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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL                                         
DE 26 DE NOVEMBRE DE 2019 

 
 
Acta núm. 38 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 09.30 hores del dia 26 de novembre de 2019, sota 
la presidència de la Sra. OLGA ARNAU SANABRA, es reuneixen a la sala de sessions 
de la Casa de la Vila les persones següents: 
 

ADELAIDA MOYA TAULÉS 
XAVIER SERRA ALBET 
ENRIC GARRIGA UBIA 
ANTONI PALACIOS ASENSIO 

   
           SECRETARI  
 ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
 INTERVENTOR 
 CÈSAR RODRIGUEZ SOLÀ 

 
Assisteixen a la mateixa reunió i  MARIA MERCÈ MATEO I OLIVARES (Regidora 
ERC)  i MARTA GUINDA CAMPS (Regidora CUP) d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 

La reunió s’efectua en primera convocatòria 
 

ORDRE DEL DIA  
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
Servei de Fe Pública 
 
1. Aprovar l’acta de la sessió ordinària del dia 19 de novembre de 2019. 
 
Servei de Contractació i Patrimoni 
 
2. Aprovar la pròrroga del contracte del Servei de Mediació Ciutadana de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Núm. Exp. 000030/2016-CONT 
 

3. Aprovar l’expedient de contractació i obertura del procediment d’adjudicació 
per a la contractació del servei de 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. Núm. Exp. 
000026/2019-CONT 

 
4. Aprovar la correcció de l’error material detectat en l’adhesió a l’acord marc de 

serveis de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements 
substitutius. Núm. Exp. 000027/2019-CONT 
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5. Aprovar l’expedient de contractació i obertura del procediment d’adjudicació 

per a la contractació dels serveis de manteniment del programari de gestió 
d’AYTOS instal·lat i en explotació a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Núm. 
Exp. 000038/2019-CONT 

 
6. Aprovar l’expedient de contractació i obertura del procediment d’adjudicació 

per a la contractació de serveis postals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
i els seus organismes autònoms, en concret cartes i targetes postals, cartes 
certificades i notificacions administratives amb destinació al territori estatal i 
internacional. Núm. Exp. 000041/2019-CONT 

 
Responsabilitat Patrimonial 
 
7. Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per danys per caiguda a la 

Plaça Soler i Gustems pel mal estat del paviment, el dia 18 d’octubre de 
2017.  Import 7263.47 euros.  Núm. Exp. 000142/2017-REC 

 
8. Inadmetre el recurs de reposició contra l’acord de desestimar la reclamació de 

responsabilitat patrimonial per danys per accident amb el ciclomotor C 9476 
BNZ, a la Rambla Samà amb el carrer Cuba, pel mal estat de la calçada, el dia 
22 de maig de 2018.  Import 378 euros. Núm. Exp. 000098/2018-REC 

 
9. Desestimar el recurs de reposició de la reclamació de responsabilitat patrimonial 

per danys al seu vehicle B 8460 KT al caure-li un arbre mentre estava aparcat al 
carrer Molí de Vent amb carrer Francesc Macià, 3l dia 20 d’octubre de 2018.  
Import 1228.63 euros.  Exp. 194/18-REC 

 
Unitat de Gestió d’Expedients Sancionadors 
 
10. Imposar a la persona  titular del NIE Y2638395-X, la sanció de multa de 300 €, 

per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Civisme, per satisfer les seves 
necessitats fisiòlogues a la via pública, en data 17/03/2019. Núm. Exp. 
000163/2019-UES. 

 
11. Imposar a la persona  titular del NIE X9334450-S, la sanció de multa de 300 €, 

per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Civisme, per satisfer les seves 
necessitats fisiòlogues a la via pública, en data 06/04/2019. Núm. Exp. 
000174/2019-UES. 

 
12. Imposar a la persona  titular del DNI 47684783-X, la sanció de multa de 300 €, 

per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Civisme, per satisfer les seves 
necessitats fisiòlogues a la via pública, en data 12/05/2019. Núm. Exp. 
000244/2019-UES. 

 
13. Imposar a la activitat comercial amb NIF B67009779 la sanció de multa de 1.202 

€ per infracció dels articles 29.2b) i 29.2d) de l’Ordenança de Civisme i 
Convivència, per col·locar la terrassa de l’establiment sense autorització i 
desobeir els requeriments dels serveis d’inspecció d’aquest Ajuntament, en data 
26/06/2019. Núm. Exp. 000285/2019-UES 
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14. Desestimar les al·legacions presentades per la persona titular del DNI 09650007-

N i imposar la sanció de multa de 400 € per infracció de l’article 52 de la Llei 
13/2014, de 30 octubre d’accessibilitat, per ús fraudulent de targeta 
d’aparcament per a persones amb invalidesa, en data 27/05/2019. Núm. Exp. 
000306/2019-UES 

 
15. Arxivar l’expedient sancionador per estimació de les al·legacions presentades 

per l’activitat comercial amb NIF E66751694, per infracció de l’article 23.3.H) de 
l’Ordenança de Civisme, per deixar cartrons fora dels contenidors a la via pública 
en data  21/05/2019. Núm. Exp. 000257/2019-UES 

 
16. Arxivar l’expedient sancionador per estimació de les al·legacions presentades 

per l’activitat comercial amb NIF B66908831, per infracció de l’article 23.3.H) de 
l’Ordenança de Civisme, per deixar cartrons fora dels contenidors a la via pública 
en data  16/05/2019 Núm. Exp. 000258/2019-UES 

 
17. Arxivar l’expedient sancionador per estimació de les al·legacions presentades 

per la persona titular del DNI 09203581-X, per infracció de l’article 45 de 
l’Ordenança de Civisme, per miccionar a la via pública en data  14/05/2019 Núm. 
Exp. 000261/2019-UES 

 
18. Arxivar l’expedient sancionador per realització favorable de mesures alternatives 

en benefici de la comunitat com a compensació al pagament de la sanció a la 
persona  titular del DNI 33892494-Q, per infracció de l’article 12 de l’Ordenança 
de de Tinença Animals, per molèsties ocasionades pel seu gos, segons informe 
de data 15/04/2019. Núm. Exp. 000173/2019-UES. 

 
INTERVENCIÓ 

 
19. Aprovar la relació de factures de la Junta de Govern Local núm. 2019/36 del dia 

19/11/2019. Núm. Exp. 116/2019/eINT 
 
TRESORERIA 
 
Gestió Tributària i Recaptació 
 
20. Desestimar del recurs de reposició interposat contra la resolució de concessió de 

subvenció a la Taxa d’Escombraries Industrials 2018. Núm. Exp. 646/2019/eSUB 
 
21. Denegar la sol·licitud de Maria Isabel Serrano Bravo de subvenció de la Taxa 

Llicències Urbanístiques-Impost Sobre Construccions i de la Taxa per Intervenció 
Municipal en Activitats i Instal·lacions, per haver-se presentat fora de termini. 
Núm. Exp. 624/2019/eSUB 

 
RECURSOS HUMANS 
 
22. Acceptar la subvenció per a la realització del Programa ENFEINA’T, 

convocatòria 2019, aprovada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en data 
31 d’octubre de 2019. Núm. Exp. 755/2019/eAJT 
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ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I TIC 
 
23. Aprovar la baixa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú com a entitat de registre 

interna de CATCERT per a la prestació de serveis de certificació digital. Núm. 
Exp. 6/2019/eTIC 

 
 
POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
ESPORTS 
 
24. Aprovar la concessió d’una subvenció nominativa any 2019 a l’entitat a. 

E.EVASION RUNNING VILANOVA. Núm. Exp. 602/2019/eSUB 
 
CULTURA 
 
25. Aprovar l’atorgament de subvenció nominativa prevista a les bases d’execució 

del Pressupost a l’entitat AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA- 
COORDINADORA SARDANISTA. Núm. Exp. 423/2019/eSUB. 

 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
26. Aprovar l’autorització de reposició comptable saldos no disposats de contractació 

dels serveis per l’organització, gestió i muntatge de la Fira de Novembre 2019. 
Núm. Exp. 00024/2018-CONT 

 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME I HABITATGE 
 
Llicències i disciplina d’obres i activitats 

 
27. Aprovar la sol·licitud de llicència d’obres presentada per Valerie Emma Yael 

Abitbol, per a  rehabilitar habitatge unifamiliar entre mitgeres de pb+2pp, amb ús 
de local en planta baixa, situat al C. Sant Sebastià,   26.  Núm. Exp.: 
000463/2019-OBR 
 

28. Aprovar la sol·licitud de llicència d’obres presentada per DAFER HOMES, SL, 
per a enderrocar l’edifici existent i construir un edifici plurifamiliar entre mitgeres 
de pb+3pp+psco, amb 6 habitatges en plantes pis i 2 locals en pb destinats a 
aparcament amb 3 places cadascun (total 6 places d'aparcament), situat a Pl. 
Marina, 1-2, cantonada C. Carlets, 7. Núm. Exp.: 000529/2019-OBR 
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29. Aprovar  la sol·licitud de llicència d’obres presentada per BLUEPROPERTY 
GARRAF, SL, per a  enderrocar edifici entre mitgeres  a Rbla. Pau,   65. Núm. 
Exp.: 000801/2019-OBR 

 

30. Aprovar la sol·licitud presentada per VICASA 2014, SL, on demana la pròrroga 
de la llicència exp. 000437/2017-OBR  prorroga de la llicència d'obres per la 
finalització de les obres, situat a C. Vicent Andres Estelles,    6-8. Núm. Exp.: 
000865/2019-OBR 

 
 
 
Punts a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
Unitat de Gestió d’Expedients Sancionadors 
 
31. Imposar a la persona titular del DNI 48193312-D la sanció de multa de 751 € per 

infracció de L’article 31.3 de l’Ordenança d’animals, per portar un gos considerat 
potencialment perillós per la via pública deslligat i sense morrió,  en data 
14/03/2019. Núm. Exp. 000161/2019-UES 

 
 

32. PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les comissions 
respectives, s’adopten els acords següents: 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
1. SERVEI DE FE PÚBLICA. APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

DEL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2019. 
 
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 19 de 
novembre de 2019. 
 
2. SERVEI DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI. APROVAR LA PRÒRROGA DEL 

CONTRACTE DEL SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000030/2016-CONT 

 
Relació de fets 
 
I. Vist l’expedient 030/2016-CONT relatiu a la contractació del Servei de Mediació 
ciutadana de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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II. La Junta de Govern local de data 6 de febrer de 2018 va adjudicar a MARTA 
UXÓ DE LA YGLESIA, el contracte del Servei de Mediació de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú,  per un període de 2 anys, prorrogables anualment per mutu acord 
fins a un màxim de 2 anys més, per un import anual de 60.561,90 €. 
 
III. En data 1 de març de 2018 es va iniciar el contracte pel període de 2 anys, fins 
el 29 de febrer de 2020. 
 
IV.  En data 13 de novembre de 2019 el Cap de Servei de Convivència i Equitat, Sr. 
David Espinola Puig, ha emès informe on es considera necessari continuar amb la 
prestació del servei de mediació ciutadana per no disposar l’Ajuntament de mitjans 
propis corresponents. Informa de la satisfacció del servei envers l’execució del 
contracte durant el període contractual transcorregut fins el moment, i proposa 
prorrogar el contracte per un any més, a partir de l’1 de març de 2020. 
 
Fonaments del dret 
 
Per tot això, i d’acord amb les competències que en matèria de contractació atorga la 
Disposició Addicional Segona del TRLCSP a l’Alcaldessa, si bé aquestes han estat 
delegades a la Junta de Govern Local per Decret de data 25 de juny de 2019, publicat 
en el BOPB de data 3 de juliol de 2019.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER. PRORROGAR per mutu acord de les parts el contracte amb  la  Sra. MARTA 
UXÓ DE LA YGLESIA, amb NIF 046130326P, de servei de mediació ciutadana de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per un període d’un any, des de l’1 de març de 
2020 i fins el 28 de febrer de 2021, per un import anual de 60.561,90€ (SEIXANTA MIL 
CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS D’EURO), 
corresponents 52.133,81 € (CINQUANTA DOS MIL CENT TRENTA-TRES EUROS 
AMB VUITANTA UN CÈNTIMS D’EURO) a la base imposable i 8.428,10 € (VUIT MIL 
QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS D’EURO) al 21% d’IVA 
només referent als honoraris en la gestió del servei. 
 
La despesa prevista per al 2020, tenint en compte que la pròrroga del contracte serà a 
partir de  l’1 de març, serà de 50.468,25€ (CINQUANTA MIL QUATRE-CENTS 
SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS D’EURO). 
 
La despesa prevista per al 2021, serà de 10.093,65€ (DEU MIL NORANTA-TRES 
EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO). 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 08.3272.2279902 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 del contracte. 
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L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  
 
TERCER. Notificar l’adjudicació a MARTA UXÓ DE LA YGLESIA,  i publicar al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART.  Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunta com a Annex. 
 
CINQUÈ. Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
SISÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
 
 
 
 

ANNEX 1 (MINUTA CONTRACTE) 
 

ADDENDA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA  
DE  L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 

 
Exp. 030/2016-CONT 
 
REUNITS 
 
D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió ordinària de data __ de __________ de 2019 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. 
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D’altra part, la Sra. MARTA UXO DE LA YGLESIA, amb document d’identitat 
046130326-P i domicili a efectes de notificacions al carrer Xicrandes 24 de Vilanova i 
la Geltrú, 08800, (en endavant, també, la contractista). 
 
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 per la contractista. 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 
I. Vist l’expedient 030/2016-CONT relatiu a la contractació del Servei de Mediació 
ciutadana de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
  
II. La Junta de Govern local de data 6 de febrer de 2018 va adjudicar a MARTA 
UXÓ DE LA YGLESIA, el contracte del Servei de Mediació de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú,  per un període de 2 anys, prorrogables anualment per mutu acord 
fins a un màxim de 2 anys més, per un import anual de 60.561,90 €. 
 
III. En data 1 de març de 2018 es va iniciar el contracte pel període de 2 anys, fins 
el 29 de febrer de 2020. 
 
IV.  En data 13 de novembre de 2019 el Cap de Servei de Convivència i Equitat, Sr. 
David Espinola Puig, ha emès informe on es considera necessari continuar amb la 
prestació del servei de mediació ciutadana per no disposar l’Ajuntament de mitjans 
propis corresponents. Informa de la satisfacció del servei envers l’execució del 
contracte durant el període contractual transcorregut fins el moment, i proposa 
prorrogar el contracte per un any més, a partir de l’1 de març de 2020. 
 
V. Per acord de la Junta de Govern Local de data _____ de _______ de 2019 s’ha 
de prorrogar el contracte per un any més, de l’1 de març de 2020 al 28 de febrer de 
2021. 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- Les parts prorroguen per mutu acord el contracte de servei de mediació 
ciutadana de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb la Sra. MARTA UXO DE LA 
YGLESIA, per un període d’un any, de l’1 de març de 2020 al 28 de febrer de 2021, 
per un import anual de 60.561,90 €. 
 
Segona.- Es mantenen inalterades, i per tant segueixen essent d’aplicació, la resta de 
clàusules i obligacions subscrites al contracte inicial entre les parts, que no es vegin 
expressament modificades per la present novació. 
 
En prova de conformitat amb el contingut del present contracte, ambdues parts el 
signen digitalment a un sol efecte i sense unitat d’acte. 
 
 
El Secretari General                 L’Alcaldessa 
Isidre Martí Sardà                Olga Arnau Sanabra 
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Marta Uxó de la Yglesia 

 
 
3. SERVEI DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI. APROVAR L’EXPEDIENT DE 

CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER 
A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 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. NÚM. EXP. 000026/2019-CONT 

 
Relació de fets 
  
Primer.- El Cap del Servei de Serveis Viaris i Manteniment de Ciutat, Sr. Jordi Campamà 
Pujol, ha emès informe justificatiu de necessitat de la contractació, les característiques i 
l’import del contracte de 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, d’acord amb l’article 28.1 i 116  de la LCSP i l’article 73 RGLCAP. 
 
Segon.- Han estat redactat els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules 
administratives particulars que regiran el contracte. 
 
Tercer.- La Intervenció municipal ha emès informe de fiscalització prèvia. 
 
Quart.- Els Serveis Jurídics han emès informe envers als aspectes legals aplicables a 
l’expedient. 
 
Fonaments del dret 
 
Primer.- Atès el que disposen els articles 16, 116 i 117 de la LCSP, en quant a l’inici, 
contingut i aprovació i tramitació de l’expedient administratiu. 
 
Segon.- Atès el que disposa l’article 122 de la LCSP en quant a la tramitació i aprovació 
del plec de clàusules administratives particulars i l’article 124 de la LCSP en quant a la 
tramitació i aprovació del plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
Tercer.- Atès les competències que en matèria de contractació atorga la Disposició 
Addicional Segona de la LCSP a l’Alcaldessa delegades en la Junta de Govern Local, 
mitjançant Decret 3545 de 25 de juny de 2019, publicat al BOPB en data 3 de juliol de 
2019. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 
 
ACORD 



 
 
 

10 
 
 
 
 
 

 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic, i l’obertura del procediment d’adjudicació 
mitjançant procediment obert simplificat, i el plec de clàusules administratives particulars i 
tècniques per a la contractació 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. 
SEGON. Convocar licitació per procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159 
de la LCSP, 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 deu (10) 
mesos, desglossat en tres lots de la manera que segueix: 
 
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). 

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, i es preveu que sigui el primer de gener de 2020. 
L’autorització o realització del contracte se subordina, en qualsevol cas, a l’existència 
de crèdit suficient en l’exercici pressupostari corresponent. 

TERCER. Publicar l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant. 
 
QUART. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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CINQUÈ. 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. 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ 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 
 
 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER PROCEDIMENT OBERT 
 
 
 
NÚMERO D’EXPEDIENT: 026/2019-CONT 
 
 CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte és el servei de transport i gestió dels residus de la Deixalleria de 
Vilanova i la Geltrú. El contracte es divideix amb els lots següents: 
 
Lot 1. Servei de transport i gestió de la fracció de residus assimilables 
Lot 2. Servei de transport i gestió de la fracció de runes  
Lot 3. Servei de transport i gestió de la fracció de restes vegetals 
 
Aquests serveis es duran a terme a petició expressa del departament de Serveis Viaris i a 
demanda, que trametrà a l’adjudicatari, via fax, o correu electrònic o telèfon, una 
sol·licitud de recollida quan ho consideri necessari. 
 
L’àmbit dels treballs a executar de la present contractació, és d’aplicació a la gestió que 
es duu a terme dins el terme municipal de Vilanova i la Geltrú. 
 
Les instal·lacions de la deixalleria “Punt Net” de Vilanova i la Geltrú, es troben a camí Net 
s/n. 
 
CLÀUSULA 2. OBLIGACIONS GENERALS 
 
La intenció dels serveis tècnics municipals al redactar les condicions que consten en 
aquest plec és que existeixi un equilibri entre les obligacions i l’import econòmic que 
s’aboni pel seu compliment. 
 
En aquest sentit, el plec remarca la voluntat de l’Ajuntament d’exigir de forma estricta el 
compliment, tant de les condicions que aquí es descriuen, com aquelles que ofereixi el 
licitador que resulti adjudicatari. 
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Per aquesta raó l’Ajuntament disposarà d’un servei de control de qualitat i seguiment 
contractual propi o podrà fer una reserva en el seu pressupost per contractar externament 
l’esmentat servei. 
 
Els resultats obtinguts en aquest control de qualitat tindran repercussió directe sobre les 
certificacions del contracte. 
 
L’adjudicatari, per l’acceptació d’aquest plec queda obligat a notificar a l’Ajuntament 
qualsevol variació que afecti al compliment de les exigències d’aquest plec i les 
obligacions a les que s’hagi compromès el licitador en la seva oferta. 
 
CLÀUSULA 3. LOT 1 
 
Servei de transport i gestió dels residus de la fracció de residus assimilables de la 
deixalleria del Punt Net. 
 
El present contracte fa referència al servei de transport i gestió dels residus de la fracció 
de residus assimilables de la deixalleria del Punt Net i especificats a l’Annex I del present 
Plec tècnic. 
 
