  
NIFB6106849-0, per a SEGREGAR PART DE 4 ENTITATS SITUADES A LA 2A.PLANTA 
SOTERRÀNIA, 1A.PLANTA SOTERRÀNIA, PLANTA BAIXA I 1A.PLANTA, DE L'EDIFICI 
SITUAT A LA RAMBLA JOSEP ANTONI VIDAL, 21-25, I FER AGRUPACIÓ D'AQUESTES 
PARTS EN UNA SOLA ENTITAT, a RBLA. JOSEP ANTONI VIDAL,   21-25, d'acord amb 
la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables amb les 
següents condicions particulars i generals:  
 
1. Descripció de les finques resultants: 

1. Planta soterrani -2, finca segregada entitat número 6 
En planta soterrani -2, es segrega una superfície útil de 8,90 m2 i una superfície 
construïda de 12,26 m2, donant coma a resultat la entitat número 6. 
La resta de la finca matriu, entitat 1 de planta soterrani -2, tindrà una superfície útil 
de 1.179,58 m2 i una superfície construïda de 1.387,74 m2. 

 
2. Planta soterrani -1, finca segregada entitat número 7 

En planta soterrani -1, es segrega una superfície útil de 36,21 m2, i una superfície 
construïda de 57,18 m2, donant com a resultat la entitat número 7. 
La resta de la finca matriu, entitat número 2 de planta soterrani -1, tindrà una 
superfície útil de 1.141,39 m2 i una superfície construïda de 1.342,82 m2. 

3. Planta baixa, finca segregada entitat número 8 
En planta baixa, es segrega una superfície útil de 32,00 m2, i una superfície 
construïda de 53,36 m2, donant com a resultat la entitat número 8. 
La resta de la finca matriu, entitat número 3 de planta baixa, tindrà una superfície útil 
de 1.146,79 m2 i una superfície construïda de 1.346,64 m2. 

 
4. Planta primera, finca segregada entitat número 9 

En planta primera, es segrega una superfície útil de 423,01m2 i una superfície 
construïda de 482,12 m2, donant com a resultat la entitat número 9. 
La resta de la finca matriu, entitat número 4 de planta primera, tindrà una superfície 
útil de 618,80 m2 i una superfície construïda de 713,38 m2. 
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AGRUPACIÓ DE LES FINQUES SEGREGADES DE L’IMMOBLE 

Les entitats segregades resultants (entitats número 6, 7, 8 i 9) s’agruparan com a 
resultat una única entitat registral. 

2. Les connexions a les xarxes de serveis que s’hagin de modificar a conseqüència de 
la variació de parcel·lació aniran a càrrec del propietari. 

3. La llicència queda condicionada al compliment dels requeriments generals per fer 
parcel·lacions i divisions horitzontals, que es detallen a continuació. L’incompliment 
d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la llicència, d’acord 
amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 
CONDICIONS GENERALS DE PARCEL·LACIONS I DIVISIONS HORITZONTALS 

 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de tercer, 

segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, així 
com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les 
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats 
civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

2. No s’entendrà concedida la llicència fins el moment en què no es faci efectiu l’import 
de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de l’ajuntament. 

 

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

 

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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24. Llicències i Disciplina.  
Número: 001013/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER E. L. G., PER 
A  REFORMAR L'EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES  A C. ESGLESIA,   8 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el seguent  
 
ACORD:  
  
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  E. L. G., per a  
REFORMAR L'EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, a C. ESGLESIA,    8, 
(Exp.001013/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. Caldrà complir amb els requeriments marcats a l’ordenança de colors de Vilanova 

i la Geltrú, tant pel que fa als materials com dels colors de la façana, incloent 
paraments, fusteries i serralleries. 

2. En cas que el sector disposi de xarxa de clavegueram separatiu caldrà que 
l’edificació contempli la connexió de les aigües pluvials i les residuals a les 
corresponents xarxes. En cas que el sector no disposi de xarxa de clavegueram 
separatiu l’edificació haurà de contemplar interiorment la separació de la recollida 
d’aigües pluvials respecte de la residuals i aquestes hauran de ser coincidents en 
la mateixa arqueta per a la seva connexió a la xarxa de clavegueram. 

3. Un cop finalitzades les obres caldrà tramitar al departament de Llicències 
Urbanístiques de l’Ajuntament la comunicació de la primera ocupació, aportant 
entre d’altra documentació el certificat final d’obra signat per la direcció 
facultativa i visat pel col·legi professional. 

4. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les 
obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

5. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla 
que ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la 
corresponent sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

6. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible haver 
obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a 
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en 
el treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de 
comunicar al Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de 
coordinar la seva implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir 
l’esmentada llicència, a l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles 
o de vianants, l’afectació de parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat 
a viver o reposició d’arbres, la restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i 
bústies.  
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La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre 
el Pla durant el transcurs de l’obra. 

7. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre 
la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini 
públic, i pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que 
l’Ajuntament pugui també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol 
habilitant, i fins i tot de la possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per 
incompliment d’aquestes condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

8. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

9. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb 
materials de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i 
adequat a l'entorn. 

10. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar 
integrats arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició 
arquitectònica de les façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 

11. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments generals 
per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la 
present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció 
civil. Les llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les 
responsabilitats civils o penals en l’exercici de les seves activitats. 

2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari 
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que 
ocasionalment s’hagin pogut malmetre. 