3.1. VOLUM DE TREBALL 
 

(Tn)* 2016 2017 2018 
Oli vegetal 7,79 12,04 8,84 
Oli mineral 2,42 1 0,75 
REPQ: Pastosos 2,47 8,4 7,8 
Fibrociment 5 9,64 1,44 
Envasos buits 3,5 3,41 3,5 
Aerosols 1,58 2 2 
Toners 0,08 0,1 0,1 
Envasos a pressió 0,34 0,5 0,86 
Filtres d’oli 0,06 0,05 0,05 
REPQ: Laboratori 0,14 0,2 0,2 
REPQ: Dissolvents 5 5 5 

 
* Les dades s’ofereixen en tones; alguns dels valors son estimacions atenent la mitja 
produïda durant els anys. 
 
3.2. MITJANS MATERIALS MÍNIMS 
 
L’adjudicatari equiparà convenientment els seus treballadors amb eines i materials per tal 
que puguin desenvolupar de manera satisfactòria qualsevol de les tasques encomanades 
en el seu servei. Anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària el cost dels productes i 
materials utilitzats per al tractament i el transport dels residus assimilables especificats a 
l’annex 1, els estris necessaris, els vestits de treball apropiats i tota la despesa 
necessària per a l’adequada prestació del servei.  
 
En cap cas, la maquinària serà inferior a la relacionada a continuació:  
 
- Un camió o vehicle adaptat a la recollida dels diferents recipients proposats.  
- Caixa metàl·lica per àcids, bases, cosmètics i reactius de laboratori. 
- Cubicontainer de 1000L per l’oli vegetal. 
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- Caixa metàl·lica per envasos a pressió i extintors. 
- Bidó metàl·lic de 200L per filtres d’oli. 
- Caixa metàl·lica per pintures, dissolvents, coles i ceres. 
- Contenidor de plàstic per olis minerals. 
- Big bags especials per fitosanitaris, pesticides i insecticides. 
- Big bags per envasos de plàstic i envasos de metall. 
- Big bag especial per fibrociment. 
- Caixa metàl·lica per tòners, productes comburents, absorbents, termòmetres, 

radiografies, medicaments i altres residus similars. 
 
Queda a decisió de l’adjudicatari ampliar aquests mitjans. 
 
A la zona de emmagatzematge dels residus assimilables, l’adjudicatari decidirà i muntarà 
a compte propi tot el que consideri oportú per a la correcta realització del servei, havent 
de comptar en tot moment amb l’aprovació final dels responsables tècnics de 
l’Ajuntament. 
 
 
CLÀUSULA 4. LOT 2 
 
Servei de transport i gestió dels residus de la fracció de runes de la deixalleria del 
Punt Net. 
 
4.1. VOLUM DE TREBALL 
 

Any (Kg) 
2018 1.476.700 
2017 1.445.280 
2016 1.240.340 

 
A banda de les aportacions realitzades per les persones usuàries del Punt Net, les dades 
inclouen l’aportació de runes de la Unitat de Serveis Municipals (USM) fruit de les obres 
d’arranjament de la via pública, i que s’estimen en 300 Tn.  
 
Les runes aportades per la USM poden estar confinades en un espai annexa del Punt 
Net. 
 
4.2. MITJANS MATERIALS MÍNIMS 
 
L’adjudicatari equiparà convenientment els seus treballadors amb eines i materials per tal 
que puguin desenvolupar de manera satisfactòria qualsevol de les tasques encomanades 
en el seu servei. Anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària el cost dels productes i 
materials utilitzats per al tractament i el transport dels residus assimilables especificats a 
l’annex 1, els estris necessaris, els vestits de treball apropiats i tota la despesa 
necessària per a l’adequada prestació del servei.  
 
En cap cas, la maquinària serà inferior a la relacionada a continuació: 3 contenidors de 
14m3 (un per fer el bescanvi) i un camió ampliroll. Queda a decisió de l’adjudicatari 
completar o modificar aquests mitjans. 
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A la zona de emmagatzematge de les runes, l’adjudicatari decidirà i muntarà a compte 
propi tot el que consideri oportú per a la correcta realització del servei, havent de comptar 
en tot moment amb l’aprovació final dels responsables tècnics de l’Ajuntament. 
 
CLÀUSULA 5. LOT 3 
 
Servei de transport i gestió dels residus de la fracció de restes vegetals de la 
deixalleria del Punt Net. 
 
 
5.1. VOLUM DE TREBALL 
 

Any (Kg) 
2018 35.080 
2017 41.940 
2016 31.620 

 
5.2. MITJANS MATERIALS MÍNIMS 
 
L’adjudicatari equiparà convenientment els seus treballadors amb eines i materials per tal 
que puguin desenvolupar de manera satisfactòria qualsevol de les tasques encomanades 
en el seu servei. Anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària el cost dels productes i 
materials utilitzats per al tractament i el transport dels residus assimilables especificats a 
l’annex 1, els estris necessaris, els vestits de treball apropiats i tota la despesa 
necessària per a l’adequada prestació del servei.  
 
En cap cas, la maquinària serà inferior a la relacionada a continuació: 2 contenidors de 
30m3 (per fer el bescanvi) i un camió ampliroll. Queda a decisió de l’adjudicatari 
completar o modificar aquests mitjans. 
 
A la zona de emmagatzematge de les restes vegetals, l’adjudicatari decidirà i muntarà a 
compte propi tot el que consideri oportú per a la correcta realització del servei, havent de 
comptar en tot moment amb l’aprovació final dels responsables tècnics de l’Ajuntament. 
 
CLÀUSULA 6. PRESTACIONS A CONTRACTAR. 
  
6.1. ASPECTES GENERALS.  
 
La totalitat de les tasques de la present licitació es realitzaran al Punt Net, i les tasques a 
dur a terme son:  
 
- Retirada del contenidor o recipient de la fracció corresponent de les instal·lacions 

del Punt Net. 
- Substitució del contenidor o recipient corresponent per un altre, de les mateixes 

característiques i per donar continuïtat al servei de cara als usuaris de la deixalleria. 
- Transport dels residus des del Punt Net a gestor autoritzat, passant o no per la 

zona de triatge segons convingui a l’adjudicatari, si escau.  
 
Qualsevol cost derivat de les actuacions esmentades, entrades a planta, cànons 

estipulats, consums, gestió dels residus, etc.; seran a càrrec de  l’adjudicatari.   
 



 
 
 

15 
 
 
 
 
 

6.2. HORARI DE LA DEIXALLERIA PUNT NET 
 
L’adjudicatari prestarà els diferents serveis SEMPRE que hi hagi activitat al Punt Net.  
 

Activitat (hores) 
De dilluns a dissabte de 10:00h a 19:00h 

 
Els horaris de la deixalleria podrien estar subjectes a canvis durant la durada del 
contracte. 
 
 
CLÀUSULA 7. BASE D’OPERACIONS, VESTUARI I ORGANITZACIÓ DE 
L’ADJUDICATARI.  
 
7.1. ORGANITZACIÓ.  
 
En tot moment l’adjudicatari disposarà d’un interlocutor vàlid durant el servei per a 
respondre qualsevol consulta o observació que els responsables tècnics de l’Ajuntament 
estimin oportuna formular. 
 
L’adjudicatari haurà d’emetre un informe periòdic, de caràcter mensual com a mínim, amb 
els serveis prestats, volums recollits i incidències detectades, per tal de comprovar 
l’execució del contracte Aquest informe s’haurà de transmetre en format electrònic 
mitjançant correu electrònic al responsable tècnic municipal assignat. 
 
Tot viatge realitzat per l’adjudicatari, de material recollit al Punt Net, serà mesurat i/o 
pesat, s’acompanyarà del pertinent Full de Seguiment de Residus que estableix el 
Sistema de Documentació de Residus (SDR) degudament complimentat i es registrarà a 
la base de dades del Servei municipal responsable. El cost dels Fulls de Seguiment de 
Residus seran a càrrec de l’empresa adjudicatària.  
 
7.2. RECURSOS HUMANS.  
 
El licitador es fa responsable de fer respectar per part del seu personal les normes 
següents:  
 
- Vestir l’uniforme de treball durant tota la jornada laboral dins de les instal·lacions. 
- Mantenir l’uniforme en correctes condicions de netedat i higiene.  
 
Tot el personal dels serveis haurà d’anar degudament uniformat, a càrrec del 
concessionari, havent de portar la identificació que indiqui i/o que proposi l’empresa 
concessionària.  
 
L’adjudicatari és responsable de la cortesia, el tracte que el personal observi respecte als 
usuaris i clients. Està prohibida la utilització de reproductors de música o ràdios amb 
auriculars mentre es desenvolupi la feina. Els responsables tècnics municipals podran 
ordenar al concessionari, que separi del servei o imposi sanció al treballador que 
incomplís les anteriors responsabilitats.  
 
CLÀUSULA 8. COORDINACIÓ I CONTROL DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS.  
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8.1. COORDINACIÓ AJUNTAMENT I EMPRESA CONCESSIONÀRIA.  
 
L’empresa adjudicatària realitzarà el servei d’acord amb la petició de servei originada des 
de la instal·lació del Punt Net o mitjançant l’avís del responsable tècnic de l’Ajuntament. 
El temps de reacció no serà superior a 24h des de la recepció de l’avís per no deixar 
sense servei als usuaris de la deixalleria; de la mateixa manera, es garantirà el temps 
mínim de recollida ofertat per l’adjudicatari en cas de necessitat i/o urgència. 
 
A fi de mantenir entre l’Ajuntament i l’adjudicatari un control constant i efectiu de la 
contracta s’estableix obligatòriament i, com a mínim, una reunió trimestral entre els 
tècnics adscrits al servei corresponent, el coordinador de la contracta i el personal que 
designi per tal de:  
 
- Verificar el seguiment dels treballs efectuats. 
- Solucionar incidències generals i particulars.  
 
Els acords adquirits i transcrits en acta de reunió tindran caràcter vinculant.  
 
8.2. INSPECCIÓ. 
  
La labor inspectora dels serveis tècnics no tindrà cap limitació; l’adjudicatari s’obliga a 
posar a disposició del tècnics de l’Ajuntament tota la informació que li sigui requerida per 
clarificar o comprovar l’estat de la prestació dels serveis. 
  
En el cas que el responsable municipal ho consideri oportú podrà encarregar a una 
empresa externa  funcions d’inspecció i control de qualitat i millora continuada.  
 
8.3. CONTROL DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI.  
 
La prestació del servei estarà subjecta a les inspeccions i controls efectuats pels propis 
mitjans de l’Ajuntament o aquells externs que estableixi amb la finalitat de verificar que es 
compleixen els serveis pactats i llurs programacions.  
 
La prestació del servei es controlarà a partir de dos aspectes totalment diferenciats:  
 
- Control de la presència dels equips (operaris i maquines).  
- Control de les normes de la prestació.  
 
 
ANNEX I 
 
o Àcids      
o Bases 
o Dissolvents    
o Sòlids/pastosos (pintures, vernissos, coles, ceres, etc.) 
o Envasos a pressió 
o Fitosanitaris, pesticides, insecticides 
o Cosmètics 
o Olis vegetals contaminats 
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o Olis minerals 
o Olis lubricants 
o Filtres d’oli 
o Extintors 
o Aerosols 
o Termòmetres, radiografies, medicaments 
o Tòners 
o Reactius de laboratori 
o Productes no identificats 
o Fibrociment i restes que incloguin amiant 
o Fibra de vidre 
o Productes comburents 
o Envasos de plàstic o de metall que hagin contingut substàncies tòxiques 
o Altres residus de similitud amb els anteriors 
 
 
 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA 
CONTRACTACIÓ 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 FEIXALLERIA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ MITJANÇANT PROCEDIMENT SIMPLIFICAT  
Expedient 026/2019-CONT 

 
   

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.  
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1.15) Variants.  
   

1.16) Ofertes anormalment baixes o desproporcionades.  
   

1.17) Garantia provisional.  
   

1.18) Garantia definitiva.  
   

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

   

1.20) Formalització del contracte.  
  

 
 
 
 
 
 
 
  

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

contracte. 
  

2.2) Drets i obligacions de les parts.  
   

2.3) Condicions especials d’execució.  
   

2.4) Modificació del contracte.  
   

2.5) Règim de pagament.  
   

2.6) Revisió de preus.  
   

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

 
   
1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
 
1.1) Definició de l'objecte del contracte 
 
L’objecte d’aquest contracte és la prestació 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, que s’ha d’executar d’acord amb el 
Plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP) 
 
El contracte es qualifica de serveis 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). 
 

 
De conformitat amb el que preveu l’ article 99.3 de la LCSP, els lots en què es divideix 
la contractació són els següents: 
 

•••• Lot 1. Fracció de residus assimilables de la deixalleria del Punt Net. 
•••• Lot 2. Fracció de runes de la deixalleria del Punt Net.  
•••• Lot 3. Fracció de restes vegetals de la deixalleria del Punt Net. 

 
 

El Codi CPV que correspon és 90513000-6 (serveis de tractament i eliminació de 
rebuig i residus no perillosos). 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment, la divisió en lots, dels criteris d’adjudicació i la resta de 
requeriments recollits a la LCSP estan acreditats a l’expedient. 
 
1.3) Pressupost base de licitació 
 

a) El pressupost base de licitació d’ aquest contracte es fixa en la quantitat de 
50.000,00 euros. L’IVA que correspon aplicar és del 10% i ascendeix a la 
quantitat de 5.000,00€. 
 
 
Pressupost IVA exclòs 10 % IVA 
50.000,00€ 5.000,00€ 

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

• Costos directes: 40.890,00€ 
• Costos indirectes: 6.110,00€ 
• Altres despeses: 3.000,00€ 

  
c) El desglossament del pressupost base de licitació total abans indicat per lots és 

el   següent: 
 

Lot 1. Fracció de residus assimilables de la deixalleria del Punt Net. El 
pressupost de licitació anual és de 20.000,00€, més el 10% d’IVA 
 
Costos directes: 16.356 € 
Costos indirectes (13%): 2.444 € 
Despeses eventuals (benefici industrial 6%): 1.200 € 
 
Lot 2. Fracció de runes de la deixalleria del Punt Net. El pressupost de 
licitació anual, és de 15.000,00€ més el 10% d’IVA 
 
Costos directes: 12.267 € 
Costos indirectes (13%): 1.833 € 
Despeses eventuals (benefici industrial 6%): 900 € 
 
Lot 3. Fracció de restes vegetals de la deixalleria del Punt Net. El 
pressupost de licitació anual és de 15.000,00€, més el 10% d’IVA 
 
Costos directes: 12.267 € 
Costos indirectes (13%): 1.833 € 
Despeses eventuals (benefici industrial 6%): 900 € 

 
1.4) Existència de crèdit 
 
� La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació és de 55.000,00€, IVA 

inclòs, i es farà efectiva en les quantitats i a càrrec de  les aplicacions 
pressupostàries establertes a continuació: 

 
Lot 1. Fracció de residus assimilables de la deixalleria del Punt Net.  

  
ANY Base IVA Total Consignació 
2020 20.000,00 2.000,00 22.000,00 53.1622.2270000 

 
Lot 2. Fracció de runes de la deixalleria del Punt Net.  
 
ANY Base IVA Total Consignació 
2020 15.000,00€ 1.500,00€ 16.500,00€ 53.1622.2270000 
 
 
Lot 3. Fracció de restes vegetals de la deixalleria del Punt Net.  
 
ANY Base IVA Total Consignació 
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2020 15.000,00€ 1.500,00€ 16.500,00€ 53.1622.2270000 
 
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 
deu (10) mesos a comptar des de l’inici de la prestació del servei. 

 
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en la resolució de l’adjudicació 
d’acord amb l’article 35.1.g) LCSP, i es preveu que sigui el primer de gener de 
2020. 

 
Quant a la pròrroga: 
 
El contracte no serà prorrogable. 

 
1.6) Valor estimat   
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants 
de la LCSP, és de 50.000,00, IVA exclòs. 
 
En l’ esmentat càlcul s’ han tingut en compte a més dels costos derivats de l’ aplicació 
de les normatives laborals vigents, altres costos que es deriven de  l’ execució material 
dels serveis objecte d’ aquest contracte, les despeses generals d’ estructura i el 
benefici industrial, sens perjudici d’ allò previst en l’ article 101.2 apartats a) b) i c) que 
pugi resultar d’ aplicació al present supòsit. 
 
1.7) Sistema de determinació del preu del contracte 
 
 
El preu del contracte s’ha determinat, d’acord amb la justificació que consta en 
l’expedient, en base a : 
 

� Un tant alçat en no haver estat possible o convenient la seva descomposició 

Constituirà el preu definitiu del contracte o contractes que es pugui/n derivar de la 
tramitació d’aquest procediment el que resulti de les proposicions efectuades, tenint en 
compte l’oferta econòmica proposada a la baixa per part del candidat o licitador que 
resulti adjudicatari de cadascun dels lots del contracte de referència. 
 
1.8) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació 
harmonitzada i no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es 
durà a terme mitjançant procediment obert simplificat i adjudicació amb més d’un criteri 
d’adjudicació automàtics, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 159 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 
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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 
 

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

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

La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, signada electrònicament, en un sobre digital únic, en els termes següents: 

 
1.10.1.- ÚNICAMENT CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 
 
SOBRE ÚNIC DIGITAL 
 
Contindrà la documentació següent: 

 

• Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per 
a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a Annex al 
PCAP, així com les respectives ofertes  

 
Les condicions establertes legalment per 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 
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exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 
1.18) 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: 
 

Solvència econòmica i financera 
 
Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles 
en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de 
presentació de les ofertes per un import igual o superior a les quantitats 
següents: 
 

• Lot 1: 20.000,00€ 
• Lot 2: 15.000,00€ 
• Lot 3: 15.000,00€ 

 
Solvència tècnica o professional 
 
a) Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar 
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com 
a màxim els tres últims anys, en la qual s’indiqui l’import, la data i el destinatari, 
públic o privat, que hauran de ser com a mínim en el millor exercici dins dels 
tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats 
de l’empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o superior a 
les quantitats següents: 
 

• Lot 1: 14.000,00€ 
• Lot 2: 10.500,00€ 
• Lot 3: 10.00,00€ 

 
b) Declaració en què s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual 
es disposa per a l’execució del contracte. Com a mínim es requereix, en els 
tres lots: 
 

• Maquinària mínima: un (1) vehicle adaptat 
• Equip tècnic mínim: un (1) conductor adscrit el contracte 

 

���� Disposar de l’habilitació empresarial o professional següent: 
 

Inscripció al Registre general de persones gestores de residus de l’Agència de 
Residus de Catalunya. 

 
���� Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 LCSP, els mitjans personals i materials que 

indicarà mitjançant relació seguint el model de l’ annex 1 d’ aquest plec i que, en 
particular, haurà de comprendre els següents: 

 

o Maquinària mínima: un (1) vehicle adaptat 
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o Equip tècnic mínim: un (1) conductor adscrit el contracte 
 
 

1.12) Criteris d'adjudicació automàtics 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen aplicats als tres 
lots d’aquest contracte, amb una ponderació màxima de 100 punts, a raó del següent 
detall per a cadascun d’ ells: 
 
1.12.1. Proposta econòmica .................................................................... fins a 70 punts 
 
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació. 
L’oferta que més millori el pressupost de licitació a la baixa es valorarà en 70 punts. 
Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de proporcionalitat entre 
ambdues magnituds màxima i mínima, aplicant la següent fórmula: 
 

Puntuació= 70 x (IL-IO) / (IL-OME) 
 
IL= import de licitació 
IO= import ofertat 
OME= oferta més econòmica 

 
1.12.2. Termini màxim de recollida de residus en cas de petició urgent..... fins a 30 
punts 
 
El termini més curt tindrà la màxima puntuació i la resta de terminis tindran una 
puntuació proporcional en referència al termini més curt, segons la següent fórmula: 
 

(tc/t) x 30 
t = termini  
tc = termini més curt 

 
El termini es considera en minuts des de l’avís de petició del servei. 
 
Per a la determinació de la presumpció de temeritat s’estarà als criteris establerts a 
l’article 85 RGLCAP. 
 
1.13) Criteris de desempat 
 

En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts 
a la Llei. 

 
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. 
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Aquest termini s’ampliarà en 15 dies hàbils quant 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 a la determinació de la presumpció de temeritat s’estarà als criteris establerts a 
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 7  
dies hàbils comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que 
preveu l’article 159.4 de la LCSP haurà de: 



 
 
 

26 
 
 
 
 
 

     Acreditar la constitució de la garantia definitiva. 
     Presentar els documents següents:  
 

a) 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 1.10 del present Plec i, si, s’escau, compromís d’integració 
efectiva de la solvència amb mitjans externs. 

 

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

 
En ser obligatòria la inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat 
Autònoma, el licitador proposat com a adjudicatari restarà eximit de presentar la 
documentació relativa als requisits previs per a contractar amb l’Administració si 
aquesta documentació consta en algun dels dits Registres.  
 
D’ acord amb l’ exposat, el licitador proposat a l’ adjudicació haurà de presentar dins 
del termini a què s’ha fet abans referència, el certificat d’inscripció de l’empresa 
licitadora en el Registre Electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de 
Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector 
Públic (ROLECE) de l’Estat, d’acord amb la previsió de la Disposició Transitòria tercera 
LCSP. En aquest sentit, en el cas del ROLECE, també es podrà acreditar la sol·licitud 
d’inscripció en tràmit, d’acord amb la Recomanació de la Junta Consultiva de 
Contractació Pública de l’Estado, de 24 de setembre de 2018. 
 
La data màxima per a la inscripció en el registre corresponent o, en el seu defecte i, 
només en el cas del ROLECE, de la sol·licitud d’inscripció, és la data final de 
presentació de proposicions en el procediment de licitació. 
 
En el cas que l’empresa licitadora escollida a l’ adjudicació recorri a capacitats d’altres 
empreses per acreditar la solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que 
preveu l’article 75 i 140.1.c) LCSP, haurà de presentar el certificat d’ inscripció en el 
RELI o ROLECE de cadascuna de les empreses. Amb els mateixos termes per a la 
subcontractació..   
 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el 
licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats 
a l’article 159.4.f).4º de la LCSP. 

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

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. 
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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 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 l’avaluació dels 
informes mensuals lliurats per l’empresa contractista d’acord amb el PPTP. 
 
2.2) Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i 
la normativa aplicable i, en particular, els següents: 
 
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

 
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: 

 
S’estableixen com a condició especial d’execució del contracte que l’empresari acrediti 
el pla de formació del personal de la seva empresa, en especial del personal adscrit a 
l’execució del contracte i l’aplicació de mesures que fomentin la igualtat entre homes i 
dones. Tot això, amb la finalitat d’afavorir la formació en el lloc de treball i eliminar les 
desigualtats entre l’home i la dona en el mercat laboral. 
 
El seu incompliment serà causa de resolució del contracte. 

 
2.4) Modificació del contracte 

 

 
No es preveu la modificació del contracte. 

 
2.5) Règim de pagament 
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1.El pagament del preu del contracte que se’n derivi de la tramitació d’ aquest 
procediment es realitzarà contra les factures que, amb caràcter mensual  i de forma 
electrònica -d’ acord amb les previsions de la llei estatal 25/2013, de 27 de desembre, 
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el 
sector públic - presenti el contractista. 

En dites factures el contractista ha d’ especificar el nombre de serveis prestats en el 
període a què es refereixi la factura de què es tracti, i aquestes han de reunir els 
requisits reglamentaris, i han de ser conformades o validades pel responsable del 
contracte. 

2. La facturació inclourà la identificació de l’òrgan administratiu amb competències en 
matèria de comptabilitat pública, la Intervenció General, així mateix, haurà d’identificar 
l’òrgan de contractació que, en aquest cas, és la Junta de Govern Local per delegació 
de l’alcaldia. Tot això, de conformitat amb la Disposició addicional 32.2 de la LCSP. 
Tanmateix, els requisits de facturació s’adaptaran als canvis que al llarg de la vigència 
del contracte estableixin les disposicions de caràcter general aplicables o les bases 
d’execució del pressupost o altra normativa municipal. 

 
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es 
farà mitjançant els següents codis DIR:  
 


 Oficina comptable: L01083073 


 Òrgan gestor: L01083073 


 Unitat tramitadora: L01083073 

 
3.El pagament es realitzarà per l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en els terminis 
establerts en l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació 
dels documents de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als 
efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions 
amb la Seguretat Social. 
 
2.6) Revisió de preus 
 
No s’admet la revisió de preus en no trobar-se aquest contracte dins dels supòsits 
específics a què es refereix l’ article 103.2 de la LCSP. 
 
2.7) Penalitats 
 
1. Fent ús del que disposa l’article 192 de la LCSP, el sistema de penalitats pels 
supòsits de compliment defectuós o parcial, o bé pel retard en el compliment de les 
prestacions i en cas d’incompliment dels compromisos o de les condicions especials 
d’adjudicació es regiran pel que disposa aquest plec. 
 
2. Les penalitats, en tot cas, s’imposaran per l’òrgan de contractació a proposta del 
responsable del contracte que detallarà en la corresponent proposta d’incompliment 
del contractista i la seva qualificació. Prèviament a la seva imposició es donarà 
audiència al contractista. 
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3. Les demores, incompliments parcials o compliments defectuosos del contractista es 
qualificaran en: 

 
a) Lleus  
b) Greus  
c) Molt greus 

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

 
a) Retard, 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. 
 

5. Es qualifiquen com a greus els incompliments, compliments defectuosos o demores 
en l’execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una infracció de 
les condicions contractuals generant un perjudici tant als interesso 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) Retard, 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 en el procés 
de licitació, valorats d’acord amb la clàusula 1.12 del present plec.  
d) La comissió de dos faltes lleus comportarà una falta greu. 
e) Negativa a cooperar amb la corporació municipal. 

 
6. 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) La comissió de dos faltes greus comportarà una falta molt greu. 
f) Negativa de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les 

tasques de coordinació i d’execució de la prestació. 
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7. 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. 

 
8. Es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la garantia. 
 
9. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú podrà optar indistintament per la resolució del 
contracte o bé per la imposició de penalitats. 
 
 
2.8) Causes de resolució 
 
La resolució del contracte es regirà per allò establert amb caràcter general en els 
articles 211 a 213 de la LCSP i específicament per als contractes de serveis en l’article 
313 de l’esmentada norma, així com en els articles 109 a 113 del RGLCAP. 

 
En tot cas, en el supòsit de resolució del contracte per causa imputable al contractista 
s’estarà a allò disposat a l’article 213.3 de la LCSP. 
 
2.9) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a 
comptar de la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar 
mitjançant el corresponent document acreditatiu. 
 
2.10) Termini de garantia del contracte. Propietat dels treballs 
 
Excepcionalment , no es fixa termini de garantia del contracte donades les seves 
característiques i la naturalesa de la present contractació, d’acord amb la justificació 
que consta a l’expedient. 

 
2.11) Cessió i subcontractació 
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de 
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia 
autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en 
l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en 
el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi 
una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte. 
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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. 
 
2.14) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars que es 
proposa per regir aquest contracte, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 
de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, 
de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, així com per la 
resta de normativa legal aplicable. 
 
2.15) Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 
1.Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a 
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A 
aquets efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les 
comunicacions a les adreces de correu electrònic habilitades i als telèfons mòbils que 
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les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica 
en l’apartat 5 d’aquesta clàusula. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament 
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el 
perfil del contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es 
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. 
No obstant això, els terminis de els notificacions practicades amb motiu del 
procediment de recurs especial  pel Tribunal Català de Contractes computen en tot 
cas, des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 
 
Un cop rebut el correu electrònic indicant que la notificació corresponent s’ha posat a 
disposició en l’e-NOTUM, haurà d’accedir-hi la persona designada a l’espai virtual on 
hi ha dipositada la notificació. Per accedir-hi a aquesta notificació es necessari 
disposar de certificat digital. La notificació s’entendrà rebutjada quan hagin 
transcorregut deus 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. 
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Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç, les empreses 
licitadores hauran de presentar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format 
electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i 
enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de 
l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació 
xifrada ( pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està 
xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les 
ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es 
realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses 
licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta clau, 
ja que només les empreses licitadores la tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni 
recorda la contrasenya introduïda) i és imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, 
per tant, per l’accés al seu contingut. 
 
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en 
el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web 
de Sobre Digital  per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat 
que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la 
constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 
 
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura 
del primer sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 
accedir al contingut del sobre i, en conseqüència, no es podrà efectuar la valoració de 
la seva oferta. 
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 
que la conformen, es farà la presentació de l’oferta mitjançant signatura electrònica i 
enviament del document “resum” de l’eina Sobre Digital, la qual no es considera 
presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt 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.  
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És important que les empreses licitadores verifiquin amb antelació suficient que tenen 
el coneixement requerit de l’eina i que coneixen els requeriments necessaris per 
presentar oferta. 
 
2.2. D’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional 16.1 h) de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del 
termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada 
la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de 
l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se 
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat 
retirada. 
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha 
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació 
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne 
còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents 
en les ofertes trameses en dues fases. 
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
 
2.3 En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital durant el 
termini de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini 
de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el 
termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública l’esmena corresponent; i addicionalment, comunicant el canvi de la data a 
totes les empreses que haguessin activat oferta. 
 
2.4 Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una 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. 
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2.7 L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. 
Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o 
fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar 
eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de 
contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra 
documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 
 
2.16) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 

mediambientals del contractista. Planificació preventiva en cas de 
concurrència empresarial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les obligacions establertes al present apartat tindran una durada indefinida i es 
mantindran vigents en cas que finalitzi la prestació de serveis entre l’Ajuntament i el 
Contractista. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tractarà les dades personals dels interlocutors del 
Contractista en el marc dels serveis oferts. Aquestes dades personals, d'utilització 
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en 
protecció de dades de caràcter personal per la gestió del procediment de contractació i 
de l’execució i gestió del contracte. La base jurídica del tractament és la derivada de la 
relació contractual de prestació de serveis. Les dades no seran cedides a tercers 
excepte que així ho contempli la prestació del serveis. Aquestes dades seran 
conservades després de les finalitzacions del contracte com a part del procediment 
administratiu. Poden accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels seus drets 
adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
(plaça de la Vila núm. 8, 08800) o bé exercir el seu dret a traves de la Seu Electrònica. 
 
2.17) Assegurances 
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1. El contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que es produeixin a 
tercers i a l'Administració o al personal depenent d’ella durant l’execució del contracte. 
 
2. El contractista assumeix el compromís de subscriure una assegurança de 
responsabilitat civil amb cobertura de riscos de l’activitat objecte del contracte, i amb 
vigència durant tota la duració del contracte. 
 
2.18) Lloc de prestació/realització dels serveis objecte del contracte 
 
El lloc fixat per a la prestació dels serveis objecte del contracte és la Deixalleria Punt-
Net, ubicada a la ronda Europa 12 de Vilanova i la Geltrú.. 
 
2.19) Responsable del contracte i de la unitat de seguiment 
 

A efectes de l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte és el Cap de Servei 
de Serveis Viaris i Manteniment de Ciutat.  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 responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, 
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador. 
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en 
quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que 
tinguin representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin 
administradors. 
 

ANNEX 1 AL PCAP 
 

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 FEIXALLERIA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ  
Expedient 026/2019-CONT 
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A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC  
 

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

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

 
�  Gran empresa. 
�  Mitjana, petita o microempresa. 

 
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 

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

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

Social. 
 

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

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

econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 1.10) 
del PCAP i que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals / 
materials descrits a la dita clàusula.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
� SÍ  � NO  � NO obligat per normativa 

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

 
� SÍ  � NO              � NO obligat per normativa  

 
 

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

� SÍ  � NO   
 

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

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

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

 Està subjecta a l’IAE. 

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

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

  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del 
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris) 

 
� NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses 

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

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 
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*Camps obligatoris. 
 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita 
circumstància, per escrit, a la Diputació de Barcelona/Organisme 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 la Diputació/Organisme pugui facilitar-les al servei e-Notum a 
aquests efectes. 

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

pertanyen és (indicar les empreses que el composen).  
 

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació 
assenyalada en la clàusula 1.18) del PCAP. 

PROPOSICIÓ ECONÒMICA DE CONTRACTACIÓ 
 
 

LOT I. Fracció  de residus assimilables de la deixalleria del Punt Net 
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) 
      
2. Termini màxim de recollida de residus en cas de petició urgent  
Temps expressat en minuts des de l’avís de petició del Servei  
      

 
LOT II. Fracció de runes de la deixalleria del Punt Net. 

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) 
      
2. Termini màxim de recollida de residus en cas de petició urgent  
Temps expressat en minuts des de l’avís de petició del Servei  
      

 
LOT II. Fracció de restes vegetals de la deixalleria del Punt Net. 

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

Import de l’IVA (en xifres i en lletres) 
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Import total (en xifres i en lletres) 
      
2. Termini màxim de recollida de residus en cas de petició urgent  
Temps expressat en minuts des de l’avís de petició del Servei  
      

 
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 en el lot o lots 
que s’indiquen, per la quantitat d’euros consignada en aquesta proposició econòmica.  
 
Signatura de la persona proposant i segell de l’empresa 
 
 
Lloc i data                                                         

 
4. SERVEI DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI.APROVAR LA CORRECCIÓ 

DE L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC 
DE SERVEIS DE MANTENIMENT D’APARELLS ELEVADORS I 
SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS SUBSTITUTIUS. NÚM. EXP. 
000027/2019-CONT 

 
Relació de fets 
 
1. La Junta de Govern Local de data 2 de juliol de 2019 va aprovar l’adhesió a l’Acord 
Marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements 
substitutius, amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de 24 
mesos, comptadors des del dia 1 de juliol de 2019.  
 
2. En data 2 de setembre de 2019, l’Alcaldessa va resoldre mitjançant el Decret 4584 
ampliar els aparells elevadors titularitat de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor 
Balaguer inclosos en l’adhesió, d’acord amb la relació detallada a continuació: 
 

RAE Equipament Adreça 
108597 Casa del Marqués de 

Castrofuerte 
Avinguda Narcís Monturiol, 2 

Plataforma Casa del Marqués de 
Castrofuerte 

Avinguda Narcís Monturiol, 2 

50075147 Casa de Santa Teresa Avinguda Víctor Balaguer, s/n 
79104B Museu Víctor Balaguer Avinguda Víctor Balaguer, s/n 
5000014645b Museu Romàntic Can Papiol Carrer Major, 32 
 
Igualment, va acordar modificar l'autorització i disposició de la despesa, prevista en un 
import anual de 40.075,20€, a 42.253,20 €, que afectava únicament i exclusiva el 
pressupost propi de l’OAP Víctor Balaguer. 
 
3. En data 23 d’octubre de 2019, Cèsar Rodríguez Solà en qualitat d’Interventor 
General, ha emès un informe en què fa constar la detecció d’un error material en la 
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determinació i consignació d’una de les partides d’aquest contracte. Així, les partides 
consignades en l’Acord de Junta de data 2 de juliol amb les dades següents:  
 

 2019  (6 mesos)  
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 Base  IVA 21% TOTAL 

Manteniment biblioteques 31,3321,2260900 
        
619,83 €  

    130,17 
€  

       
750,00 €  

Manteniment equipaments 31,3300,2120100 
        
661,16 €  

    138,84 
€  

       
800,00 €  

 2020  (12 mesos)  
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 Base  IVA 21% TOTAL 

Manteniment biblioteques 31,3321,2260900 
    1.239,67 
€  

       
260,33 €  

     
1.500,00 
€  

Manteniment equipaments 31,3300,2120100 
    1.322,31 
€  

       
277,69 €  

     
1.600,00 
€  

 2021  (6 mesos)  
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 Base  IVA 21% TOTAL 

Manteniment biblioteques 31,3321,2260900 
        
619,83 €  

    130,17 
€  

       
750,00 €  

Manteniment equipaments 31,3300,2120100 
        
661,16 €  

    138,84 
€  

       
800,00 €  

 
han de quedar consignades de la manera següent: 
 
 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 Base  IVA 21% TOTAL 

Manteniment equipaments 31,3300,2120100 1.280,99€ 269,01€ 

     
1.550,00 

€  
Manteniment biblioteques 31,3321,2260900 ---- ---- ---- 

 2020  (12 mesos)  
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 Base  IVA 21% TOTAL 

Manteniment equipaments 31,3300,2120100 
    2.561,98 

€  
      

538,02 €  

     
3.100,00 

€  
Manteniment biblioteques 31,3321,2260900 ---- ---- ---- 

 2021  (6 mesos)  
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 Base  IVA 21% TOTAL 
Manteniment equipaments 31,3300,2120100 1.280,99€ 269,01€ 1.550,00€ 
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Manteniment biblioteques 31,3321,2260900 ---- ---- ---- 
 
Fonaments de dret  
 
Primer.- Atès l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Segon.- Ateses les competències que en matèria de contractació atorga la Disposició 
Addicional Segona de la LCSP a l’Alcaldessa. 
 
Tercer.- Atesa la delegació de competències de l’Alcaldessa en la Junta de Govern 
Local, mitjançant Decret 3545 de 25 de juny de 2019, publicat al BOPB en data 3 de 
juliol de 2019. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Modificar el compromís de despesa efectuat en l’acord d’aquesta Junta de 
Govern Local de data 2 de juliol de 2019 d’adhesió a l’Acord Marc del servei de 
manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius, amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, de manera que la partida 
31,3321,2260900 (Manteniment biblioteques) n’és exclosa, i la partida 
31,3300,2120100 (Manteniment equipaments) queda de la següent manera:  
 

2019  (6 mesos) 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ    

 Base  IVA 21% TOTAL 

Manteniment equipaments 31,3300,2120100 1.280,99€ 269,01€ 

     
1.550,00 

€  
 2020  (12 mesos)  

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 Base  IVA 21% TOTAL 

Manteniment equipaments 31,3300,2120100 
    2.561,98 

€  
      

538,02 €  

     
3.100,00 

€  
 2021  (6 mesos)  

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 Base  IVA 21% TOTAL 

Manteniment equipaments 31,3300,2120100 1.280,99€ 269,01€ 1.550,00€ 
 
SEGON.- 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 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 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. 
 
TERCER.- 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. 
 
5. SERVEI DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI.APROVAR L’EXPEDIENT DE 

CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DEL 
PROGRAMARI DE GESTIÓ D’AYTOS INSTAL·LAT I EN EXPLOTACIÓ A 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. NÚM. EXP. 000038/2019-
CONT 

 
Relació de fets 
 
Primer.- La cap del  servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ha emès informe justificatiu de necessitat de la 
contractació, les característiques i l’import del contracte de serveis de manteniment del 
programari de gestió d’Aytos instal·lat i en explotació a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, d’acord amb l’article 28.1 i 116 de la LCSP i l’article 73 RGLCAP. 
 
Segon.- Ha estat redactat el plec de prescripcions tècniques i de clàusules 
administratives particular que regiran el contracte. 
 
Tercer.- La Intervenció municipal ha emès informe de fiscalització prèvia. 
 
Quart.- Els Serveis jurídics han emès informe envers als aspectes legals aplicables a 
l’expedient. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer.- Atès el que disposen els articles 16, 116 i 117 de la LCSP, en quant a l’inici, 
contingut i aprovació i tramitació de l’expedient administratiu. 
 
Segon.- Atès el que disposa l’article 122 de la LCSP en quant a la tramitació i 
aprovació del plec de clàusules administratives particulars i l’article 124 de la LCSP en 
quant a la tramitació i aprovació del plec de prescripcions tècniques particulars. 
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Tercer.- Atès les competències que en matèria de contractació atorga la Disposició 
Addicional  Segona de la LCSP a l’Alcaldessa, si bé aquestes han estat delegades a la 
Junta de Govern Local en el Decret d’Alcaldessa de data 25 de juny de 2019, publicat 
al BOPB en data 3 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 
 
ACORD 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic, l’obertura del procediment de contractació  
mitjançant procediment negociat sense publicitat, i el plec de clàusules administratives 
particulars i tècniques per a la contractació del serveis de manteniment del programari 
de gestió d’Aytos instal·lat i en explotació a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, pel 
període  de tres (3) anys, prorrogable per dos (2) anys més, anualment. 
 
Segon.- Convidar a l’empresa AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU amb CIF 
B-41632332 a presentar proposició per mitjans electrònics, que haurà d’igualar o 
disminuir el pressupost base de licitació anual que es fixa en 18.484,00€ més  
3.881.64€ d’IVA al 21% que fan un total de 22.365,64€ (VINT-I-DOS MIL TRES-
CENTS SEIXANTA CINC EUROS). 
 