3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació 
de fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de 
la part més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 
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5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de 
comparèixer a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de 
l’Ajuntament.  Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final 
de l’obra, per part de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la 
llicència de primera ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de 
la llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 

7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de 
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se 
als divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant 
un període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans 
esmentats, la llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues 
segons el tipus d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la 
llicència inicial. Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de 
finalitzar el període de validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General 
d’Ordenació Urbanística de Vilanova i la Geltrú) 

8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de 
gestió de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar 
els comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu 
l’import de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de 
l’Ajuntament.  

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en 
el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
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25. Llicències i Disciplina.  
Número: 001163/2019-OBR. 
 
APROVAR LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER  A. G. P., 
PER A  FER DIVISIÓ HORITZONTAL DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES DE PB+2PP, AMB 4 HABITATGES I 1 LOCAL COMERCIAL I CANVIAR LA 
DISTRIBUCIÓ DELS HABITATGES 2N.1A I 2N. 2A.  a C. LLIBERTAT,  125 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el seguent  
 
ACORD:    
   
“PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  A. G. P., per a  FER DIVISIÓ 
HORITZONTAL DE L'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+2PP, AMB 4 
HABITATGES I 1 LOCAL COMERCIAL I CANVIAR LA DISTRIBUCIÓ DELS HABITATGES 
2N.1A I 2N. 2A., a C. LLIBERTAT,  125, (Exp.001163/2019-OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables, amb les següents 
condicions particulars i generals:  
 
1. Un cop finalitzades les obres caldrà presentar al departament de Llicències 

Urbanístiques de l’Ajuntament el certificat final d’obra signat per la direcció 
facultativa i visat pel col·legi professional. 

2. Cal complir amb allò que disposa l’ordenança municipal sobre la qualitat de les obres 
que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic. 

3. Aquesta llicència no inclou la instal·lació de tirants o ancoratges de mur pantalla que 
ocupin l’espai públic, els quals hauran de ser autoritzats mitjançant la corresponent 
sol·licitud d’ocupació i afectació de la via pública. 

4. Prèviament a l’execució de les obres, és condició necessària i imprescindible haver 
obtingut la corresponent llicència d’ocupació i afectació de la via pública. Com a 
requisit necessari per a l’atorgament de dita llicència, el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball que s’integri en aquest expedient de llicència d’obres s’haurà de comunicar al 
Departament de Serveis Viaris de l’Ajuntament als efectes de coordinar la seva 
implantació, fent especial atenció, per tal de poder concedir l’esmentada llicència, a 
l’afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants, l’afectació 
de parades d’autobús, l’afectació de jardins,  tala, trasllat a viver o reposició d’arbres, 
la restricció d’accés a guals, l’afectació de quioscs i bústies.  

La mateixa comunicació i coordinació es seguirà en el cas de modificacions sobre el 
Pla durant el transcurs de l’obra. 

5. L’execució d’obres sense disposar de la llicència d’ocupació i afectació de la via 
pública està tipificada com a infracció administrativa a l’ordenança municipal sobre la 
qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit de domini públic, i 
pot ser objecte de sanció d’acord amb aquesta, sense perjudici que l’Ajuntament pugui 
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també suspendre les obres fins que s’hagi obtingut el títol habilitant, i fins i tot de la 
possibilitat de resoldre la present llicència d’obres per incompliment d’aquestes 
condicions, d’acord a l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 

6. Es recomana que els materials a utilitzar no siguin de PVC sinó d’altres que no 
continguin clor en el procés de fabricació. 

7. Quan com a conseqüència de diferents alçades, retirades, profunditat edificable o 
d'altres causes puguin quedar mitgeres al descobert s'hauran d'acabar amb materials 
de façana. En qualsevol cas les mitgeres tindran un acabat digne i adequat a l'entorn. 

8. Tal com estableix l’Ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies dels 
edificis i construccions, els elements tècnics d’instal·lacions hauran d’estar integrats 
arquitectònicament en l’edifici, no podran alterar la composició arquitectònica de les 
façanes i no hauran de provocar un impacte visual significatiu. 

9. L’execució de l’obra queda condicionada al compliment dels requeriments generals 
per fer obres d’edificació, enderroc i reforma, que es detallen a continuació. 
L’incompliment d’algun d’aquests requeriments pot donar lloc a la resolució de la 
present llicència d’obres, d’acord amb l’article 88.1 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 

1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de tercer, 
segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, així 
com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les 
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils 
o penals en l’exercici de les seves activitats. 

2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari haurà 
de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que ocasionalment 
s’hagin pogut malmetre. 

3. En els edificis on hi ha locals comercials, caldrà instal·lar un conducte d’evacuació de 
fums, gasos, etc. que anirà del local fins a sobresortir 3 metres per damunt de la part 
més alta de l’edifici. També li serà d’aplicació a la planta soterrani. 

4. Per a poder utilitzar una grua caldrà haver obtingut prèviament la corresponent 
llicència, amb l’aportació del full Gr-1 del Departament d’Indústria i Energia. 

5. El propietari, el promotor, el constructor o els tècnics directors hauran de comparèixer 
a les citacions que se’ls facin, per tal de facilitar l’acció inspectora de l’Ajuntament.  
Tot això sense perjudici de l’obligació de presentar el certificat final de l’obra, per part 
de l’arquitecte director, sense el qual no es podran obtenir la llicència de primera 
ocupació i les cèdules d’habitabilitat.  