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, i es preveu que sigui el primer de gener de 2020. 
 
Tercer.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a la partida pressupostaria 21.9204.21602,  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. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
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sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
Cinquè. 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. 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE ALS 
CONTRACTES DE SERVEIS DE L’ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A 
ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT  

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

contracte.  
2.2) Drets i obligacions de les parts.  
   
2.3) Condicions especials d’execució.  
   
2.4) Modificació del contracte.  
   
2.5) Règim de pagament.  
   
2.6) Revisió de preus.  
   
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 Model de declaració responsable   
Annex 2 Model de proposta econòmica  
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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 Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació de serveis  consistent en el manteniment del programari 
de comptabilitat pública de l’Ajuntament 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 ja que la 
realització de manera independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte 
del contracte dificultaria en extrem la seva execució dins d’uns mínims estàndards de 
qualitat i seguretat des del punt de vista tècnic. 
 
El Codi CPV que correspon és 48443000-5 (Software de comptabilitat) 
 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment, de la no divisió en lots, dels criteris d’adjudicació i de la 
resta de requeriments recollits a la LCSP estan acreditats a l’expedient. 
 
 
1.3) Pressupost base de licitació 
 

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

de 22.365,64 euros (IVA inclòs). 
 
L’IVA que correspon aplicar és del 21% d’IVA, i ascendeix a la quantitat de 
3.881.64€  
 
Pressupost IVA exclòs 21% IVA 
18.484,00€ 3.881.64€ 

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

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

• Costos directes: 14.972,04€ 
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• Costos indirectes: 2.402,92€ 
• Altres despeses: 1.109,04€  

    
1.4) Existència de crèdit 
 

La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació és de 22.365,64 euros, IVA 
inclòs, i es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 21.9204.21602 del 
vigent pressupost, a raó del desglossament  següent: 
 

Any Base IVA Total 
2020 18.484,00€ 3.881.64€ 22.365,64€ 
2021 18.484,00€ 3.881.64€ 22.365,64€ 
2022 18.484,00€ 3.881.64€ 22.365,64€ 

 
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 
de tres (3) anys a comptar des de l’inici de la prestació del servei, data que 
s’establirà en la resolució de l’adjudicació d’acord amb l’article 35.1.g) LCSP. 

 
Quant a la pròrroga: 
 
El contracte serà prorrogable de forma expressa, mitjançant l’acord exprés de 
l’òrgan de contractació, fins a un màxim de dues (2) pròrrogues d’un any 
cadascuna d’elles. 
 
La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat 
amb una antelació mínima de dos mesos a la finalització de la durada del 
contracte. 
 

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 92.420,00€ IVA exclòs. 
 
En l’ esmentat càlcul s’ han tingut en compte a més dels costos derivats de l’ aplicació 
de les normatives laborals vigents, altres costos que es deriven de  l’ execució material 
dels serveis objecte d’ aquest contracte, les despeses generals d’ estructura i el 
benefici industrial, sens perjudici d’ allò previst en l’ article 101.2 apartats a) b) i c) que 
pugi resultar d’ aplicació al present supòsit. 
 
1.7) Sistema de determinació del preu del contracte 
 
 
El preu del contracte s’ha determinat, d’acord amb la justificació que consta en 
l’expedient, en base a preus referits a components de la prestació.  

Constituirà el preu definitiu del contracte que es pugui derivar de la tramitació d’aquest 
procediment el que resulti de les proposicions efectuades, tenint en compte l’oferta 
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econòmica proposada a la baixa per part del candidat o licitador que resulti adjudicatari 
de cadascun dels lots del contracte de referència. 
 
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 negociat sense publicitat, en virtut d’allò que 
preveu els articles 168 a) 2 de la LCSP i el contingut de la memòria justificativa emesa 
pel Servei responsable, i d’acord amb el procediment previst en els articles 169 i 170 
de la LCSP en tot allò que resulti d’aplicació per tractar-se d’empresari únic. 

 
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia, i 
l’interlocutor per aquest contracte és el Servei  de Contractació, adscrit a Secretaria 
General, telèfon 93 8140000, correu electrònic contractacio@vilanova.cat i adreça a la 
plaça de la Vila, núm. 8, 1a planta, 08800 Vilanova i la Geltrú. 
 
L’òrgan de contractació podrà ser assistida per la Mesa de contractació d’acord amb 
allò que preveu l’article 326.1 de la LCSP. 
 
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. L’òrgan de contractació generarà dins de la Plataforma un expedient d’accés 
exclusiu que serà visible a la home i al Perfil del Contractant a partir de la fase 
d’adjudicació.   
 
Un cop obert aquest expedint, l’eina electrònica de la Plataforma generarà un URL que 
l’òrgan de contractació comunicarà a l’empresa que convidi. Des d’aquesta URL, 
l’empresa convidada accedirà a l’expedient mitjançant la presentació telemàtica de la 
proposició. 
 
3. Quan l’òrgan de contractació publiqui l’adjudicació o una possible anul·lació, 
l’expedient deixarà de ser d’accés exclusiu.  
 
1.10) Presentació de proposicions 
 
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. 
 
Un cop comunicada per l’òrgan de contractació l’URL, l’empresari haurà d’accedir a la 
Plataforma de Serveis per fer la presentació telemàtica de la proposta. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç, l’empresari 
haurà de presentar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic.  
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Una vegada complimentada tota la documentació, es farà la presentació de l’oferta 
mitjançant signatura electrònica i enviament de l’oferta. 
 
 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 l’empresa. 
 
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, signada electrònicament, en un únic sobre digital, en els termes següents: 

 
1.10.1.- ÚNICAMENT CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 
 
SOBRE ÚNIC DIGITAL 
 
Contindrà la documentació següent: 
 

 
1. Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per 
a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a Annex 1 al 
PCAP.  
 
Les condicions establertes legalment per 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, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del 
present Plec.  
 
2. Proposició econòmica, basada en el preu, que s’ajustarà al model de l’Annex 2 
d’aquest PCAP. 

 
1.11) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 

financera i professional o tècnica i altres requeriments 
 
 

a) Solvència econòmica i financera: 
 
Requerirà que s’acrediti un volum anual de negocis del licitador que referit a 
l’any de major volum dels tres darrers conclosos, haurà de ser almenys igual 
a 92.420,00€. El volum anual de negocis de l’empresari s’acreditarà 
mitjançant els seus comptes anuals 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. 
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b) Solvència professional o tècnica: 

 
Una relació dels treballs realitzats, d’igual o similar naturalesa, en el curs dels 
darrers tres anys que inclogui un import mínim de 15.619,83 euros, dates i 
destinataris, públic o privat la qual s’acompanyarà de certificats de bona 
execució expedits o visats per l’òrgan de contractació, quant el destinatari 
sigui una entitat del sector públic; quant el destinatari sigui un subjecte privat, 
mitjançant certificat o, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada 
dels documents que acrediti la realització de la prestació.  
 
Per determinar que el servei és de la mateix o similar naturalesa que el que 
constitueix l’objecte del contracte es tindrà en compte els tres primers dígits 
dels codis respectius de la CPV. 
 
c)  Classificació empresarial: no es requereix classificació per a la 
realització.  

 

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

•••• Criteris avaluables de forma automàtica  (De 0 punts fins a un màxim 
de 100 punts) 

 
  - Preu ofertat........ de 0 punts fins a un màxim de 100 punts 

 

Els licitadors hauran d’indicar en les seves proposicions econòmiques el preu al què es 
comprometen per a la prestació dels serveis que constitueixen el seu objecte durant la 
seva vigència, és a dir, hauran d’igualar o minorar l’import de 18.484,00 euros, IVA 
exclòs, establerts com a tipus licitatori d’aquest contracte, expressant l’import ofert en 
euros i amb un màxim de dos decimals. 
 
Els empresaris hauran d’indicar l’IVA en qualsevol dels casos, com a partida 
independent. 
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA exclòs. 

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

 
 

                      ((1)-(3)) x 4 
Puntuació = ---------------------------- 
                        (1)-(2) 

On: 
1. Preu base de licitació establert (IVA exclòs) 
2. Millor oferta presentada 
3. Oferta preu del licitador que es valora 
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4. Puntuació màxima establerta per aquest criteri 

 
 

1.14) Termini per a l’adjudicació 
 

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

1.15) Variants 
 

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
1.16) Ofertes anormalment baixes 
 
En l’adjudicació amb un únic criteri de valoració basat en el preu, es consideraran 
ofertes anormalment baixes aplicant els paràmetres que fixa l’article 85 RGLCAP i en 
tot cas haurà de complir amb la normativa laboral vigent. 
 

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.  

 
1.19) Presentació de documentació per part del proposat a l’adjudicació. 

Renúncia i desistiment del procediment 
 



 
 
 

55 
 
 
 
 
 

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

1. Acreditar la constitució de la garantia definitiva 
2. Presentar els documents següents:  

 

a) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional, en els termes de la 
clàusula 1.10 del present Plec i, si, s’escau, compromís d’integració 
efectiva de la solvència amb mitjans externs. 

 

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

 

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 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 
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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. 

 

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

 

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

 

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

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

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

-   El contractista no serà responsable dels danys i perjudicis que tinguin la seva 
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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: 
 
- L’empresari acrediti el pla de formació del personal de la seva empresa, en 

especial del personal adscrit a l’execució del contracte i l’aplicació de mesures que 
fomentin la igualtat entre homes i dones. Tot això, amb la finalitat d’afavorir la 
formació en el lloc de treball i eliminar les desigualtats entre l’home i la dona en el 
mercat laboral. 
 

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. 
 

•••• No es preveu la modificació del contracte. 
 

2.5) Règim de pagament 
 
1. El pagament es realitzarà mensualment per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
contra presentació de factura expedida d’acord amb l’article 198 de la LCSP i 
disposició addicional 32 de la LCSP i, la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, 
per al cas que les factures s’hagin d’emetre en format electrònic. 
 
2. La factura s’han de presentar en el Registre General d'Entrada de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, i han d’incloure la identificació del/de la destinatari/ària de la 
contractació. 
 
3. El codi DIR que haurà d’incorporar a la factura electrònica és el següent: 
 

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

 
4.El pagament es realitzarà per l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en els terminis 
establerts en l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació 
dels documents de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als 
efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions 
amb la Seguretat Social. 
 
2.6) Revisió de preus 
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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 
 
1. Fent ús del que disposa l’article 192 de la LCSP, el sistema de penalitats pels 
supòsits de compliment defectuós o parcial, o bé pel retard en el compliment de les 
prestacions i en cas d’incompliment dels compromisos o de les condicions especials 
d’execució es regiran pel que disposa aquest plec. 
 
2. Les penalitats, en tot cas, s’imposaran per l’òrgan de contractació a proposta del 
responsable del contracte que detallarà en la corresponent proposta d’incompliment 
del contractista i la seva qualificació. Prèviament a la seva imposició es donarà 
audiència al contractista. 
 
3. Les demores, incompliments parcials o compliments defectuosos del contractista es 
qualificaran en: 

 
a) Lleus  
b) Greus  
c) Molt greus 

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

 
a) Retard, 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. 
 

5. Es qualifiquen com a greus els incompliments, compliments defectuosos o demores 
en l’execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una infracció de 
les condicions contractuals generant un perjudici tant als interesso 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) Retard, 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. 

 
6. 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 
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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 les condicions especials d’execució del contracte 
e) La comissió de dos faltes greus comportarà una falta molt greu. 
f) Negativa de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les 

tasques de coordinació i d’execució de la prestació. 
 
7. 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. 
 
8. Es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la garantia. 
 
9. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú podrà optar indistintament per la resolució del 
contracte o bé per la imposició de penalitats. 
 
2.8) Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 
concordants de la LCSP, les següents: 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 

contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP. 
 
2.9) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 

No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a 
comptar de la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de 
formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu. 

 
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. 
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� 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 
 
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. 
 
2.14) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars que es 
proposa per regir aquest contracte, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 
de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, 
de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, així com per la 
resta de normativa legal aplicable. 
 
2.15) Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 

1.Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a 
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 
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d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A 
aquets efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les 
comunicacions a les adreces de correu electrònic habilitades i als telèfons mòbils que 
les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica 
en l’apartat 5 d’aquesta clàusula. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament 
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el 
perfil del contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es 
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. 
No obstant això, els terminis de els notificacions practicades amb motiu del 
procediment de recurs especial  pel Tribunal Català de Contractes computen en tot 
cas, des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 
 
Un cop rebut el correu electrònic indicant que la notificació corresponent s’ha posat a 
disposició en l’e-NOTUM, haurà d’accedir-hi la persona designada a l’espai virtual on 
hi ha dipositada la notificació. Per accedir-hi a aquesta notificació es necessari 
disposar de certificat digital. La notificació s’entendrà rebutjada quan hagin 
transcorregut deus 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. 
 
Procediment de presentació de les ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital. 
 
Un cop comunicada per l’òrgan de contractació l’URL, l’empresari haurà d’accedir a la 
Plataforma de Serveis per fer la presentació telemàtica de la proposta. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç, l’empresari 
haurà de presentar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic.  
 
Una vegada complimentada tota la documentació, es farà la presentació de l’oferta 
mitjançant signatura electrònica i enviament de l’oferta. 
 
 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 l’empresa. 
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En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina electrònica 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. 
 
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. 
 
2.16) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 

mediambientals del contractista. Planificació preventiva en cas de 
concurrència empresarial 

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

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

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

• Garantir la confidencialitat, reserva i estricte secret professional per part dels 
treballadors del Contractista respecte a les dades de caràcter personal que als que 
puguin accedir per a la prestació dels serveis contractats.  
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• El Contractista haurà de tenir regulat el Deure de Secret amb els seus 
treballadors i col·laboradors. 

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

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

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

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

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

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

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

Les obligacions establertes al present apartat tindran una durada indefinida i es 
mantindran vigents en cas que finalitzi la prestació de serveis entre l’Ajuntament i el 
Contractista. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tractarà les dades personals dels interlocutors del 
Contractista en el marc dels serveis oferts. Aquestes dades personals, d'utilització 
exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en 
protecció de dades de caràcter personal per la gestió del procediment de contractació i 
de l’execució i gestió del contracte. La base jurídica del tractament és la derivada de la 
relació contractual de prestació de serveis. Les dades no seran cedides a tercers 
excepte que així ho contempli la prestació del serveis. Aquestes dades seran 
conservades després de les finalitzacions del contracte com a part del procediment 
administratiu. Poden accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels seus drets 
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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 300.000,00 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 objecte del contracte està previst en l’apartat de l’objecte 
del contracte. 
 
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 Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 

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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ANNEX 1 al PCAP 
 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE  
 

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

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

 
� Gran empresa. 
 
� Mitjana, petita o microempresa. 

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

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

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

Seguretat Social. 
 

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

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

econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la 
clàusula 1.10) del PCAP i que es compromet a adscriure a l’execució del contracte 
els mitjans personals / materials descrits a la dita clàusula.  

 

- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per 
escrit de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats 
per a utilitzar-los en l’execució del contracte. 

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

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

- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels 



 
 
 

66 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

 ☐ SÍ  ☐ NO  ☐ NO obligat per normativa 
 

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

dona ren lloc a la  no-subjecció o l’exempció. 

- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: ☐  Està subjecta a l’IAE. ☐ Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que   
donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció. 

- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal 
d’empreses, declara: ☐ SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 
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(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, 
així com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió 
temporal en cas de resultar adjudicataris) 

 ☐  NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses 

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

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    
    

 
*Camps obligatoris. 
 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de 
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de 
comunicar la dita circumstància, per escrit, a la Diputació de Barcelona/Organisme 
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 la Diputació/Organisme pugui 
facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 

 

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

 

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 
documentació assenyalada en la clàusula 1.18) del PCAP. 

 
(Data i signatura)." 

 
 
 
 
 
 

ANNEX 2 al PCAP 
 

MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA  
 
Dades de l’empresa proposant 
Nom        

NIF/CIF        

Domicili social       

Codi postal Localitat 
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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  038/2019- CONT 
Descripció de l’objecte 
Servei de manteniment del programari de comptabilitat pública de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
La persona les dades de la qual s’esmenten més amunt es compromet, en nom propi o de l’empresa que 
representa, a fer-se càrrec de l’execució de l’objecte descrit, per la quantitat d’euros consignada en 
aquesta proposició econòmica.  
 
1.  Proposta econòmica.   
Import de l’execució, IVA exclòs (en xifres i en lletres)       

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

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

Lloc i data                                                         

 
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ 
DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DEL PROGRAMARI DE GESTIÓ D’AYTOS 
INSTAL·LAT I EN EXPLOTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
1. INTRODUCCIÓ 
El present document conté les especificacions tècniques per a la contractació dels 
serveis de manteniment del programari de gestió d’Aytos instal·lat i en explotació a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
2. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte és la prestació del servei de manteniment del següent 
programari: SICALWin, Firmadoc i Aytosfactur@ 
 
3. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT 
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El servei de manteniment consisteix en: 
 
Suport al Client 
 
• Atenció especialitzada par a incidències relatives a les solucions d’aytos. 
• Servei d’assistència telefònica 
• Resolució d’incidències mitjançant còpies de seguretat o connexió remota. 
• Àrea web per a clients per a gestionar les incidències, accedir a les 
actualitzacions, manuals, novetats, revisions, etc. 
 
Actualització de Software 
 
• Actualitzacions de producte disponible a la Web. 
• Manteniment Legal. Cada vegada que es publiquin noves disposicions legals 
d’obligat compliment, aytos desenvoluparà les adaptacions pertinents en el Producte i 
posarà a disposició de l’Entitat les versions adaptades. 
• Manteniment correctiu. Es corregiran les incidències o errors en el producte 
que impedeixin o afectin a l’ús normal de l‘aplicatiu. La prioritat serà establerta en 
funció de la importància o gravetat  de la incidència. 
• Revisió i correcció de possibles inconsistències a les dades provocades por un 
incorrecte funcionament de qualsevol dels mòduls del producte, o en el seu cas, 
derivades de la migració de dades. 
 
4. DURADA DEL CONTRACTE 
 
El contracte tindrà una durada de 3 anys, de l’1 de gener de 2020 al 31 de desembre 
de 2022, amb la possibilitat de fer dos pròrrogues d’un any cadascuna. 
 
6. SERVEI DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI.APROVAR L’EXPEDIENT DE 

CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS POSTALS DE L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, EN 
CONCRET CARTES I TARGETES POSTALS, CARTES CERTIFICADES I 
NOTIFICACIONS ADMINISTRATIVES AMB DESTINACIÓ AL TERRITORI 
ESTATAL I INTERNACIONAL. NÚM. EXP. 000041/2019-CONT 

 
Relació de fets 
 
Primer.- El cap del servei de Cap del Servei de Compres i Serveis Generals de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ha emès informe justificatiu de necessitat de la 
contractació, les característiques i l’import del contracte de serveis postals de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els seus organismes autònoms, en concret cartes 
i targetes postals, cartes certificades i notificacions administratives amb destinació al 
territori estatal i internacional, d’acord amb l’article 28.1 i 116 de la LCSP i l’article 73 
RGLCAP. 
 
Segon.- Ha estat redactat el plec de prescripcions tècniques i de clàusules 
administratives particular que regiran el contracte. 
 
Tercer.- La Intervenció municipal ha emès informe de fiscalització prèvia. 
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Quart.- Els Serveis jurídics han emès informe envers als aspectes legals aplicables als 
plec i a  l’expedient. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer.- Atès el que disposen els articles 16, 116 i 117 de la LCSP, en quant a l’inici, 
contingut i aprovació i tramitació de l’expedient administratiu. 
 
Segon.- Atès el que disposa l’article 122 de la LCSP en quant a la tramitació i 
aprovació del plec de clàusules administratives particulars i l’article 124 de la LCSP en 
quant a la tramitació i aprovació del plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
Tercer.- Atès les competències que en matèria de contractació atorga la Disposició 
Addicional  Segona de la LCSP a l’Alcaldessa delegades en la Junta de Govern Local, 
mitjançant Decret 3545 de 25 de juny de 2019, publicat al BOPB en data 3 de juliol de 
2019. 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels 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 de serveis postals de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els seus organismes autònoms, en concret cartes 
i targetes postals, cartes certificades i notificacions administratives amb destinació al 
territori estatal i internacional. 
 