6. S’haurà de col·locar en un lloc visible de l’obra un rètol en el qual consti la data de la 
llicència, nom i cognoms del constructor, del promotor i de les empreses que 
intervinguin en l’obra, així com el de l’arquitecte i aparellador que la dirigeixen. 
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7. Les obres hauran d’iniciar-se dintre dels sis mesos que segueixen a la recepció de 
l’escrit en el que es comunica la concessió de la llicència. Hauran de finalitzar-se als 
divuit mesos del seu inici, com a màxim, sense que es puguin paralitzar durant un 
període superior als sis mesos. Si no es complissin els terminis abans esmentats, la 
llicència es considerarà caducada. Podran concedir-se pròrrogues segons el tipus 
d'obra o per un període de sis mesos a partir de la caducitat de la llicència inicial. 
Aquesta pròrroga es sol·licitarà com a màxim un mes abans de finalitzar el període de 
validesa de la llicència inicial. (Art.296 del Pla General d’Ordenació Urbanística de 
Vilanova i la Geltrú) 

8. Les terres i les runes sobrants caldrà dipositar-les a un abocador autoritzat de gestió 
de residus, complint amb la normativa vigent en aquesta matèria i presentar els 
comprovants a l’Ajuntament conforme s’han dipositat aquestes runes. 

9. No s’entendrà concedida la llicència fins al moment en què no es faci efectiu l’import 
de la taxa i impost de construcció en el Departament de Recaptació de l’Ajuntament.  

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

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153424040427117 
 
 
 
 
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 

 

 
26. Medi ambient.  
Número: 1124/2019/eAJT. 
 
DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 6358 RELATIU A LA SOL·LICITUD 
D'UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA ALS ESPAIS NATURALS DE CATALUNYA, ALS 
HÀBITATS I ESPÈCIES, EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT 
RURAL DE CATALUNYA 2014-2020 (TES/2920/2019, de 8 de novembre) PER L’ANY 
2020  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el seguent  
 
ACORD: 
   
“PRIMER. Donar compte a la Junta de Govern Local del Decret de l’Alcaldessa número 
6358. 
 
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.”.    
 
   
27. Espai Públic.  
Número: 1/2020/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 seguent  
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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 comença per B., A. i finalitza per U. R., I.  
 
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.”. 
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Punts a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local 
 
28. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000172/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000172/2019-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 
05/02/2019. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el seguent  
 
ACORD:  
 
“PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades la persona titular del DNI 
XXXXXX per infracció de l’article 16 de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals, perquè 
en la data dels fets el titular disposava de tota la documentació relativa al seu gos, segons 
consta a l’expedient. 
 
SEGON: ORDENAR l’arxiu del present expedient sancionador.   
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al responsable, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen. 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, 
dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el 
seu defecte, des de la seva data de publicació.  
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de la seva 
resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a 
partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
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29. Unitat d'Expedients Sancionadors.  
Número: 000325/2019-UES. 
 
APROVAR L’ACORD DE RESOLUCIÓ D’ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR AMB 
REFERÈNCIA 000325/2019-UES PER REALITZACIÓ FAVORABLE DE MESURES EN 
BENEFICI DE LA COMUNITAT PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE TINENÇA D’ANIMALS, EN DATA 09/06/2019. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el seguent  
 
ACORD: 
 
“PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI persona titular del NIE XXXXXX la sanció 
de set-cents cinquanta-un euros (751 €) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança 
Municipal sobre la tinença d’animals, segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. DEIXAR SENSE EFECTE l’execució de la sanció econòmica imposada a la 
persona titular del NIE XXXXXX per haver-ne realitzat la part infractora la mesura 
alternativa en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció 
econòmica imposada. 
 
TERCER. ARXIVAR el present expedient administratiu sancionador. 
 
QUART. NOTIFICAR el present Decret a l’interessat, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, al Cap de la Policia Local 
i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
 
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 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 que es produís la 
desestimació presumpta del recurs. 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”.. 
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Proposicions urgents 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels assistents, 
s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquest punt que no ha pogut ser objecte d’estudi 
pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat 
amb l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa 
l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en que porti 
incorporat l’informe jurídic. 
 
 
 
30. Secretaria General.  
Número: 000041/2019-CONT. 
 
ADJUDICAR EL CONTRACTE DELS SERVEIS POSTALS DE L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS 
  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el seguent  
 
ACORD 

 
“PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis postals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
i els seus organismes autònoms a SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A., 
S.M.E., amb NIF A83052407, per un període d’un (1) any, prorrogable per un (1) any més, 
i amb un pressupost anual de 81.080,98€ (VUITANTA-UN MIL VUITANTA EUROS AMB 
NORANTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO), quantitat que inclou tots els impostos i les despeses 
necessàries amb els següents preus unitaris: 

 
 

CARTA ORDINARIA NACIONAL 
Àmbit 

poblacions 
menys de 
50.000 
habitants 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable 

Cost total anual  (sense 
IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 0,60 € 8.800 5.280,00 € 

     
0,49 €  

0% 4.312,00 € 

De 20 a 50 gr 0,70 € 120 84,00 € 
     

0,57 €  
0% 68,40 € 

Més de 50 a 100 1,10 € 20 22,00 € 
     

0,87 €  
0% 17,40 € 

Més de 100 a 
500 2,30 € 50 115,00 € 

     
1,82 €  

0% 91,00 € 

Més de 500 a 5,00 € 5 25,00 €      3,84 0% 19,20 € 
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1000 €  

Més de 1000 a 
2000 5,45 € 1 5,45 € 

     
4,18 €  

0% 4,18 € 

Àmbit 
poblacions a 

partir de 50,000 
habitants 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable 

Cost total anual  (sense 
IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 0,60 € 1.000 600,00 € 

     
0,49 €  

0% 490,00 € 

De 20 a 50 gr 0,70 € 50 35,00 € 
     

0,57 €  
0% 28,50 € 

Més de 50 a 100 1,10 € 15 16,94 €      
0,87 €  

0% 13,40 € 

Més de 100 a 
500 2,30 € 20 46,00 € 

     
1,82 €  

0% 36,40 € 

Més de 500 a 
1000 5,00 € 1 5,50 € 

     
3,84 €  

0% 4,22 € 

Més de 1000 a 
2000 5,45 € 1 5,45 € 

     
4,18 €  

0% 4,18 € 

  subtotal 6.240,34 €    5.088,88 € 

CARTA CERTIFICADA NACIONAL 

Àmbit local 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable 

Cost total anual  (sense 
IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 3,50 € 6.300 22.050,00 

€ 
     

2,99 €  
0% 18.837,00 € 

De 20 a 50 gr 3,60 € 1.000 3.600,00 €      
3,07 €  

0% 3.070,00 € 

Més de 50 a 100 4,00 € 15 60,00 € 
    3,39 

€  
0% 50,85 € 

Més de 100 a 
500 5,20 € 15 80,08 € 

     
4,37 €  

0% 67,30 € 

Més de 500 a 
1000 7,90 € 1 8,69 € 

     
6,46 €  

0% 7,11 € 

Més de 1000 a 
2000 8,35 € 1 9,19 € 

     
6,82 €  

0% 7,50 € 

Àmbit 
poblacions 
menys de 
50.000 
habitants 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable 

Cost total anual  (sense 
IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 3,50 € 750 2.625,00 € 

     
2,99 €  

0% 2.242,50 € 

De 20 a 50 gr 3,60 € 170 612,00 € 
     

3,07 €  
0% 521,90 € 

Més de 50 a 100 4,00 € 54 215,60 €      
3,39 €  

0% 182,72 € 

Més de 100 a 5,20 € 29 148,72 €      4,37 0% 124,98 € 
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500 €  

Més de 500 a 
1000 7,90 € 6 43,45 € 

     
6,46 €  

0% 35,53 € 

Més de 1000 a 
2000 8,35 € 6 45,93 € 

     
6,82 €  0% 37,51 € 

Àmbit 
poblacions a 

partir de 50,000 
habitants 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable 

Cost total anual  (sense 
IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 3,50 € 2.600 9.100,00 € 

     
2,99 €  

0% 7.774,00 € 

De 20 a 50 gr 3,60 € 700 2.520,00 €      
3,07 €  

0% 2.149,00 € 

Més de 50 a 100 4,00 € 210 840,00 € 
     

3,39 €  
0% 711,90 € 

Més de 100 a 
500 5,20 € 200 1.040,00 € 

     
4,37 €  

0% 874,00 € 

Més de 500 a 
1000 7,90 € 30 237,00 € 

     
6,46 €  

0% 193,80 € 

Més de 1000 a 
2000 8,35 € 10 83,50 € 

     
6,82 €  

0% 68,20 € 

  Subtotal 
43.319,15 

€     36.955,80 € 

CARTA INTERNACIONAL ORDINARIA 

Europa 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable 

Cost total anual  (sense 
IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 1,40 € 70 98,56 € 

     
1,40 €  

0% 98,56 € 

De 20 a 50 gr 1,70 € 1 1,87 € 
     

1,70 €  
0% 1,87 € 

Més de 50 a 100 2,45 € 1 2,45 € 
     

2,45 €  
0% 2,45 € 

Més de 100 a 
500 6,60 € 22 145,20 € 

     
6,60 €  0% 145,20 € 

Més de 500 a 
1000 13,10 € 1 13,10 € 

   13,10 
€  

0% 13,10 € 

Més de 1000 a 
2000 20,95 € 1 20,95 € 

   20,95 
€  

0% 20,95 € 

Resta de països 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable 

Cost total anual  (sense 
IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 1,50 € 1 1,50 € 

     
1,50 €  

0% 1,50 € 

De 20 a 50 gr 2,00 € 1 2,00 € 
     

2,00 €  
0% 2,00 € 
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Més de 50 a 100 3,40 € 1 3,40 € 
     

3,40 €  0% 3,40 € 

Més de 100 a 
500 10,25 € 3 33,83 € 

   10,25 
€  

0% 33,83 € 

Més de 500 a 
1000 21,40 € 1 21,40 € 

   21,40 
€  

0% 21,40 € 

Més de 1000 a 
2000 37,50 € 1 37,50 € 

   37,50 
€  

0% 37,50 € 

  Subtotal 381,76 €    381,76 € 

CARTA INTERNACIONAL CERTIFICADA 

Europa 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable 

Cost total anual  (sense 
IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 5,20 € 13 68,64 € 

     
5,20 €  

0% 68,64 € 

De 20 a 50 gr 5,80 € 18 102,08 € 
     

5,50 €  0% 96,80 € 

Més de 50 a 100 7,20 € 11 79,20 € 
     

6,25 €  
0% 68,75 € 

Més de 100 a 
500 14,05 € 1 14,05 € 

   10,40 
€  

0% 10,40 € 

Més de 500 a 
1000 25,20 € 1 25,20 € 

   16,90 
€  

0% 16,90 € 

Més de 1000 a 
2000 41,30 € 1 41,30 € 

   24,75 
€  

0% 24,75 € 

Resta de països 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable 

Cost total anual  (sense 
IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 5,30 € 1 5,30 € 