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 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), amb els següents preus unitaris: 
 
 
 
 
 
 

CARTA ORDINÀRIA NACIONAL 

Àmbit poblacions menys de 
50.000 habitants 

Preu unitari 
màxim 

sense IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total 
sense IVA 
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Fins 20 g. normalitzades 0,60 € 8.800 5.280,00 € 

De 20 a 50 g. 0,70 € 120 84,00 € 

Més de 50 a 100 1,10 € 20 22,00 € 

Més de 100 a 500 2,30 € 50 115,00 € 

Més de 500 a 1000 5,00 € 5 25,00 € 

Més de 1000 a 2000 5,45 € 1 5,45 € 

Àmbit poblacions a partir de 
50.000 habitants 

Preu unitari 
màxim 

sense IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total 
sense IVA 

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

De 20 a 50 g. 0,70 € 50 35,00 € 

Més de 50 a 100 1,10 € 15 16,94 € 

Més de 100 a 500 2,30 € 20 46,00 € 

Més de 500 a 1000 5,00 € 1 5,50 € 

Més de 1000 a 2000 5,45 € 1 5,45 € 

  
Subtotal 6.240,34 € 

CARTA CERTIFICADA NACIONAL 

Àmbit local 
Preu unitari 

màxim 
sense IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total 
sense IVA 

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

De 20 a 50 g. 3,60 € 1.000 3.600,00 € 

Més de 50 a 100 4,00 € 15 60,00 € 

Més de 100 a 500 5,20 € 15 80,08 € 

Més de 500 a 1000 7,90 € 1 8,69 € 

Més de 1000 a 2000 8,35 € 1 9,19 € 

Àmbit poblacions menys de 
50.000 habitants 

Preu unitari 
màxim 

sense IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total 
sense IVA 

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

De 20 a 50 g. 3,60 € 170 612,00 € 
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Més de 50 a 100 4,00 € 54 215,60 € 

Més de 100 a 500 5,20 € 29 148,72 € 

Més de 500 a 1000 7,90 € 6 43,45 € 

Més de 1000 a 2000 8,35 € 6 45,93 € 

Àmbit poblacions a partir de 
50.000 habitants 

Preu unitari 
màxim 

sense IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total 
sense IVA 

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

De 20 a 50 g. 3,60 € 700 2.520,00 € 

Més de 50 a 100 4,00 € 210 840,00 € 

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

Més de 500 a 1000 7,90 € 30 237,00 € 

Més de 1000 a 2000 8,35 € 10 83,50 € 

 

 
  Subtotal 43.319,15 € 

CARTA INTERNACIONAL ORDINÀRIA 

Europa 
Preu unitari 

màxim 
sense IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total 
sense IVA 

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

De 20 a 50 g. 1,70 € 1 1,87 € 

Més de 50 a 100 2,45 € 1 2,45 € 

Més de 100 a 500 6,60 € 22 145,20 € 

Més de 500 a 1000 13,10 € 1 13,10 € 

Més de 1000 a 2000 20,95 € 1 20,95 € 

Resta de països 
Preu unitari 

màxim 
sense IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total 
sense IVA 

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

De 20 a 50 g. 2,00 € 1 2,00 € 

Més de 50 a 100 3,40 € 1 3,40 € 
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Més de 100 a 500 10,25 € 3 33,83 € 

Més de 500 a 1000 21,40 € 1 21,40 € 

Més de 1000 a 2000 37,50 € 1 37,50 € 

  
Subtotal 381,76 € 

CARTA INTERNACIONAL CERTIFICADA 

Europa 
Preu unitari 

màxim 
sense IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total 
sense IVA 

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

De 20 a 50 g. 5,80 € 18 102,08 € 

Més de 50 a 100 7,20 € 11 79,20 € 

Més de 100 a 500 14,05 € 1 14,05 € 

Més de 500 a 1000 25,20 € 1 25,20 € 

Més de 1000 a 2000 41,30 € 1 41,30 € 

Resta de països 
Preu unitari 

màxim 
sense IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total 
sense IVA 

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

De 20 a 50 g. 5,80 € 4 25,52 € 

Més de 50 a 100 7,20 € 3 23,76 € 

Més de 100 a 500 14,05 € 1 15,46 € 

Més de 500 a 1000 25,20 € 1 25,20 € 

Més de 1000 a 2000 41,30 € 1 41,30 € 

  
Subtotal 467,01 € 

CARTA URGENT 

Nacional 
Preu unitari 

màxim 
sense IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total 
sense IVA 

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

De 20 a 50 g. 3,10 € 1 3,10 € 

Més de 50 a 100 3,50 € 1 3,50 € 
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Més de 100 a 500 4,70 € 1 4,70 € 

Europa 
Preu unitari 

màxim 
sense IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total 
sense IVA 

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

De 20 a 50 g. 4,20 € 1 4,20 € 

Més de 50 a 100 4,95 € 1 4,95 € 

Més de 100 a 500 9,10 € 1 9,10 € 

Més de 500 a 1000 15,60 € 1 15,60 € 

Més de 1000 a 2000 23,45 € 1 23,45 € 

Resta de països 
Preu unitari 

màxim 
sense IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total 
sense IVA 

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

De 20 a 50 g. 4,50 € 1 4,50 € 

Més de 50 a 100 5,90 € 1 5,90 € 

Més de 100 a 500 12,75 € 1 12,75 € 

Més de 500 a 1000 23,90 € 1 23,90 € 

Més de 1000 a 2000 40,00 € 1 40,00 € 

  
Subtotal 166,55 € 

CARTA CERTIFICADA URGENT 

Nacional 
Preu unitari 

màxim 
sense IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total 
sense IVA 

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

De 20 a 50 g. 6,00 € 6 33,00 € 

Més de 50 a 100 6,45 € 1 7,10 € 

Més de 100 a 500 7,85 € 1 7,85 € 

Més de 500 a 1000 10,70 € 1 10,70 € 

Més de 1000 a 2000 10,95 € 1 10,95 € 

Europa Preu unitari 
màxim 

Estimació 
enviaments 

Cost total 
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sense IVA anuals (12 
mesos) 

sense IVA 

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

De 20 a 50 g. 8,00 € 1 8,00 € 

Més de 50 a 100 8,75 € 1 9,63 € 

Més de 100 a 500 12,90 € 1 12,90 € 

Més de 500 a 1000 19,40 € 1 19,40 € 

Més de 1000 a 2000 27,25 € 1 27,25 € 

Resta de països 
Preu unitari 

màxim 
sense IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total 
sense IVA 

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

De 20 a 50 g. 8,30 € 1 9,13 € 

Més de 50 a 100 9,70 € 1 9,70 € 

Més de 100 a 500 16,55 € 1 18,21 € 

Més de 500 a 1000 27,70 € 1 27,70 € 

Més de 1000 a 2000 43,80 € 1 43,80 € 

  
Subtotal 372,89 € 

VALORS AFEGITS A CERTIFICATS I NOTIFICACIONS 

Tipus valor afegit 
Preu unitari 

màxim 
sense IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total 
sense IVA 

AR Nacional  1,00 € 10.000 10.000,00 € 

AR Internacional 1,40 € 57 79,16 € 

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

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

  
Subtotal 36.747,16 € 

    
PREU MÀXIM DEL 

CONTRACTE (SENSE IVA) 
87.694,84 € 
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TERCER.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a la partida 02.9200.2200100 del pressupost vigent. Així mateix, 
per a l’anualitat 2020 restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit 
adequat i suficient al pressupost municipal corresponent per atendre el seu pagament, 
de conformitat amb el que preveu l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Es preveu l’inici del contracte el primer de gener de 2020. 
 
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant. 

CINQUÈ.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, i de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els 
següents recursos: 
 
 Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 
15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en el perfil del 
contractant, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el 
recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2  de la 
Llei 9/2017 de contractes del sector públic  - lletres c) d) e) o f) – en què serà de 30 
dies a comptar del dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil del 
contractant. 
 
Alternativament, recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos 
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 CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS REGULADOR DE QUE TÉ 
PER OBJECTE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS POSTALS PER A 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I ELS SEUS ORGANISMES 
AUTÒNOMS 
 

Clàusula 1.- Objecte del contracte 

El contracte té per objecte la prestació serveis postals de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i els seus organismes autònoms, en concret cartes i targetes postals, cartes 
certificades i notificacions administratives amb destinació al territori estatal i 
internacional. 

Actualment, els enviaments amb destinació al municipi de Vilanova i la Geltrú, a 
excepció de les notificacions administratives, es fan mitjançant la Mancomunitat Tegar 
del Garraf. Per tant, s’exclouen de la licitació.  
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Els treballs consistiran en l’admissió, la classificació, el tractament, el curs, el transport, 
la distribució i el lliurament a l’adreça dels destinataris que, a efectes postals, figuri en 
els enviaments generats per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Aquesta prestació de serveis haurà d’ajustar-se al que disposa la Llei 43/2010, de 30 
de desembre, de serveis postals universals, dels drets dels usuaris i de mercat postal, 
les disposicions que la desenvolupen i les particularitats que indiquen les presents 
prescripcions. 

Clàusula 2.- Inici del servei 

Llevat indicació en contra de l’Ajuntament, l’adjudicatari començarà a prestar el servei 
contractat en la data que s’especifiqui en el document de formalització del contracte. 

Clàusula 3.- Territori 

El territori considerat per efectuar el repartiment dels serveis postals objecte d’aquesta 
licitació comprèn la comarca, la província, l’àmbit nacional i internacional. Pel que fa 
als serveis postals dins del municipi, només s’inclouen les notificacions, ja que la resta 
d’enviaments locals estan adjudicats en l’actualitat a la Mancomunitat de Municipis del 
Garraf. 

Clàusula 4.- Serveis postals subjectes al contracte 

4.1 La descripció dels elements que conformen l’objecte del contracte és la 
següent: 

A) Carta: 

Qualsevol enviament tancat el contingut del qual no s’indiqui ni es pugui conèixer, així 
com qualsevol comunicació materialitzada per escrit sobre suport físic de qualsevol 
naturalesa, que tingui caràcter actual i personal. 

B) Targeta postal: 

Qualsevol peça rectangular de cartolina consistent o material similar, tant si porta el 
títol de targeta postal com si no, que circuli al descobert i que contingui un missatge de 
caràcter actual i personal. 

C) Carta i targeta postal certificada: 

Carta o targeta postal, amb lliurament a domicili, i un sol intent de lliurament, amb 
garantia fixa de riscos de pèrdua o deteriorament i document acreditatiu com a prova 
del dipòsit postal i del seu lliurament o no. 

L’empresa adjudicatària haurà de facilitar, sense cost, a l’Ajuntament l’esmentat 
document. 

En el cas de no ser possible el lliurament a l’interessat per absència, es deixarà avís a 
la bústia i l’enviament romandrà en llista d’espera durant 15 dies naturals a la seva 
disposició. Un cop finalitzat aquest termini, s’haurà de retornar al remitent, en un 
termini màxim de 5 dies hàbils. 

La carta certificada pot disposar dels serveis addicionals següents: 

- Servei addicional d’acusament de recepció 
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El servei consisteix en el fet que l’empresa adjudicatària farà constar, en un document 
lliurat per la mateixa, la data, la identitat, el número del document nacional d’identitat o 
del document que el substitueixi i la firma de l’interessat o la persona que es pugui fer 
càrrec de la carta, així com les dades de l’empleat de l’operador postal (firma i el seu 
número d’identificació). En cas que no es pugui lliurar o es rebutgi, farà constar el 
motiu en concret de la situació. 

D) Notificacions 

Carta certificada amb dos intents de lliurament, amb acusament de recepció. 

Disposicions generals sobre el lliurament de notificacions: 

Els requisits del lliurament de notificacions, pel que fa a termini i forma, s’han d’adaptar 
a les exigències de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú 
de les Administracions Públiques, i també segons el que estableix l’apartat 4 de 
l’article 22 de la Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels 
drets dels usuaris i del mercat postal, amb caràcter fefaent en la distribució, entrega i 
recepció o refús o impossibilitat d’entrega, això com el que preveu RD 1829/1999, de 3 
de desembre, pel qual s’aprova el reglament pel que es regula la prestació dels serveis 
postals, en tot allò que no s’oposa a la llei. 

S’adapten també a l’article 56 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les Administracions Públiques de Catalunya. 

En ser la notificació una condició d’eficàcia de l’acte administratiu, s’exigeix la 
constància de la notificació practicada, especialment en els casos de rebuig o 
impossibilitat de lliurament, per qualsevol dels mitjans admesos en dret. 

L’òrgan notificador ha de tenir, des del punt de vista legal, constància indubtable de la 
pràctica de la notificació o de la impossibilitat de dur-la a terme. 

D’acord amb la normativa Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les Administracions Públiques, formaran part de les obligacions de l’operador 
les següents: 

1. La notificació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la 
recepció per l’interessat o el seu representant, així com la data, la identitat i el 
contingut de l’acte notificat. 

2. En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, la notificació es practicarà 
en el lloc que aquest hagi assenyalat a tal efecte en la sol·licitud. Quan això no sigui 
possible, en qualsevol lloc adreçat a aquest fi i per qualsevol mitjà conforme al punt 
anterior. 

3. Quan la notificació es practiqui en el domicili de l'interessat, si no hi és en el moment 
de lliurar la notificació, podrà fer-se càrrec de la mateixa qualsevol persona major de 
14 anys que es trobi en el domicili i faci constar la seva identitat. 

Si ningú es fa càrrec de la notificació, s'ha de fer constar aquesta circumstància en 
l'expedient, juntament amb el dia i l'hora en què es va intentar la notificació, intent que 
es repetirà per una sola vegada i en una hora diferent dins dels 3 dies següents. 
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En cas que el primer intent de notificació s'hagi fet abans de les 15 hores, el segon 
intent s'ha de fer després de les 15 h i viceversa, deixant en tot cas almenys un marge 
de 3 hores entre els dos intents de notificació. 

4. Quan l’interessat o el seu representant rebutgi la notificació d’una actuació 
administrativa, es farà constar en l’expedient, especificant les circumstàncies de l’intent 
de notificació i es tindrà per efectuat el tràmit seguint el procediment. 

5. En el cas de notificacions a persones jurídiques es farà constar a efectes de la 
recepció el nom i cognoms, NIF o document que acrediti la identitat de la persona que 
signa, i càrrec o relació amb l’entitat i segell d’aquesta. 

6. En el cas de no ser possible el lliurament a l’interessat per absència, es deixarà avís 
a la bústia i l’enviament romandrà en llista d’espera durant 7 dies naturals a la seva 
disposició a la oficina de la zona de l’adjudicatari que correspongui al seu domicili. Un 
cop finalitzat aquest termini, s’haurà de retornar al remitent, en un termini màxim de 5 
dies naturals. El model d’acusament de recepció que haurà d’emplenar l’empresa 
adjudicatària és el que s’adjunta a l’Annex 1 del PPT. 

7. L’empresa adjudicatària emetrà, en el termini de set dies hàbils, a sol·licitud de 
l’Ajuntament, en el cas que s’haguessin efectuat al·legacions o recursos per defectes 
en la notificació, un informe per a la seva incorporació a l’expedient administratiu en el 
qual es recolliran totes les circumstàncies rellevants de la pràctica de la notificació. 

8. Quan l’empresa adjudicatària no sigui l’operador designat per a la prestació del 
Servei Postal Universal per la Llei 43/2010, haurà de disposar d’un sistema que 
garanteixi la constància, per qualsevol dels mitjans admesos en dret, de la distribució, 
lliurament, recepció, refús o impossibilitat de lliurament de les notificacions i que 
supleixi els avantatges que són inherents als documents fefaents amb semblants cotes 
d’eficàcia i mitjançant elements de prova aliens a la documentació unilateral de 
l’empresa o al testimoniatge dels seus empleats.  

9. L’empresa adjudicatària no podrà dur a terme les notificacions a través de tercers. 

4.2 Altres serveis addicionals: 

Serveis addicionals sense cost per l’Ajuntament 

- Servei d’Atenció al Client, incloent-hi telèfon d’atenció i assistència als destinataris 
dels enviaments cursats per l’Ajuntament. A més, assistència tècnica personalitzada 
per a l’Ajuntament. Aquest servei s’oferirà sense cost addicional per l’Ajuntament. 

- Gestió de Devolucions, servei de classificació en funció de les causes i entrega diària 
dels enviaments de correspondència retornats. Aquest servei s’oferirà sense cost 
addicional per l’Ajuntament. 

- Certificacions de prova de lliurament: L’adjudicatari haurà d’emetre quan sigui 
requerit per l’Ajuntament i en relació a aquells productes postals que s’hagin enviat 
mitjançant avís de recepció, un certificat on constin les dades relatives al lliurament, 
incloent si aquest s’ha produït o no i les circumstàncies del mateix. Aquest servei 
s’oferirà sense cost addicional per l’Ajuntament. 
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- Prova d’enviament electrònica (d’ara endavant, PEE), per als certificats i notificacions 
és a dir, aquells productes que requereixen la gestió de la recepció per part de la 
persona destinatària de l’enviament.  
El fitxer que fa possible la PEE és un fitxer en format XML, eXtended Markup 
Language, que conté la informació del fet final i la informació dels intents d’entrega 
d’un enviament, al qual s’afegeix un codi segur de verificació (CSV). A més inclou la 
imatge de la firma digital associada a l’enviament, quan s’entregui correctament, en 
format Base64, i està signat digitalment amb un certificat reconegut que garanteix 
l’autenticitat i integritat del document (S3C). El codi segur de verificació (CSV) ha de 
permetre comprovar qualsevol PEE enviada per una persona client amb l’original 
emmagatzemat per l’empresa proveïdora de serveis postal.  
El format del fitxer XML s’ha de correspondre amb el format que els 
facturables/detallables que usen aquest servei addicional tenen especificat.  
Les fases d’un enviament, vistes des del prisma de la PEE, són les següents: 
 

1) Prèvia a registre: per poder rebre una PEE d’un enviament, la persona client 
del facturable/detallable ha de complimentar la fase prèvia al registre a la 
pàgina web de l’operador postal. 

2) Admissió: posteriorment, la persona client del facturable/detallable entrega 
l’enviament físic a l’operador postal.  

3) Entrega: la persona destinatària rep l’enviament al domicili o el recull a 
l’oficina de l’operador postal en la qual romania en llista i signa per donar fe 
d’aquest fet. Si no es fa possible l’entrega també s’introdueix aquest fet en el 
sistema, amb les dades de dia, hora i causa de la impossibilitat, com una de 
les descrites en el procediment de notificació.  

4) Recollida de la signatura: la persona empleada de l’operador postal que 
interactua amb la persona destinatària quan aquesta rep l’enviament recull 
les dades de l’entrega (dia, hora, lloc, si era en llista, si era en domicili a la 1a 
entrega, si era en domicili a la 2a entrega, identificació de la persona que rep 
mitjançant NIF o NIE o equivalent i nom i cognoms, etc.) i la signatura de la 
persona que rep.  

5) Creació de la PEE: les dades de tot el procés establertes en les 4 fases 
anteriors, amb la digitalització corresponent si es fa menester de cadascuna 
d’elles, s’afegeixen a la PEE en el format XML que es proporcionarà i 
s’emmagatzemen en el sistema de bases de dades de l’operador postal.  

6) Enviament de la PEE: el facturable/detallable rep la PEE mitjançant sFTP, 
secure File Transfer Protocol, o sistema alternatiu consensuat amb el 
facturable/detallable. La PEE pot enviar-se en format PDF si escau i hi ha 
hagut un consens entre el facturable/detallable i l’operador postal, o en un 
altre format que les dues parts consensuïn. 
 

Clàusula 5.- Execució dels serveis 

Aquest contracte es regirà en tot allò establert a la Llei 43/2010, de 30 de desembre, 
del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal, així com la 
normativa reglamentària sectorial d’aplicació: Servei postal universal, accés a la xarxa 
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postal, autoritzacions administratives singulars, notificacions administratives, i altres 
serveis recollits en aquest plec. 