     
5,30 €  

0% 5,30 € 

De 20 a 50 gr 5,80 € 4 25,52 € 
     

5,80 €  
0% 25,52 € 

Més de 50 a 100 7,20 € 3 23,76 € 
     

7,20 €  0% 23,76 € 

Més de 100 a 
500 14,05 € 1 15,46 € 

   14,05 
€  

0% 15,46 € 

Més de 500 a 
1000 25,20 € 1 25,20 € 

   25,20 
€  

0% 25,20 € 

Més de 1000 a 
2000 41,30 € 1 41,30 € 

   41,30 
€  

0% 41,30 € 

  Subtotal 467,01 €     422,78 € 

CARTA URGENT 

Nacional 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable 

Cost total anual  (sense 
IVA) 
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Fins 20 
gr.normalitzades 3,00 € 1 3,00 € 

     
3,00 €  21% 3,00 € 

De 20 a 50 gr 3,10 € 1 3,10 € 
     

3,10 €  
21% 3,10 € 

Més de 50 a 100 3,50 € 1 3,50 € 
     

3,50 €  
21% 3,50 € 

Més de 100 a 
500 4,70 € 1 4,70 € 

     
4,70 €  

21% 4,70 € 

Europa 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable 

Cost total anual  (sense 
IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 3,90 € 1 3,90 € 

     
3,90 €  

0% 3,90 € 

De 20 a 50 gr 4,20 € 1 4,20 € 
     

4,20 €  
0% 4,20 € 

Més de 50 a 100 4,95 € 1 4,95 € 
     

4,95 €  
0% 4,95 € 

Més de 100 a 
500 9,10 € 1 9,10 € 

     
9,10 €  

0% 9,10 € 

Més de 500 a 
1000 15,60 € 1 15,60 €    15,60 

€  
0% 15,60 € 

Més de 1000 a 
2000 23,45 € 1 23,45 € 

   23,45 
€  

0% 23,45 € 

Resta de països 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable 

Cost total anual  (sense 
IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 4,00 € 1 4,00 € 

     
4,00 €  

0% 4,00 € 

De 20 a 50 gr 4,50 € 1 4,50 € 
     

4,50 €  
0% 4,50 € 

Més de 50 a 100 5,90 € 1 5,90 € 
     

5,90 €  
0% 5,90 € 

Més de 100 a 
500 12,75 € 1 12,75 € 

   12,75 
€  

0% 12,75 € 

Més de 500 a 
1000 23,90 € 1 23,90 € 

   23,90 
€  

0% 23,90 € 

Més de 1000 a 
2000 40,00 € 1 40,00 €    40,00 

€  
0% 40,00 € 

  Subtotal 166,55 €     166,55 € 

CARTA CERTIFICADA URGENT 

Nacional 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable 

Cost total anual  (sense 
IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 5,90 € 14 84,37 € 

     
5,67 €  

21% 81,08 € 
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De 20 a 50 gr 6,00 € 6 33,00 € 
     

5,76 €  21% 31,68 € 

Més de 50 a 100 6,45 € 1 7,10 € 
     

5,90 €  
21% 6,49 € 

Més de 100 a 
500 7,85 € 1 7,85 € 

     
7,11 €  

21% 7,11 € 

Més de 500 a 
1000 10,70 € 1 10,70 € 

     
9,68 €  

21% 9,68 € 

Més de 1000 a 
2000 10,95 € 1 10,95 € 

     
9,90 €  

21% 9,90 € 

Europa 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable 

Cost total anual  (sense 
IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 7,70 € 3 25,41 € 

     
5,45 €  

0% 17,99 € 

De 20 a 50 gr 8,00 € 1 8,00 € 
     

5,75 €  
0% 5,75 € 

Més de 50 a 100 8,75 € 1 9,63 € 
     

6,50 €  
0% 7,15 € 

Més de 100 a 
500 12,90 € 1 12,90 €    10,70 

€  
0% 10,70 € 

Més de 500 a 
1000 19,40 € 1 19,40 € 

   17,20 
€  

0% 17,20 € 

Més de 1000 a 
2000 27,25 € 1 27,25 € 

   25,10 
€  

0% 25,10 € 

Resta de països 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable 

Cost total anual  (sense 
IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 7,80 € 1 7,80 € 

     
5,55 €  

0% 5,55 € 

De 20 a 50 gr 8,30 € 1 9,13 € 
     

6,05 €  
0% 6,66 € 

Més de 50 a 100 9,70 € 1 9,70 € 
     

7,50 €  
0% 7,50 € 

Més de 100 a 
500 16,55 € 1 18,21 € 

   14,35 
€  

0% 15,79 € 

Més de 500 a 
1000 27,70 € 1 27,70 €    25,55 

€  
0% 25,55 € 

Més de 1000 a 
2000 43,80 € 1 43,80 € 

   41,60 
€  

0% 41,60 € 

  Subtotal 372,89 €     332,47 € 

VALORS AFEGITS A CERTIFICATS I NOTIFICACIONS 

  

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable 

Cost total anual  (sense 
IVA) 



 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153424040427117 
 
 
 
 
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 

 

AR Nacional  1,00 € 10.000 10.000,00€ 
     

1,00 €  21% 10.000,00€ 

AR Internacional 1,40 € 57 79,16 € 
     

1,40 €  
21% 79,16 € 

Gestió d'entrega 
notificacions 1,85 € 9.600 17.760,00€ 

     
1,43 €  

21% 13.728,00€ 

Prova d'entrega 
electrònica 0,80 € 11.135 8.908,00€ 

     
0,66 €  

21% 7.349,10 € 

  Subtotal 36.747,16€   31.156,26€ 

 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02.9200.2200100, del pressupost vigent i a les 
aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la finalització 
de la pròrroga.  
L’autorització i compromís de la resta de la despesa per als exercicis següents, se 
subordinarà al crèdit que pels esmentats exercicis es consigni en el pressupost 
corresponent. 
 
TERCER. Notificar l’adjudicació a SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS 
S.A., S.M.E., i publicar-la al Perfil del Contractant i 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 la Tècnica del Servei de Compres i Serveis 
Generals, Sra. Gemma Noya Espinazo. 
 
CINQUÈ. Aprovar la minuta del contracte que s’adjunta com a Annex. 
 
SISÈ. Contra aquest acte 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 
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.”. 
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CONTRACTE DELS SERVEIS POSTALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS  
Exp. 041/2019-CONT 
 
REUNITS 
 
D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, d’acord per acord de la Junta de 
Govern Local de data _____ de gener de 2020, i en ús de les facultats atorgades en 
l’esmentat acord, l’Alcaldessa-Presidenta OLGA ARNAU SANABRA, assistida en aquest 
acte pel Secretari General de la Corporació, ISIDRE MARTÍ SARDÀ. 
 
D’altra part, l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A., S.M.E. 
(en endavant el contractista), amb NIF A83052407  domicili al carrer Via de Dublin 7, de 
Madrid (28070), i en el seu nom i representació el Sr. Carlos Chimeno Requena, major 
d’edat amb NIF núm. 46595014G. 
 
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 de data 26 de novembre de 2019 va aprovar l’expedient, el 
plec de clàusules tècniques particulars i el plec de clàusules tècniques administratives 
corresponent a l’expedient per a la contractació dels serveis postals de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i els seus organismes autònoms (041/2019-CONT), prèvia emissió 
dels pertinents informes de les Secretaria i Intervenció Generals, per un període d’un 
(1) any, prorrogable per un (1) any més, i amb un pressupost base de licitació de 
87.694,84€ (VUITANTA-SET MIL SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB 
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS), més 18.415,92€ (DIVUIT MIL QUATRE-CENTS 
QINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS) corresponents al 21% d’IVA, que fan 
un total de 106.110,76 euros (CENT SIS MIL CENT DEU EUROS AMB SETANTA-SIS 
CÈNTIMS) 

II. En data 27 de novembre de 2019, es va publicar l’Anunci de Licitació a la Plataforma 
de Serveis a la Contractació Pública, establint el termini de finalització de presentació 
d’ofertes el dia 12 de desembre de 2019. 

III. En data 18 de desembre, la Mesa de Contractació va procedir a l’Obertura dels Sobres 
A i B, comprovant la correcta qualificació de la documentació administrativa i facilitant 
l’oferta econòmica als serveis tècnics responsables de l’emissió de l’informe 
d’adjudicació, que la Mesa assumirà a tots els efectes. 

IV. En data 19 de desembre de 2019, l’Interventor General de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, Sr. Cèsar Rodríguez Solà, va emetre un informe on proposa l’adjudicació del 
contracte de serveis postal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els seus organismes 
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autònoms a l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A., 
S.M.E., amb NIF A83052407.  

V. L’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A., S.M.E. ha 
dipositat la garantia definitiva i ha presentat la documentació acreditativa prèvia 
requerida. 

VI. La Intervenció Municipal ha emès els informes pertinents per a la disposició de la 
despesa. 

 
Amb aquests antecedents les parts contractants procedeixen a atorgar el present 
contracte de serveis  en base a les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A., S.M.E es compromet 
a efectuar els serveis postals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els seus organismes 
autònoms, amb subjecció a les clàusules administratives 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 (respectivament, Plec de 
Clàusules Tècniques Particulars i Plec de Clàusules Administratives Particulars). 
 
Segona.- El contractista s’obliga a executar el servei adjudicat per la quantitat anual de 
81.080,98€ (VUITANTA-UN MIL VUITANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS 
D’EURO), quantitat que inclou tots els impostos i les despeses necessàries, d’acord amb 
els següents preus unitaris: 
  
 

CARTA ORDINARIA NACIONAL 
Àmbit 

poblacions 
menys de 
50.000 
habitants 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable Cost total anual  (sense IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 0,60 € 8.800 5.280,00 € 

     
0,49 €  

0% 4.312,00 € 

De 20 a 50 gr 0,70 € 120 84,00 € 
     

0,57 €  
0% 68,40 € 

Més de 50 a 100 1,10 € 20 22,00 € 
     

0,87 €  
0% 17,40 € 

Més de 100 a 
500 2,30 € 50 115,00 € 

     
1,82 €  0% 91,00 € 

Més de 500 a 
1000 5,00 € 5 25,00 € 

     
3,84 €  

0% 19,20 € 

Més de 1000 a 
2000 5,45 € 1 5,45 € 

     
4,18 €  

0% 4,18 € 

Àmbit 
poblacions a 

partir de 50,000 
habitants 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable Cost total anual  (sense IVA) 

Fins 20 0,60 € 1.000 600,00 €      0% 490,00 € 
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gr.normalitzades 0,49 €  

De 20 a 50 gr 0,70 € 50 35,00 € 
     

0,57 €  
0% 28,50 € 

Més de 50 a 100 1,10 € 15 16,94 € 
     

0,87 €  0% 13,40 € 

Més de 100 a 
500 2,30 € 20 46,00 € 

     
1,82 €  

0% 36,40 € 

Més de 500 a 
1000 5,00 € 1 5,50 € 

     
3,84 €  

0% 4,22 € 

Més de 1000 a 
2000 5,45 € 1 5,45 € 

     
4,18 €  

0% 4,18 € 

  subtotal 6.240,34 €    
CARTA CERTIFICADA NACIONAL 

Àmbit local 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable Cost total anual  (sense IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 3,50 € 6.300 22.050,00 