L’empresa adjudicatària haurà de disposar, des del primer dia d’inici del contracte, dins 
del nucli urbà de Vilanova i la Geltrú d’un local que reuneixi les condicions per a la 
realització de l’activitat pròpia del contracte i dotat dels equips necessaris per realitzar 
les tasques derivades de la seva execució amb la màxima garantia de qualitat, i amb 
l’equipament necessari per garantir la integritat, seguretat i custòdia dels enviaments 
dipositats. 

El local haurà de reunir les condicions d’accessibilitat legalment establertes i disposarà 
d’una zona d’atenció al públic degudament equipada i condicionada. 

L’empresa adjudicatària facilitarà les dades de la persona responsable del contracte, 
que estarà a plena disposició, actuarà com a interlocutor amb l’Ajuntament, i es farà 
càrrec de qualsevol incidència, sens perjudici que la derivi a la persona competent en 
la matèria. Així mateix, l’empresa adjudicatària informarà de la persona responsable 
per a la gestió de la facturació. Per a cada una d’aquests responsables, caldrà 
identificar: nom, telèfon fix, telèfon mòbil (si escau) i adreça de correu electrònic. 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dipositarà la correspondència a les oficines que 
l’empresa adjudicatària tingui habilitades en el mateix municipi. L’empresa 
adjudicatària haurà de mantenir reserva absoluta respecte la informació i les dades 
que puguin conèixer com a conseqüència de l’execució del servei. Al respecte, haurà 
de complir en tot moment amb el deure de confidencialitat i secret segons el que 
disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals i 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 en lo que 
respecta al tractament de dades personals i al lliure circulació d’aquestes dades i pel 
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). 

L’empresa adjudicatària serà responsable del bon estat de conservació de la 
documentació i/o paquets lliurats, de la pèrdua d’aquests i del lliurament a les 
persones o oficines designades. 

Clàusula 7.- Terminis de lliurament 

El termini màxim de lliurament són els que es relacionen a continuació, i començarà a 
comptar des de la mateixa data de la seva retirada de les dependències de 
l’Ajuntament o des del seu dipòsit a les oficines o instal·lacions de l’empresa 
adjudicatària. Al lliurament, l’adjudicatari signarà un rebut justificatiu de les trameses 
lliurades. 

1. Cartes 

Nacionals 

Ordinàries interurbanes ................... 72 h 

Certificades locals ............................ 48 h 

Certificades interurbanes ................. 72 h 

Ordinaris urgents locals ................... 24 h 
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Ordinàries urgents interurbanes ....... 24 h 

Certificades urgents locals ............... 24 h 

Certificades urgents interurbanes .... 24 h 

Internacionals 

Ordinàries Europa ............................ 4 dies 

Ordinàries resta món ....................... 8 dies 

Certificades Europa ......................... 4 dies 

Certificades resta món ..................... 8 dies 

Ordinàries urgents Europa ............... 2 dies 

Ordinàries urgents resta món ........... 5 dies 

Certificades urgents Europa ............. 2 dies 

Certificades urgents resta món ........ 5 dies 

2. Notificacions, serveis a afegir a la carta certificada 

Per al 2n intent: 24 hores més que els conceptes indicats en l’apartat 1. 

 

Clàusula 6.- Nombre estimat de trameses 

En el model d’oferta econòmica del Plec de Clàusules Administratives Particulars es 
relaciona el volum de serveis anual estimat. Aquests volums constitueixen una 
estimació global del contracte i en cap cas representa una obligació contractual. 

Clàusula 8.- Sistema de facturació i control 

La facturació, que serà mensual i corresponent al mes vençut, expressarà l’import net 
total de despesa, l’impost sobre el valor afegit i l’import total, per cada un dels 
productes i detallarà cada un d’ells, tant per destinació i per trams de pes.  

Clàusula 9.- Altres condicions d’execució 

9.1.- Xarxa d’oficines i atenció al client: 

Les empreses licitadores hauran de tenir, o bé estar disposades a tenir des del primer 
dia d’inici del contracte, una xarxa d’oficines d’atenció al públic degudament 
condicionades, per tal que els destinataris puguin recollir els enviaments que no ha 
estat possible lliurar en mà. Els requisits mínims són els que es relacionen a 
continuació: 

a) Una oficina al municipi de Vilanova i la Geltrú, oberta al públic amb horari d’atenció 
al client. L'horari mínim d'atenció al públic serà de dilluns a divendres de 8:30 a 
14hores, i tres tardes setmanals en horari de 17:00h a 19:00h. 



 
 
 

83 
 
 
 
 
 

En aquesta oficina, l’Ajuntament dipositarà diàriament les seves trameses. Així mateix, 
és on les destinataris podran recollir els enviaments que no ha estat possible lliurar en 
mà.  
b) Una oficina d’atenció al públic, com a mínim a cada capital de comarca, amb horari 
ininterromput matí i tarda de dilluns a divendres laborables com a mínim entre les 9:00 
i les 19:00 hores. 

L’Ajuntament dipositarà les trameses agrupades per producte, tram de pes i 
destinació, i aniran acompanyades d’un albarà de lliurament on es detallarà: Número i 
nom del client, número de contracte, número d’unitat de facturació de unitat de cost, 
així com aquella altra informació que es consideri oportú. Així mateix, es desglossaran 
pels conceptes assenyalats anteriorment (producte, tram de pes i destinació), així com 
per al tipus d’enviament: urgent, certificat, amb servei addicional, ...  
 
Així mateix, l’empresa adjudicatària posarà a disposició un servei d’atenció al client, 
per a assistència personalitzada, amb una adreça de correu electrònic i número de 
telèfon disponible, com a mínim, de dilluns a divendres, en horari de matí i tarda, amb 
un total de 8 hores diàries, i amb el compromís de resolució immediata dels dubtes o 
incidències, sempre que això sigui possible. 

9.2. Incidències 

En el cas d’incidències que dificultin el compliment de les obligacions per part de 
l’adjudicatari, haurà de ser posada en coneixement de l’Ajuntament, en un termini 
màxim de dos dies hàbils, per a la seva consideració i resolució entre l’Ajuntament i el 
responsable designat per l’empresa adjudicatària 

9.3. Control de qualitat i seguiment dels enviaments 

L’empresa adjudicatària haurà de realitzar els controls de qualitat suficients per 
assegurar que el mètode i els requeriments de la notificació es segueixen 
correctament pel seu personal, comunicant els resultats d’aquests controls a 
l’Ajuntament quan li sigui requerit. 

L’adjudicatari posarà a disposició de l’Ajuntament i de forma gratuïta un sistema 
d’informació en línia que permeti als gestors el seguiment i control de les trameses i 
conèixer l’estat dels enviaments de forma individualitzada. 

El sistema d’informació de l’empresa adjudicatària, haurà de permetre extreure de 
forma clara, estadístiques reals mensuals i anuals de totes les variables del servei. 

L’Ajuntament es reserva el dret de poder dur a terme en qualsevol moment el 
seguiment i control de la prestació del servei contractat. Aquest control el podrà fer el 
personal de l’Ajuntament que hagi estat designat per aquesta finalitat, tot i que 
l’empresa adjudicatària igualment ha de designar els seus interlocutors. A efectes de 
control, qualitat i possibles reclamacions, l’empresa adjudicatària haurà d’estampar en 
els enviaments que se li confiïn el seu segell o qualsevol identificació inequívoca. 

L’empresa adjudicatària haurà d’arbitrar un sistema que permeti esmenar i preveure 
possibles incidències que poguessin sorgir i que permeti una resolució que perjudiqui 
el menys possible la bona marxa del servei. Els serveis a què es refereix el present 
plec es realitzaran a risc i ventura de l’empresa adjudicatària. 

9.4. Uniformitat i identificació 
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El personal adscrit a l’execució del servei haurà d’anar degudament uniformat d’acord 
amb els criteris corporatius del contractista, i amb la informació que permeti la seva 
identificació i de l’empresa per part dels usuaris. 

Clàusula 10.- Informació 

L’adjudicatari haurà de garantir l’accés de l’Ajuntament a totes les dades relatives a 
l’execució del contracte i al seu tractament en format editable. 

Mensualment l’adjudicatari facilitarà en suport informàtic un resum dels enviaments 
lliurats i els retornats sense lliurar, detallant en aquest cas, les causes concretes que el 
motiven. Així mateix, a la finalització de l’exercici econòmic, l’adjudicatari haurà de 
facilitar en suport informàtic un resum dels enviaments gestionats durant aquest 
període, detallant el número d’enviaments i els imports corresponents per tipus de 
servei, trams de pes, àmbit de destí i serveis addicionals quan procedeixi. 

Clàusula 12. Descripció i classificació dels enviaments 
 
El conjunt dels productes que s’engloben en el present plec de prescripcions tècniques 
són cartes i targetes postals, cartes certificades i notificacions. Queden inclosos tots 
els productes relacionats a l’Annex de l’oferta econòmica del plec de clàusules 
administratives. 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE ALS 
CONTRACTE DE SERVEIS POSTALS  DE L’ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS A ADJUDICAR MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT 

 
   

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.  
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1.14) Termini per a l’adjudicació.  
   

1.15) Variants.  
   

1.16) Ofertes anormalment baixes o desproporcionades.  
   

1.17) Garantia provisional.  
   

1.18) Garantia definitiva.  
   

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

   

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

contracte. 
  

2.2) Drets i obligacions de les parts.  
   
2.3) Condicions especials d’execució.  
   
2.4) Modificació del contracte.  
   
2.5) Règim de pagament.  
   
2.6) Revisió de preus.  
   
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  
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mediambientals del contractista. Planificació preventiva en cas de 
concurrència empresarial. 

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

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

Annex 3 Model oferta econòmica  
  Annex 4 Declaració responsable en relació als criteris de valoració automàtica 

  
 

 
 
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 per Serveis Generals consistent 
en la contractació dels serveis postals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els seus 
organismes autònoms, en concret cartes i targetes postals, cartes certificades i 
notificacions administratives amb destinació al territori estatal i internacional. 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) 
 
Els enviaments amb destinació al municipi de Vilanova i la Geltrú, a excepció de les 
notificacions administratives, es fan mitjançant la Mancomunitat Tegar del Garraf. Per 
tant, s’exclouen de la licitació. 
 

 
No s’ ha considerat convenient dividir l’ objecte d’ aquest contracte en lots pels motius 
que s’ assenyalen en l’ article 99.3 b) de la LCSP. 
 
 

El Codi CPV que correspon és 64110000-0 Serveis postals 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment, la  no divisió en lots, dels criteris d’adjudicació i la resta de 
requeriments recollits a la LCSP estan acreditats a l’expedient. 
 
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 
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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.  
 
En aquest contracte, per executar la prestació dels serveis postals, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, responsable del tractament de dades,  posa a disposició del 
contractista, que serà l’encarregat del tractament, la informació de dades personals 
única i exclusivament per efectuar els serveis postals i les notificacions administratives 
i en cap cas pot utilitzar les dades per a finalitats pròpies. 
 
1.3) Pressupost base de licitació 
 
� Pressupost formulat en termes de preus unitaris: 
 

a) El pressupost base de licitació de la contractació, formulat en termes de preus 
unitaris, es fixa en la quantitat de 106.110,76 euros  (IVA inclòs). 

 
L’IVA que correspon aplicar és del 21 %  i ascendeix a la quantitat de 18.415,92 
euros. 
87.694,84 € + 18.415,92 € (IVA 21%) = 106.110,76 euros 

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

 
CARTA ORDINÀRIA NACIONAL 

Àmbit poblacions menys de 
50.000 habitants 

Preu unitari 
màxim sense 

IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total sense 
IVA 

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

De 20 a 50 g. 0,70 € 120 84,00 € 

Més de 50 a 100 1,10 € 20 22,00 € 

Més de 100 a 500 2,30 € 50 115,00 € 

Més de 500 a 1000 5,00 € 5 25,00 € 

Més de 1000 a 2000 5,45 € 1 5,45 € 

Àmbit poblacions a partir de 
50.000 habitants 

Preu unitari 
màxim sense 

IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total sense 
IVA 

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

De 20 a 50 g. 0,70 € 50 35,00 € 

Més de 50 a 100 1,10 € 15 16,94 € 

Més de 100 a 500 2,30 € 20 46,00 € 

Més de 500 a 1000 5,00 € 1 5,50 € 

Més de 1000 a 2000 5,45 € 1 5,45 € 

  Subtotal 6.240,34 € 
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CARTA CERTIFICADA NACIONAL 

Àmbit local 
Preu unitari 

màxim sense 
IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total sense 
IVA 

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

De 20 a 50 g. 3,60 € 1.000 3.600,00 € 

Més de 50 a 100 4,00 € 15 60,00 € 

Més de 100 a 500 5,20 € 15 80,08 € 

Més de 500 a 1000 7,90 € 1 8,69 € 

Més de 1000 a 2000 8,35 € 1 9,19 € 

Àmbit poblacions menys de 
50.000 habitants 

Preu unitari 
màxim sense 

IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total sense 
IVA 

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

De 20 a 50 g. 3,60 € 170 612,00 € 

Més de 50 a 100 4,00 € 54 215,60 € 

Més de 100 a 500 5,20 € 29 148,72 € 

Més de 500 a 1000 7,90 € 6 43,45 € 

Més de 1000 a 2000 8,35 € 6 45,93 € 

Àmbit poblacions a partir de 
50.000 habitants 

Preu unitari 
màxim sense 

IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total sense 
IVA 

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

De 20 a 50 g. 3,60 € 700 2.520,00 € 

Més de 50 a 100 4,00 € 210 840,00 € 

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

Més de 500 a 1000 7,90 € 30 237,00 € 

Més de 1000 a 2000 8,35 € 10 83,50 € 

   Subtotal 43.319,15 € 

CARTA INTERNACIONAL ORDINÀRIA 

Europa 
Preu unitari 

màxim sense 
IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total sense 
IVA 

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

De 20 a 50 g. 1,70 € 1 1,87 € 

Més de 50 a 100 2,45 € 1 2,45 € 

Més de 100 a 500 6,60 € 22 145,20 € 

Més de 500 a 1000 13,10 € 1 13,10 € 

Més de 1000 a 2000 20,95 € 1 20,95 € 

Resta de països Preu unitari Estimació Cost total sense 
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màxim sense 
IVA 

enviaments 
anuals (12 

mesos) 

IVA 

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

De 20 a 50 g. 2,00 € 1 2,00 € 

Més de 50 a 100 3,40 € 1 3,40 € 

Més de 100 a 500 10,25 € 3 33,83 € 

Més de 500 a 1000 21,40 € 1 21,40 € 

Més de 1000 a 2000 37,50 € 1 37,50 € 

  Subtotal 381,76 € 

CARTA INTERNACIONAL CERTIFICADA 

Europa 
Preu unitari 

màxim sense 
IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total sense 
IVA 

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

De 20 a 50 g. 5,80 € 18 102,08 € 

Més de 50 a 100 7,20 € 11 79,20 € 

Més de 100 a 500 14,05 € 1 14,05 € 

Més de 500 a 1000 25,20 € 1 25,20 € 

Més de 1000 a 2000 41,30 € 1 41,30 € 

Resta de països 
Preu unitari 

màxim sense 
IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total sense 
IVA 

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

De 20 a 50 g. 5,80 € 4 25,52 € 

Més de 50 a 100 7,20 € 3 23,76 € 

Més de 100 a 500 14,05 € 1 15,46 € 

Més de 500 a 1000 25,20 € 1 25,20 € 

Més de 1000 a 2000 41,30 € 1 41,30 € 

  Subtotal 467,01 € 

CARTA URGENT 

Nacional 
Preu unitari 

màxim sense 
IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total sense 
IVA 

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

De 20 a 50 g. 3,10 € 1 3,10 € 

Més de 50 a 100 3,50 € 1 3,50 € 

Més de 100 a 500 4,70 € 1 4,70 € 

Europa 
Preu unitari 

màxim sense 
IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

Cost total sense 
IVA 
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mesos) 

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

De 20 a 50 g. 4,20 € 1 4,20 € 

Més de 50 a 100 4,95 € 1 4,95 € 

Més de 100 a 500 9,10 € 1 9,10 € 

Més de 500 a 1000 15,60 € 1 15,60 € 

Més de 1000 a 2000 23,45 € 1 23,45 € 

Resta de països 
Preu unitari 

màxim sense 
IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total sense 
IVA 

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

De 20 a 50 g. 4,50 € 1 4,50 € 

Més de 50 a 100 5,90 € 1 5,90 € 

Més de 100 a 500 12,75 € 1 12,75 € 

Més de 500 a 1000 23,90 € 1 23,90 € 

Més de 1000 a 2000 40,00 € 1 40,00 € 

  Subtotal 166,55 € 

CARTA CERTIFICADA URGENT 

Nacional 
Preu unitari 

màxim sense 
IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total sense 
IVA 

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

De 20 a 50 g. 6,00 € 6 33,00 € 

Més de 50 a 100 6,45 € 1 7,10 € 

Més de 100 a 500 7,85 € 1 7,85 € 

Més de 500 a 1000 10,70 € 1 10,70 € 

Més de 1000 a 2000 10,95 € 1 10,95 € 

Europa 
Preu unitari 

màxim sense 
IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total sense 
IVA 

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

De 20 a 50 g. 8,00 € 1 8,00 € 

Més de 50 a 100 8,75 € 1 9,63 € 

Més de 100 a 500 12,90 € 1 12,90 € 

Més de 500 a 1000 19,40 € 1 19,40 € 

Més de 1000 a 2000 27,25 € 1 27,25 € 

Resta de països 
Preu unitari 

màxim sense 
IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total sense 
IVA 

Fins 20 g. normalitzades 7,80 € 1 7,80 € 
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De 20 a 50 g. 8,30 € 1 9,13 € 

Més de 50 a 100 9,70 € 1 9,70 € 

Més de 100 a 500 16,55 € 1 18,21 € 

Més de 500 a 1000 27,70 € 1 27,70 € 

Més de 1000 a 2000 43,80 € 1 43,80 € 

  Subtotal 372,89 € 

VALORS AFEGITS A CERTIFICATS I NOTIFICACIONS 

Tipus valor afegit 
Preu unitari 

màxim sense 
IVA 

Estimació 
enviaments 
anuals (12 

mesos) 

Cost total sense 
IVA 

AR Nacional  1,00 € 10.000 10.000,00 € 

AR Internacional 1,40 € 57 79,16 € 

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

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

  Subtotal 36.747,16 € 

    

 
PREU MÀXIM DEL 

CONTRACTE (SENSE IVA) 
87.694,84 € 

 
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: 71.032,82 € 
 

•  Costos indirectes: 11.400,33 € 
 

• Altres despeses: 5.261,69 € 
 

1.4) Existència de crèdit 
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� La despesa que se’n derivarà d’aquest contracte es farà efectiva amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària 02.9200.2200100 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: 
 
� El contracte serà prorrogable de forma expressa, durant un any més sense que 

la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 2 
ANYS. 
 
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 175.389,68 € 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: 87.694,84 € 
b) Pròrroga: 87.694,84 € 
 
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 de 
cadascun d’ aquests – segons tipologia - amb la limitació màxima del pressupost base 
de licitació.  
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És a dir, en el contracte s’aplicaran els preus unitaris adjudicats, pels serveis 
efectivament prestats i/o realitzats, a tal efecte, es fixen com a preus unitaris màxims, 
els que es detallen a l’annex 1 d’aquest PCAP, però 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 
automàtics, 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. 
 
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 
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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 dos 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). Annex 1 al PCAP 

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 proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris 
avaluables de forma automàtica.  

 
La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model d’oferta 
econòmica de l’ Annex 3 del PCAP  

 

 
La documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica s’haurà de presentar en format pdf 
 
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 
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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: 
 
� Requisits d’aptitud: 
 
Els licitadors que no siguin el prestador de serveis postals universals designat en la 
disposició addicional primera de la Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei postal 
universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal, hauran d’acreditar que es troben 
inscrits en el Registre General d’Empreses Prestadores de Serveis Postals de la 
Comissió Nacional del Sector Postal en les seccions A (autorització administrativa 
general per a la prestació de serveis no inclosos dins l’àmbit del Servei Postal 
Universal) i B (autorització administrativa singular per a la prestació de serveis postals 
inclosos en l’àmbit del Servei Postal Universal i que disposen d’accés a la xarxa postal 
pública). 
 