€ 
     

2,99 €  
0% 18.837,00 € 

De 20 a 50 gr 3,60 € 1.000 3.600,00 € 
     

3,07 €  0% 3.070,00 € 

Més de 50 a 100 4,00 € 15 60,00 € 
    

3,39 €  
0% 50,85 € 

Més de 100 a 
500 5,20 € 15 80,08 € 

     
4,37 €  

0% 67,30 € 

Més de 500 a 
1000 7,90 € 1 8,69 € 

     
6,46 €  

0% 7,11 € 

Més de 1000 a 
2000 8,35 € 1 9,19 € 

     
6,82 €  

0% 7,50 € 

Àmbit 
poblacions 
menys de 
50.000 
habitants 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable Cost total anual  (sense IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 3,50 € 750 2.625,00 € 

     
2,99 €  

0% 

De 20 a 50 gr 3,60 € 170 612,00 € 
     

3,07 €  
0% 521,90 € 

Més de 50 a 100 4,00 € 54 215,60 € 
     

3,39 €  0% 182,72 € 

Més de 100 a 
500 5,20 € 29 148,72 € 

     
4,37 €  

0% 124,98 € 

Més de 500 a 
1000 7,90 € 6 43,45 € 

     
6,46 €  

0% 35,53 € 

Més de 1000 a 
2000 8,35 € 6 45,93 € 

     
6,82 €  

0% 37,51 € 

Àmbit 
poblacions a 

partir de 50,000 
habitants 

preu 
unitari 
màxim 
sense 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 

% IVA 
aplicable Cost total anual  (sense IVA) 
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IVA IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 3,50 € 2.600 9.100,00 € 

     
2,99 €  

0% 7.774,00 € 

De 20 a 50 gr 3,60 € 700 2.520,00 € 
     

3,07 €  0% 2.149,00 € 

Més de 50 a 100 4,00 € 210 840,00 € 
     

3,39 €  
0% 711,90 € 

Més de 100 a 
500 5,20 € 200 1.040,00 € 

     
4,37 €  

0% 874,00 € 

Més de 500 a 
1000 7,90 € 30 237,00 € 

     
6,46 €  

0% 193,80 € 

Més de 1000 a 
2000 8,35 € 10 83,50 € 

     
6,82 €  

0% 68,20 € 

  Subtotal 
43.319,15 

€ 
    

CARTA INTERNACIONAL ORDINARIA 

Europa 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable Cost total anual  (sense IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 1,40 € 70 98,56 € 

     
1,40 €  

0% 98,56 € 

De 20 a 50 gr 1,70 € 1 1,87 € 
     

1,70 €  
0% 1,87 € 

Més de 50 a 100 2,45 € 1 2,45 € 
     

2,45 €  
0% 2,45 € 

Més de 100 a 
500 6,60 € 22 145,20 € 

     
6,60 €  

0% 145,20 € 

Més de 500 a 
1000 13,10 € 1 13,10 € 

   
13,10 
€  

0% 13,10 € 

Més de 1000 a 
2000 20,95 € 1 20,95 € 

   
20,95 
€  

0% 20,95 € 

Resta de països 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable Cost total anual  (sense IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 1,50 € 1 1,50 € 

     
1,50 €  

0% 1,50 € 

De 20 a 50 gr 2,00 € 1 2,00 € 
    

2,00 €  
0% 2,00 € 

Més de 50 a 100 3,40 € 1 3,40 € 
     

3,40 €  
0% 3,40 € 

Més de 100 a 
500 10,25 € 3 33,83 € 

   
10,25 
€  

0% 33,83 € 
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Més de 500 a 
1000 21,40 € 1 21,40 € 

   
21,40 
€  

0% 21,40 € 

Més de 1000 a 
2000 37,50 € 1 37,50 € 

   
37,50 
€  

0% 37,50 € 

  Subtotal 381,76 €    381,76 € 

CARTA INTERNACIONAL CERTIFICADA 

Europa 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable Cost total anual  (sense IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 5,20 € 13 68,64 € 

     
5,20 €  

0% 68,64 € 

De 20 a 50 gr 5,80 € 18 102,08 € 
     

5,50 €  0% 96,80 € 

Més de 50 a 100 7,20 € 11 79,20 € 
     

6,25 €  
0% 68,75 € 

Més de 100 a 
500 14,05 € 1 14,05 € 

   
10,40 
€  

0% 10,40 € 

Més de 500 a 
1000 25,20 € 1 25,20 € 

   
16,90 
€  

0% 16,90 € 

Més de 1000 a 
2000 41,30 € 1 41,30 € 

   
24,75 
€  

0% 24,75 € 

Resta de països 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable Cost total anual  (sense IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 5,30 € 1 5,30 €      

5,30 €  
0% 5,30 € 

De 20 a 50 gr 5,80 € 4 25,52 € 
     

5,80 €  
0% 25,52 € 

Més de 50 a 100 7,20 € 3 23,76 € 
     

7,20 €  
0% 23,76 € 

Més de 100 a 
500 14,05 € 1 15,46 € 

   
14,05 
€  

0% 15,46 € 

Més de 500 a 
1000 25,20 € 1 25,20 € 

   
25,20 
€  

0% 25,20 € 

Més de 1000 a 
2000 41,30 € 1 41,30 € 

   
41,30 
€  

0% 41,30 € 

  Subtotal 467,01 €     

CARTA URGENT 
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Nacional 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable Cost total anual  (sense IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 3,00 € 1 3,00 € 

     
3,00 €  

21% 3,00 € 

De 20 a 50 gr 3,10 € 1 3,10 € 
     

3,10 €  
21% 3,10 € 

Més de 50 a 100 3,50 € 1 3,50 € 
     

3,50 €  21% 3,50 € 

Més de 100 a 
500 4,70 € 1 4,70 € 

     
4,70 €  

21% 4,70 € 

Europa 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable Cost total anual  (sense IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 3,90 € 1 3,90 €      

3,90 €  
0% 3,90 € 

De 20 a 50 gr 4,20 € 1 4,20 € 
     

4,20 €  
0% 4,20 € 

Més de 50 a 100 4,95 € 1 4,95 € 
     

4,95 €  
0% 4,95 € 

Més de 100 a 
500 9,10 € 1 9,10 € 

     
9,10 €  

0% 9,10 € 

Més de 500 a 
1000 15,60 € 1 15,60 € 

   
15,60 
€  

0% 15,60 € 

Més de 1000 a 
2000 23,45 € 1 23,45 € 

   
23,45 
€  

0% 23,45 € 

Resta de països 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable Cost total anual  (sense IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 4,00 € 1 4,00 € 

     
4,00 €  

0% 

De 20 a 50 gr 4,50 € 1 4,50 € 
     

4,50 €  
0% 4,50 € 

Més de 50 a 100 5,90 € 1 5,90 € 
     

5,90 €  
0% 5,90 € 

Més de 100 a 
500 12,75 € 1 12,75 € 

   
12,75 
€  

0% 12,75 € 

Més de 500 a 
1000 23,90 € 1 23,90 € 

   
23,90 
€  

0% 23,90 € 

Més de 1000 a 
2000 40,00 € 1 40,00 € 

   
40,00 
€  

0% 40,00 € 
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  Subtotal 166,55 €     166,55 € 

CARTA CERTIFICADA URGENT 

Nacional 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable Cost total anual  (sense IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 5,90 € 14 84,37 €      

5,67 €  
21% 81,08 € 

De 20 a 50 gr 6,00 € 6 33,00 € 
     

5,76 €  
21% 31,68 € 

Més de 50 a 100 6,45 € 1 7,10 € 
     

5,90 €  
21% 6,49 € 

Més de 100 a 
500 7,85 € 1 7,85 € 

     
7,11 €  

21% 7,11 € 

Més de 500 a 
1000 10,70 € 1 10,70 € 

     
9,68 €  

21% 9,68 € 

Més de 1000 a 
2000 10,95 € 1 10,95 € 

     
9,90 €  21% 9,90 € 

Europa 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable Cost total anual  (sense IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 7,70 € 3 25,41 € 

     
5,45 €  

0% 17,99 € 

De 20 a 50 gr 8,00 € 1 8,00 €      
5,75 €  

0% 5,75 € 

Més de 50 a 100 8,75 € 1 9,63 € 
     

6,50 €  
0% 7,15 € 

Més de 100 a 
500 12,90 € 1 12,90 € 

   
10,70 
€  

0% 10,70 € 

Més de 500 a 
1000 19,40 € 1 19,40 € 

   
17,20 
€  

0% 17,20 € 

Més de 1000 a 
2000 27,25 € 1 27,25 € 

   
25,10 
€  

0% 25,10 € 

Resta de països 

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable Cost total anual  (sense IVA) 

Fins 20 
gr.normalitzades 7,80 € 1 7,80 € 

     
5,55 €  

0% 5,55 € 

De 20 a 50 gr 8,30 € 1 9,13 € 
     

6,05 €  
0% 6,66 € 

Més de 50 a 100 9,70 € 1 9,70 € 
     

7,50 €  
0% 7,50 € 

Més de 100 a 
500 16,55 € 1 18,21 € 

   
14,35 

0% 15,79 € 
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€  

Més de 500 a 
1000 27,70 € 1 27,70 € 

   
25,55 
€  

0% 25,55 € 

Més de 1000 a 
2000 43,80 € 1 43,80 € 

   
41,60 
€  

0% 41,60 € 

  Subtotal 372,89 €     

VALORS AFEGITS A CERTIFICATS I NOTIFICACIONS 

  

preu 
unitari 
màxim 
sense 
IVA 

estimació 
enviaments 
anuals (12 
mesos) 

Cost total 
sense IVA 

Preu 
unitari 
ofert 
(sense 
IVA) 

% IVA 
aplicable Cost total anual  (sense IVA) 

AR Nacional  1,00 € 10.000 10.000,00€ 
     

1,00 €  
21% 10.000,00€ 

AR Internacional 1,40 € 57 79,16 € 
     

1,40 €  
21% 79,16 € 

Gestió d'entrega 
notificacions 1,85 € 9.600 17.760,00€ 

     
1,43 €  21% 13.728,00€ 

Prova d'entrega 
electrònica 0,80 € 11.135 8.908,00 € 

     
0,66 €  

21% 7.349,10 € 

  Subtotal 36.747,16€   31.156,26€ 

 
Tercera.- La durada  del contracte serà d’un (1) any, prorrogable per un (1) any més. 
 
Quarta.- El contractista s’obliga a gestionar el 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 els preus unitaris inclosos en la seva oferta. 
 
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. 
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Precs i preguntes  
 
 
“.-.”. 
 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:45 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