� Disposar de la solvència següent: 
 

a) Solvència econòmica i financera: 
 

Requerirà que s’acrediti un volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any 
de major volum dels tres darrers conclosos, haurà de ser almenys igual a 
263.084,52 euros.  

  
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà mitjançant els seus comptes 
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit 
en aquest registre 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: 
 

a) Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar 
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com 
a màxim els tres últims anys, en la qual s’indiqui l’import mínim de 62.000 
euros, la data i el destinatari, públic o privat; quan sigui necessari per garantir 
un nivell adequat de competència, els poders adjudicadors poden indicar que 
es tenen en compte 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 
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comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent. 
 

b) Les empreses de nova creació, entenent com a tal aquella en que tingui una 
antiguitat inferior a cinc anys,  acreditaran la solvència tècnica o professional 
pels mitjans declaració on s’indiqui el personal tècnic o les unitats tècniques 
això com el material i l’equip tècnic de què es disposa per a l’execució del 
contracte. 

 
1.12) Criteris d'adjudicació automàtics 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, amb una 
ponderació màxima de .... punts, a raó del següent detall per a cadascun d’ ells: 
 
•••• Criteris avaluables de forma automàtica. Fins 100 punts 
 
1.12.1. Preu de l’oferta..............................De 0 punts fins a un màxim de  60 punts 
 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta – seguint del model de l’ annex d’ 
aquest plec - el preu unitari base de licitació establert (IVA exclòs) per el nombre d’enviaments 
estimats, de prestació dels serveis que en constitueixen el seu objecte.  
 
Per obtenir l’import de l’oferta del licitador, es multiplicarà cada preu unitari ofert pel 
licitador, IVA exclòs (A) pel nombre d’unitats estimades (B). L’import resultant del 
sumatori de tots els imports (C) serà l’oferta del licitador. 
 

1) A×B = C 

2) C1+C2+C3...= Oferta del licitador 

El preu de licitació s’obté de multiplicar cada preu unitari màxim de licitació, IVA 
exclòs (A), pel nombre d’unitats estimades (B). L’import resultant del sumatori de tots 
els imports (C) serà el preu de licitació. 

1) A×B = C 

2) C1+C2+C3...= Preu de licitació 

 
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 60 punts. 
Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de proporcionalitat entre 
ambdues magnituds, màxima i mínima, aplicant la següent fórmula: 
 
(1) –(3)  x 4 = Puntuació 
(1) – (2) 
 
A on : 
 
(1)= Preu unitari base de licitació d’aquest contracte 
(2)= Millor oferta formulada 
(3)= Preu unitari ofert per licitador al qual s’ està valorant 
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(4)= Puntuació màxima establerta per aquest criteri 
 
 

1.12.2.  Nombre d’oficines en l’àmbit territorial de Catalunya.............De 0 punts 
fins a un màxim de  30 punts 

 
Atès que el gruix d’enviaments són notificacions i cartes certificats interurbanes, és 
primordial per donar un bon servei que els destinataris tinguin oficines el màxim a prop 
del seu domicili, per si han de recollir la correspondència. Per tal que la ciutadania rebi 
un servei de qualitat i pugui anar a recollir trameses a les oficines de l’empresa 
operadora postal, més enllà dels requeriments pel que fa a la xarxa d’oficines que qui 
licita ha de tenir a disposició, es valorarà també la distribució en el territori. 
 
Per la valoració d’aquest criteri, cada licitador haurà de presentar una declaració 
responsable, signada pel representant legal de l’empresa, on s’indiqui el nombre 
d’oficines pròpies en l’àmbit territorial de Catalunya sense incloure les oficines 
ubicades a les capitals de comarca. 

Puntuació: es valorarà amb la màxima puntuació l’empresa que disposi d’un nombre 
més alt d’oficines en l’àmbit territorial de Catalunya, d’acord amb aquesta fórmula: 

P=(OV/MO) x 30 
 
On: 
P= Puntuació màxima 
OV= Oferta que es valora 
MO= Millor oferta 
 
1.12.3. Horari de l’oficina postal ubicada en el municipi. De 0 fins a un màxim de  
6 punts 

 
Tenint en compte que un horari més ampli facilita la recollida de correspondència a la 
ciutadania, es valorarà l’increment d’hores respecte l’horari mínim d’obertura establert 
al Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
Puntuació: es valorarà a raó de 1 punt, fins a un màxim de 2 punts, per cada 3 hores 
setmanals afegides als horaris abans esmentats (excepte dissabtes), de manera que: 
 

• 3 hores setmanals afegides: 2 punt 
• 6 hores setmanals afegides: 4 punts 
• 9 hores setmanals afegides: 6 punts 

 
Per aquesta justificació s’haurà de presentar documentalment per part de l’empresa el 
nombre i ubicació de les seves oficines en el municipi, amb l’horari d’obertura i 
tancament. 
 
1.12.4. Obertura de l’oficina postal ubicada en el municipi en dissabtes..... De 0 
fins a un màxim de 4 punts. 
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Per poder facilitar a la ciutadania la recollida de correspondència, es valorarà que les 
oficines ubicades al municipi obrin els dissabtes no festius. 
Puntuació: es valorarà a raó de 4 punts aquelles empreses que obrin les oficines els 
dissabtes no festius, en horari mínim de 09:00 a 13:00h. 
 
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 15 dies a comptar des de la data 

d’obertura de les ofertes rebudes. 
 
Aquest termini s’ampliarà en 15 dies hàbils quant sigui necessari seguir els tràmits que 
preveu l’article 149.4 de la LCSP en cas de proposicions en presumpte baixa anormal 
o desproporcionada. 

 
En tot cas, l’article 150.3 LCSP dona un termini de 5 dies hàbils per adjudicar el 
contracte (o declarar-lo desert) des de la recepció de la documentació prèvia. 

 
1.15) Variants 
 
� Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
1.16) Ofertes anormalment baixes 
 
� En l’adjudicació amb un únic criteri de valoració basat en el preu, es consideraran 

ofertes anormalment baixes aplicant els paràmetres objectius que preveu l’article 
85 del RGLCAP. 

Les ofertes amb valors de temeritat s’han de justificar perquè la Mesa de contractació 
les valori i determini sobre la seva admissió o exclusió. 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 
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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/pressupost base de licitació, 
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: 
 
•••• Acreditar la constitució de la garantia definitiva. 

 
•••• 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. 
 
Quant el licitador no actuï en nom propi o es tracte de persona jurídica, poder notarial 
de representació. 
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Empresaris estrangers: els licitadors d’estats membres de la Unió Europea han 
d’acreditar la seva capacitat d’obrar d’acord amb l’exposat en l’article 84 LCSP i els 
altres empresaris estrangers en la forma establerta en els articles 68 i 84.3 de la 
LCSP. Les empreses estrangeres han de presentar declaració de sotmetre’s a la 
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les 
incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, 
si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. 
 
Els licitadors que aportin certificat d’inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors de 
la Generalitat de Catalunya, juntament amb la declaració responsable de la vigència 
de les dades que inclou, no han d’aportar la documentació enumerada en els punt 3, 
segons el Decret 107/2005 de 31 de maig, del Registre de Licitadors de la Generalitat 
de Catalunya. 

 

Les empreses que participin agrupades amb caràcter temporal (UTE), cadascuna 
d’elles haurà d’acreditar la seva capacitat per contractar indicant els noms i 
circumstàncies dels empresaris que subscriuen la proposició, la participació de 
cadascun dels empresaris en l’empresa, i la designació de la persona i entitat que, 
durant la vigència del contracte, ostentarà la seva representació davant l’Administració. 
Tot això d’acord amb allò que preveuen l’article 69 LCSP i 24 del Reglamento General 
de la LCAP, aprovat per RD 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP). 
 
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú disposi d’aquests. 
 
c) La documentació que acrediti els requisits d’aptitud, la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional, en els termes de la clàusula 1.10 del PCAP. 

 
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 
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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. 
 
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. 
 
2.2) Drets i obligacions de les parts 
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Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i 
la normativa aplicable i, en particular, els següents: 
 
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

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

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

 
2.3) Condicions especials d’execució 
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Les condicions especials d’execució del contracte que s’ estableixen per aquesta 
licitació, esdevenint obligacions contractuals essencials, seran les que tot seguit 
s’indiquen: 
 
- Implantació d’un sistema de gestió ambiental per als enviaments de 

correspondència, acreditat mitjançant certificat emès per una entitat d’acreditació 
(ENAC o equivalent), en què s’indiqui expressament que es refereix al sistema 
d’enviaments de correspondència. 
 

-  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. 

 
- 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. 

 
•••• No es preveu la modificació del contracte. 

 
2.5) Règim de pagament 
 
1. El pagament es realitzarà mensualment per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
contra presentació de factura expedida d’acord amb l’article 198 de la LCSP i 
disposició addicional 32 de la LCSP i, la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, 
per al cas que les factures s’hagin d’emetre en format electrònic. 
 
2. La factura s’han de presentar en el Registre General d'Entrada de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, i han d’incloure la identificació del/de la destinatari/ària de la 
contractació. 
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3. El codi DIR que haurà d’incorporar a la factura electrònica és el següent: 
 
Òrgan gestor: L01083073 
Unitat tramitadora: L01083073 
Oficina comptable: L01083073 
 
4.El pagament es realitzarà per l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en els terminis 
establerts en l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació 
dels documents de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als 
efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions 
amb la Seguretat Social. 
 
2.6) Revisió de preus 
 
� No s’admet la revisió de preus en no trobar-se aquest contracte dins dels supòsits 

específics a què es refereix l’ article 103.2 de la LCSP. 
 
2.7) Penalitats 
 
Cas que l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  opti per la no resolució del contracte, 
s’imposaran al contractista les penalitats següents: 
 

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

IVA exclòs. 
 

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

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

 
1) Lleus  
2) Greus  
3) Molt greus 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del contracte. 
 
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. 
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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 i 
concordants de la LCSP, les següents: 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 

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

- L’incompliment de les condicions especials d’execució previstes en la clàusula 2.3 
del PCAP. 

 
2.9) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
� No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a 

comptar de la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de 
formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu [acta de recepció]. 

 
2.10) Termini de garantia del contracte. Propietat dels treballs 
 
 

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

 
2.11) Cessió i subcontractació 
 
� Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 

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

� No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la 
contractació. 

 
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 
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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: 
 
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. 
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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 terminis de els notificacions practicades amb motiu del 
procediment de recurs especial  pel Tribunal Català de Contractes computen en tot 
cas, des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 
 
Un cop rebut el correu electrònic indicant que la notificació corresponent s’ha posat a 
disposició en l’e-NOTUM, haurà d’accedir-hi la persona designada a l’espai virtual on 
hi ha dipositada la notificació. Per accedir-hi a aquesta notificació es necessari 
disposar de certificat digital. La notificació s’entendrà rebutjada quan hagin 
transcorregut deus 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 
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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. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació 
xifrada ( pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està 
xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les 
ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es 
realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses 
licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta clau, 
ja que només les empreses licitadores la tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni 
recorda la contrasenya introduïda) i és imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, 
per tant, per l’accés al seu contingut. 
 
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en 
el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web 
de Sobre Digital  per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat 
que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la 
constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 
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Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura 
del primer sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 
accedir al contingut del sobre i, en conseqüència, no es podrà efectuar la valoració de 
la seva oferta. 
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 
que la conformen, es farà la presentació de l’oferta mitjançant signatura electrònica i 
enviament del document “resum” de l’eina Sobre Digital, la qual no es considera 
presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a 
través de l’eina. Amb la signatura del “resum” de les ofertes, s’entén signada la totalitat 
de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els 
documents que la componen. 
 
 A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, l’empresa rebrà un justificant de 
presentació  satisfactòria de l’oferta i, ja no es podrà modificar la documentació 
tramesa.  
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores 
i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en 
UTE, s’han de signar pel representant de les empreses que la composen.  
 
És important que les empreses licitadores verifiquin amb antelació suficient que tenen 
el coneixement requerit de l’eina i que coneixen els requeriments necessaris per 
presentar oferta. 
 
2.2. D’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional 16.1 h) de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del 
termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada 
la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de 
l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se 
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat 
retirada. 
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha 
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació 
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 
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 
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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 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. 
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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 reserva 
el dret a la realització d'aquelles accions d'auditoria que es considerin necessàries per 
garantir la correcta aplicació d'aquestes mesures de seguretat. 

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

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

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

• Està prohibida la subcontractació de la realització del serveis fora de les que 
estiguin expressament recollides als Plecs. En el cas que el contractista requereixi la 
subcontractació a tercers d’una part o la totalitat del servei prestat, haurà de sol·licitar 
autorització per escrit a l’Ajuntament. Aquesta subcontractació haurà de ser regulada 
amb un contracte entre el contractista i l’empresa subcontractada que reculli les 
mateixes obligacions i compromís de confidencialitat aplicables al contractista. 
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• L’accés i tractament de dades personals de l’Ajuntament per part del 
contractista, es considera estrictament temporal per a la prestació del servei 
contractat, sense que concedeixi al contractista cap mena de dret o titularitat sobre les 
dades tractades. En aquest sentit haurà de retornar o eliminar de forma controlada 
aquells suports utilitzats per al tractament de dades personals, podent conservar 
únicament les dades en cas que sigui necessari per a garantir la protecció legal del 
contractista. 

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

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

� Per prendre part en aquest procediment s’ exigeix el compromís de subscripció d’ 
una pòlissa d’ assegurances de responsabilitat civil – cas de no tindre-la ja 
contractada i per al cas de resultar-ne proposat a l’adjudicació d’ aquest contracte 
- per a cobrir les possibles responsabilitats que se’n puguin derivar de la 
realització dels serveis que constitueixen l’objecte d’ aquest contracte, per un 
import mínim de 100.00 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 dels serveis objecte del contracte és els serveis postals i 
notificacions que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú realitza als ciutadans. 
 
2.19) Responsable del contracte i de la unitat de seguiment 
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A efectes de l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte és el cap de Serveis 
Generals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

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

− Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte; 

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

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

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

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

− Formalitzar la recepció de les prestacions objecte del contracte; 

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

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

Procediment obert  
 
 

ANNEX 1 AL PCAP -> DEUC (A INSERIR EN EL SOBRE A) 
 

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 
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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. 

- 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. 
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- 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. 
 
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 4 AL PCAP 

 
Declaració responsable en relació als criteris de valoració automàtica 

 (a inserir en el sobre B amb l’Annex 3) 
 
En/na...........................amb domicili a................., i amb DNI núm.............., en nom propi (o en 
representació de .............., assabentat/a de la convocatòria de serveis postals de l’Ajuntament 
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de Vilanova i la Geltrú i els seus organismes autònoms, en concret cartes i targetes postals, 
cartes certificades i notificacions administratives amb destinació al territori estatal i 
internacional. (núm. expedient 041/2019-CONT), publicada en el Perfil del Contractant, pren 
part en la licitació i d’acord amb els continguts del plecs de clàusules tècniques i el plec de 
clàusules administratives particulars, DECLARNO RESPONSABLEMENT 
 

1. Que l’empresa que represento disposa, en l’àmbit territorial de Catalunya i excloent 
les capitals de comarca, de ..................... (xifres i lletres) oficines pròpies. 

 
2. Que l’empresa que represento es compromet a incrementar les hores d’atenció al 

públic respecte l’horari mínim d’obertura en el Plec de Prescripcions Tècniques en: 
 
 ☐ 3 hores setmanals 
 ☐ 6 hores setmanals 
 ☐ 9 hores setmanals 
 

3. Que l’oficina ubicada al terme municipal de Vilanova i la Geltrú, disposa d’obertura 
d’atenció al públic els dissabtes 
 
 ☐ Sí 
 ☐ No 
 
En l’horari: __:__ a __:__ 

 
(Data i signatura).” 
 
7. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. ESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER CAIGUDA A LA 
PLAÇA SOLER I GUSTEMS PEL MAL ESTAT DEL PAVIMENT, EL DIA 18 
D’OCTUBRE DE 2017.  IMPORT 7263.47 EUROS.  NÚM. EXP. 000142/2017-
REC 

 
Relació de fets 
 
1. En data 8 de novembre de 2017 va entrar un escrit al registre de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú de la senyora amb DNI 77092635 Q, en el qual formula reclamació 
per responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament, segons manifesta, per danys per 
caiguda a la PL. SOLER I GUSTEMS, com a conseqüència del mal estat del paviment, 
en data 18 d’octubre de 2017. 
 
Acompanya aquest escrit de: 
- Informe del servei d’urgències de l’Hospital Sant Antoni Abat 
- Radiografies 
- Fotografies del lloc de la caiguda 
 
2. En data 29 de novembre de 2017 es notifica un decret d’esmenes per tal que la part 
reclamant pugui aportar més dades i/o documentació. 
 
3. En data 12 de desembre de 2017 i número de registre 38062 la part reclamant 
presenta escrit d’al·legacions 
 
4. En data 28 de desembre de 2017 s’incoa expedient de responsabilitat patrimonial. 
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5. En data 12 de setembre de 2018 i número de registre 31833 la part reclamant 
presenta escrit d’al·legacions 
 
6. En data 11 de gener de 2019 el tècnic responsable de la USM emet el seu 
informe. 
 
7. En data 31 de gener de 2019 es notifica ofici de citació de testimonis. 
 
8. En data 19 de febrer de 2019 s’aixeca acta de prova d’interrogatori a testimoni. 
 
9. En data 28 de febrer de 2019 es notifica ofici de tràmit d’audiència. 
 
10. En data 6 de març de 2019 la part reclamant compareix i es redacta una diligència 
 
de compareixença en tràmit d’audiència. 
 
11. En data 7 de març de 2019 es traspassa la documentació a l’asseguradora. 
 
12. En data 4 de setembre de 2019 l’asseguradora aporta l’informe mèdic i la valoració 
de la persona reclamant. 
 
Fonaments de dret 
 
I. MARC NORMATIU DE LA INSTITUCIÓ DE LA RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. 
 
La institució de la responsabilitat patrimonial de l'Administració té el fonament 
constitucional en l'article 106.2 de la Constitució espanyola, en relació als articles 
159.5 de l’EAC i l’article 81 en relació als articles 84 i següents de la Llei 26/2010 de 3 
d’agost de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya 
que disposa que els particulars tenen dret a ser indemnitzats per qualsevol lesió que 
pateixin en qualsevol de llurs béns o drets, llevat dels casos de força major, sempre 
que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics, en els termes 
establerts a la legislació bàsica, a la llei mateixa i a la normativa de desenvolupament 
L’article 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), estableix que els ens 
locals responen directament dels danys i perjudicis causats als particulars en llurs 
béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis públics, en els termes 
establerts en la legislació general sobre responsabilitat administrativa. 
 
En el mateix sentit s’expressa l’article 32.1, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, estableix que els particulars tenen dret a ser indemnitzats per 
les administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol 
dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament 
normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys 
que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei. 
 
L’article 67.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, els particulars només tenen dret a ser indemnitzats si 
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demostren que hi ha un nexe de causalitat entre la lesió o danys i el funcionament 
normal o anormal de les Administracions Públiques. 
 
Atès allò que disposa l’article 66 del mateix text legal, les sol·licituds d’iniciació que es 
formulin han de contenir: identificació del reclamant, concreció del lloc i fets, 
fonamentació a fi d’acreditar la relació de causalitat dels danys i la valoració 
econòmica dels mateixos. La reclamació, ha estat presentada i signada per la 
reclamant, i, en conseqüència, per la persona que té legitimació per a exercir l'acció. 
 
Que tal com disposa l’article 21 en relació a l’article 91.2 i 3 de la Llei 39/2015 d’1 
d‘octubre, la resolució que posi fi al procediment s’ha de de dictar en el termini màxim 
de sis mesos a partir de la data d’incoació de l’expedient i aquesta s’ha de pronunciar 
sobre l'existència o no de la relació de causalitat entre el funcionament del servei 
públic i la lesió produïda i, si s'escau, sobre la valoració del dany causat, la quantia i el 
mode de la indemnització. 
 
 
 
II.- ACCIÓ I LEGITIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL. 
 
Abans d’analitzar les qüestions de fons plantejades per la reclamant, cal analitzar si 
concorren els requisits formals, és a dir, si existeix legitimació activa per par de la 
interessada, si l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ostenta la legitimació passiva, i si 
l’acció de responsabilitat patrimonial s’ha exercit dins del termini d’un any que estableix 
la normativa vigent. 
 
Pel que fa a la legitimació activa, la ostenta la reclamant qui presumptament ha patit 
un dany arrel d’una caiguda, d’acord amb l’article 32.1 de la Llei 40/2015. 
 
Pel que fa a la legitimació passiva, l’ostenta aquest consistori. 
 
Que l’article 67.1 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions publiques, els interessats només poden sol·licitar l'inici d'un 
procediment de responsabilitat patrimonial quan no hagi prescrit el seu dret a reclamar.  
El dret a reclamar prescriu al cap d'un any que s'hagi produït el fet o l'acte que motivi la 
indemnització o es manifesti el seu efecte lesiu. En cas de danys de caràcter físic o 
psíquic a les persones, el termini comença a computar des de la cura o la determinació 
de l'abast de les seqüeles. 
 
En virtut del principi “actio nata”, el còmput del termini per l’exercici de l’acció de 
responsabilitat patrimonial s’inicia des del moment en que això resulti possible 
conèixer en totes les dimensions fàctiques i jurídiques, i aquest s’ha de concretar en el 
moment de l’alta mèdica, quan s’han estabilitzat les seqüeles, i per tant, valorable 
econòmicament. 
 
Per tant, en relació a l’exercici de l’acció i per tant, la temporalitat de la reclamació 
formulada, es presentà per la reclamant en data 8 de novembre de 2017 instància en 
reclamació de responsabilitat patrimonial, per danys per caiguda a la via pública, el 
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passat dia 18 d’octubre de 2017. Així doncs, l’acció de responsabilitat s’ha formulat 
dins de termini establert. 
 
III.- QUESTIÓ DE FONS. CONCURRÈNCIA DE REQUISITS EN RELACIÓ A LA 
RECLAMACIÓ PRESENTADA 
 
En relació a les qüestions de fons i atenent a l’informe jurídic municipal de data 12 de 
novembre de 2019, citem textualment: 
 
En relació a les qüestions de fons, els requisits a fi que sigui declarada la 
responsabilitat patrimonial (com ara desenvoluparem), segons reiterada i pacífica 
doctrina i jurisprudència, es podria resumir en els següents: 
 
- L’efectiva producció d’un dany o perjudici avaluable econòmicament i 
individualitzat en relació a una persona o grup de persones. 
- Que el dany o lesió soferta sigui conseqüència del funcionament normal o 
anormal dels serveis públics en una relació de causa-efecte, sense intervenció 
estranya que pugui influir en el nexe causal. 
 
- Que el dany o perjudici no hagi estat produït per causa de força major. 
- Que no hagi prescrit el dret a reclamar. 
 
a) En relació a l’efectiva producció d’un dany o perjudici avaluable 
econòmicament i la relació de causalitat amb el funcionament normal o anormal 
dels serveis públics: 
 
La jurisprudència ha insistit en que no tot dany causat per l’administració ha d’ésser 
reparat, sinó que ha de tenir la consideració d’autèntica lesió indemnitzable, que 
reuneixi la qualificació d’antijurídica, en el sentit que el particular no tingui el deure 
jurídic de suportar els danys derivats de l’actuació administrativa (STS de 1 de juliol de 
2009, rec. 1515/2005, i de 25 de setembre de 2007, rec. 2052/2003). 
 
Així, la viabilitat de la responsabilitat patrimonial de l’administració sempre exigirà la 
antijuricitat del resultat o lesió sempre i quan existeixi nexe causal entre el 
funcionament normal o anormal del servei públic i el resultat lesiu produït. 
 
Quan és la conducta de l’administrat, causes de força major o la d’un tercer la única 
que determini el dany produït, es donarà l’exoneració de responsabilitat per a 
l’administració al trencar-se la relació o nexe causal ( SSTS de 19 de juny de 2007, 
rec. 10231/2003 , de 3 de maig de 2011, rec. 120/2007, i de 14 de novembre de 2011, 
rec. 4766/2009). 
 
En relació al nexe causal i el principi de responsabilitat objectiva la sentència del TS de 
15 de gener de 2013, rec. 779/2012, estableix que que "...no es acorde con el referido 
principio de responsabilidad patrimonial objetiva su generalización más allá del 
principio de causalidad, aun de forma mediata, indirecta o concurrente, de manera 
que, para que exista aquélla, es imprescindible la existencia de nexo causal entre la 
actuación de la Administración y el resultado lesivo o dañoso producido, y que la 
socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la Administración 
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cuando actúa al servicio de los intereses generales no permite extender dicha 
responsabilidad hasta cubrir cualquier evento...". 
 
D’aquí que la jurisprudència ha vingut modulant el caràcter objectiu de la 
responsabilitat patrimonial, denegant que la mera titularitat del servei determini la 
responsabilitat de l’administració respecte qualsevol conseqüència lesiva relacionada 
amb el mateix, doncs la prestació del servei i la titularitat no implica que el vigent 
sistema de responsabilitat patrimonial objectiva de les administracions públiques, 
converteixi a aquestes en asseguradores universals a tot risc, amb el fi de prevenir 
qualsevol eventualitat desfavorable o lesiva pels administrats que es puguin produir 
amb independència de l’actuació de l’administració. 
 
En aquest sentit afirma la mateixa sentència del TS de 15 de gener de 2013, rec. 
779/2012, estableix que "...En relación con el nexo causal ha de decirse que, partiendo 
de que en ningún caso se requiere culpa o negligencia en el actuar administrativo, al 
ser la responsabilidad objetiva, el mismo ha de buscarse para la sentencia del Tribunal 
Supremo de 29 de octubre de 1998 entre las diversas causas, la causa adecuada o 
eficiente que resulte normalmente para determinar el resultado, buscando que exista 
una adecuación objetiva entre acto y evento, tal sentencia se expresa en los siguientes 
términos, añadiendo que es necesario, además, que resulte normalmente idónea para 
determinar aquel evento o resultado, tomando en consideración todas las 
circunstancias del caso; esto es, que exista una adecuación objetiva entre acto y 
evento, lo que se ha llamado la verosimilitud del nexo y sólo cuando sea así, dicha 
condición alcanza la categoría de causa adecuada, causa eficiente o causa próxima y 
verdadera del daño, quedando así excluidos tanto los actos indiferentes como los 
inadecuados o inidóneos y los absolutamente extraordinarios...". 
 
La relació de causalitat tampoc opera de la mateixa manera davant comportaments 
actius o accions que quan el comportament és d’omissió. Tractant-se d’una acció de 
l’administració, és suficient que la lesió sigui conseqüència d’aquella. En canvi, davant 
d’una omissió, no és suficient una pura connexió lògica per establir la relació de 
causalitat. Si així fos, qualsevol lesió sense que l’administració hagués pogut fer res 
per evitar-la seria imputable, el que conduiria a una ampliació no raonable 
desmesurada de la responsabilitat patrimonial de l’administració. A l’administració 
només li es reprovable no haver intervingut si, ateses les circumstàncies era 
coneixedora i estava obligada a actuar. 
 
En síntesis, perquè pugui sorgir la responsabilitat patrimonial serà necessari que els 
danys siguin conseqüència del funcionament normal o anormal de l’administració i que 
el perjudicat no tingui el deure jurídic de suportar, sens perjudici de les anteriors 
matisacions anteriorment realitzades en aquest escrit. 
 
En quan a la relació de causalitat o nexe causal entre la lesió produïda, cal verificar si 
els fets succeïren en el lloc i tal com manifesta la part reclamant i analitzar si es dóna o 
no la relació de causalitat necessària entre els danys patits i el funcionament del servei 
públic municipal. 
 
Pel que fa a la primera qüestió, segons la instant, i segons es desprèn de la 
documentació incorporada a l'expedient, la caiguda es produí el passat 18 d’octubre 
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de 2017 a la Plaça de Soler i Gustens s/n, quan caminava direcció a la Rambla 
Principal de Vilanova i la Geltrú, degut al mal estat de les rajoles. 
 
Adjunta a la instància l’informe mèdic on s’observa el diagnòstic sent inicialment 
fractura tancada del cap del radi. 
 
Segons l’informe tècnic municipal expedit pel tècnic responsable de Serveis Viaris de 
data 11 de Gener de 2019, estableix i citem textualment: 
 
“...El paviment al que fa esment requereix d’intervencions periòdiques ja que el trànsit 
de vehicles el va malmeten. 
 
Des de la data de la caiguda i fins a dia d’avui s’han fet diverses actuacions de 
reparació del paviment. La última actuació s’ha dut a terme durant l’últim trimestre de 
2018...” 
 
Per tant, segons informe tècnic municipal, es pot concloure aquest Ajuntament era 
coneixedor de l’estat de conservació de la zona i que el mateix paviment ha de ser 
reparat amb certa periodicitat arrel del pas de vehicles. 
 
Segons la testifical practicada a la Sra. amb DNI 38432152-A, de data 19 de febrer de 
2019, la reclamant va ensopegar amb una rajola de la Plaça Soler i Gustems, afirmant 
que el paviment es trobava en mal estat de conservació. 
 
Segons comunicat de la companyia asseguradora d’aquest Ajuntament de data 4 de 
setembre de 2019, proposen estimar la reclamació efectuada.  
 
En el cas que s’examina, en vista de les dades que es deriven de la documentació que 
conforma l’expedient, del informe tècnic municipal, de les fotografies aportades, i que 
s’hi han incorporat de resultes d’una instrucció curosa, podem arribar a la conclusió, 
partint de la realitat indubtable de la caiguda, en l’indret i la data assenyalats per la 
reclamant –qüestió que no es discuteix–, es detecten elements per a poder atribuir 
l’accident al funcionament dels serveis públics municipals, atès que la caiguda va 
succeir en una zona que es trobava en mal estat de conservació i que aquest 
Ajuntament era coneixedor. Segons informe tècnic municipal el paviment ha de ser 
reparat amb certa periodicitat arrel del pas de vehicles. 
 
Per tant, s’entén que concorre una relació de causalitat suficient que permeti sostenir 
la concurrència de nexe causal entre la lesió produïda i el funcionament del servei 
públic. 
 
b) En relació al requisit de la concreció econòmica del danys: 
 
Pel que fa al requisit de la concreció econòmica del danys, l’article 32 de la Llei 
40/2015 de 1 d’Octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, estableix que els 
particulars tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques 
corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre 
que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, excepte en els casos de força major o de danys que el particular tingui el 
deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei. 
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En tot cas, el dany al·legat ha de ser efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat 
en relació amb una persona o un grup de persones. 
 
Només són indemnitzables les lesions produïdes al particular provinents de danys que 
aquest no tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei, tal i com estableix 
l’article 34 del mateix text legal. 
 
Així, la concreció econòmica del dany és una de les bases fonamentals on descansa la 
figura de la responsabilitat patrimonial de les administracions publiques. 
 
Que segons manifesta la recurrent, la caiguda li va ocasionar danys per un import total 
de 10.006€, que es concreten en 24 dies impeditius i 288 dies no impeditius, més la 
factura de reparació d’un rellotge amb un valor de 118€. 
 
Segons informe pericial mèdic de data 2 de maig de 2019, emès per la Companyia 
Asseguradora, en relació a la valoració econòmica, la mateixa s’ha de concretar en 
7.145,47€ (90 dies de perjudici moderat a raó de 31,05€ que fan un total de 4.892,90€, 
més 2.302,57€ en concepte de seqüeles). A aquesta quantitat, se li ha d’afegir la 
factura del rellotge per 118€, el que fa un total a indemnitzar de 7.263,47€. 
 
IV. D’acord amb les facultats que reconeix el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim local de Catalunya.  
 
V. La competència de resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial ha estat 
delegada a la Junta de Govern Local per Decret d’Alcaldia de data 25 de juny de 2019 
i publicada al BOP el 3 de juliol de 2019 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER. Estimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora amb DNI 77092635 Q, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, reconeixent 
una indemnització total al seu favor de SET MIL DOS-CENTS SEIXANTA-TRES 
EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS D’EURO ( 7263,47 €). 
 
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. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 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. INADMETRE EL RECURS DE 

REPOSICIÓ CONTRA L’ACORD DE DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS PER ACCIDENT AMB EL 
CICLOMOTOR C 9476 BNZ, A LA RAMBLA SAMÀ AMB EL CARRER CUBA, 
PEL MAL ESTAT DE LA CALÇADA, EL DIA 22 DE MAIG DE 2018.  IMPORT 
378 EUROS. NÚM. EXP. 000098/2018-REC 

 
Relació de fets 
 
1. En data 28 de juny de 2018 va entrar un escrit al registre de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú del senyor amb DNI 46986093 Z, en el qual formula reclamació per 
responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament, segons manifesta, pel mal estat de la 
calçada a la RBLA. SALVADOR SAMA amb C.CUBA, en data 22 de maig de 2018. 
 
Adjunta a l’escrit la següent documentació: 
- Factura de reparació del taller 
- Full del servei d’assistència 
- Fotocòpia del DNI 
- Fotocòpia del carnet de conduir 
- Fotografies del lloc de la caiguda 
- Fotografia de la moto sinistrada 
 
2. En data 5 de juliol de 2018 es va incoar expedient de responsabilitat patrimonial. 
 
3. El reclamant va aportar un nou pressupost de reparació, de data 31 de juliol de 2018 
per un import de 1841.69 euros. 
 
4. En data 10 de gener de 2019 el tècnic responsable de la USM emet el seu informe. 
 
5. En data 18 de febrer de 2019 s’aixeca acta de prova d’interrogatori de testimoni a la 
senyora amb DNI 49504107 B. 
 
6. En data 29 d’abril de 2019 s’emet una diligència de compliment amb el tràmit 
d’audiència. 
 
7. En data 5 de juliol de 2019 la companyia asseguradora emet la seva proposta de 
resolució. 
 
8. Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de Vilanova i la Geltrú de 
data 30 de juliol de 2019, notificat al recurrent en data 4 de setembre de 2019, es va 
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acordar estimar la reclamació per responsabilitat patrimonial per dany a la motocicleta 
C9476BNZ a la Rambla Sama amb el Carrer Cuba, el passat dia 22 de maig de 2019. 
 
9. En data 11 d’octubre de 2019 va tenir entrada a l’Ajuntament escrit del senyor 
RUBEN DIAZ MOLINA, formulant recurs potestatiu de reposició contra l’acord de Junta 
de Govern Local de data 30 de juliol de 2019. 
 
Fonaments de dret 
 
I. INADMISSIÓ DEL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ PER EXTEMPORANI 
 
L’article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, estableix que els actes administratius que posin fi a la 
via administrativa poden ser recorreguts potestativament en reposició davant el mateix 
òrgan que els hagi dictat o ser impugnats directament davant l'ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu. 
 
Atès que l’article 124 del mateix text legal estableix que el termini per interposar el 
recurs de reposició és d'un mes, si l'acte és exprés.  
 
En data 4 de setembre de 2019 es va notificar al recurrent, acord de Junta de Govern 
Local de data 30 de juliol de 2019 mitjançant el qual s’acordava estimar la reclamació 
per responsabilitat patrimonial per dany a la motocicleta C9476BNZ a la Rambla Sama 
amb el Carrer Cuba, el passat dia 22 de maig de 2019. 
 
Contra aquesta resolució i dins del termini d’un mes a partir de la notificació de la 
mateixa, el recurrent podia interposar, si així ho considerava, d’acord amb els articles 
123 i 124 de la Llei 39/2015 el corresponent recurs potestatiu de reposició. 
 
Atenent a l’informe jurídic municipal de data 12 de novembre de 2019, el qual citem 
textualment “...considerant que l’acord de Junta de Govern Local de data 30 de juliol 
de 2019 va ésser notificat en data 4 de setembre de 2019, el recurrent disposava fins 
el 4 d’octubre de 2019 per formalitzar el corresponent recurs potestatiu de reposició. 
 
En data 11 d’octubre de 2019, el recurrent interposa recurs potestatiu de reposició 
contra l’acord de Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2019. 
 
En aquest sentit es pronuncia la sentència dictada pel TSJ Madrid Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, sec. 9ª, S 15-03-2007, nº 324/2007, rec. 124/2004, 
citem textualment: 
 
“...Previamente al examen de cualquier otra cuestión debe analizarse con prioridad la 
relativa a dicha causa de inadmisibilidad, que merece ser acogida en virtud de 
una reiterada jurisprudencia sobre el cómputo de los plazos. 
 
Así, últimamente la STS de 28-12-2005 EDJ 2005/284314 declara: «Ya en nuestra 
STS de 13 de febrero de 1998, anterior a la reforma llevada a cabo por la Ley 4/1999 
señalamos que:"Conforme a reiterada jurisprudencia de esta Sala, el cómputo de los 
plazos que, como el que se preveía para el recurso de reposición previo al 
Contencioso-Administrativo, se establecían o fijaban por meses había de efectuarse 
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de fecha a fecha (art. 5 CC EDL 1889/1 y 60.2 LPA EDL 1992/17271). Y, aún cuando 
la redacción del artículo 59 de la anterior LPA provocó inicialmente declaraciones 
contradictorias, puesto que disponía que los plazos habían de computarse siempre a 
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto 
y podía dudarse si la fecha final era la correspondiente a "ese día siguiente", hace 
tiempo que la jurisprudencia es constante, consolidada y concluyente al señalar 
que en orden a la regla "de fecha a fecha", para los plazos señalados por meses 
o por años el dies ad quem, en el mes de que se trate es el equivalente al de la 
notificación o publicación. En síntesis este criterio que luego sería acogido por el 
art. 48.2 y 4, párrafo segundo de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común puede resumirse 
EDL 1992/17271, incluso antes de esta Ley, en los siguientes términos:"en los plazos 
señalados por meses, y aunque el cómputo de fecha a fecha se inicie al día 
siguiente al de la notificación o publicación, el día final de dichos plazos será 
siempre el correspondiente al mismo número ordinal del día de la notificación o 
publicación del mes o año que corresponda (SSTS 25 de mayo y 21 de noviembre 
de 1985 EDJ 1985/6009, 24 de marzo EDJ 1986/2190 y 26 de mayo de 1986, 30 de 
septiembre EDJ 1988/7547 y 20 de diciembre de 1988, 12 de mayo de 1989 EDJ 
1989/4991, 2 de abril EDJ 1990/3646y 30 de octubre de 1990, 9 de enero y 26 de 
febrero de 1991 EDJ 1991/2091, 18 de febrero de 1994 EDJ 1994/1472, 25 de octubre 
EDJ 1995/6613, 19 de julio y 24 de noviembre de 1995 EDJ 1995/6712, 16 de julio y 2 
de diciembre de 1997 EDJ 1997/8712, entre otras muchas)". Y con posterioridad a la 
reforma del artículo 48 de la LRJ-PAC por la Ley 4/1999, de 13 de julio, hemos 
señalado en la STS de 26 de septiembre de 2000 EDJ 2000/35529 que "es doctrina 
mayoritaria y, en todo caso, actual de este Tribunal Supremo que (a fin de que no se 
compute dos veces una misma fecha) el plazo se cuenta desde el día siguiente a la 
notificación de la resolución que se pretende recurrir y termina el día en que se cumple 
el mes pero contado desde la misma fecha de la notificación. (Sentencias del Tribunal 
Supremo de 24 de marzo de 1999 EDJ 1999/2523, 25 de octubre de 1995 EDJ 
1995/6613 y todas las en ella citadas; de 9 de enero de 1991 y de 18 de febrero de 
1994 EDJ 1994/1472; y auto de 30 de octubre de 1990)». 
 
Dado que el plazo para interponer el recurso de reposición es de un mes si el acto, 
como aquí ocurre, es expreso y se notificó el día 8 de octubre de 2003, aquél finalizó 
el día 8 de noviembre a las 12 horas de la noche, por lo que su interposición el 
siguiente día 10 era extemporánea , por lo que fue debidamente inadmitido mediante 
la resolución actualmente impugnada...” 
 
TSJ Comunidad Valenciana Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 3ª, S 25-
01-2002, nº 100/2002, rec. 245/2001, citem textualment: 
 
“...1º). Se considera que la declaración gubernativa desestimando por 
extemporáneo el recurso potestativo de reposición es correcta y conforme a 
derecho y debe mantenerse. 
 
2º). Subsidiariamente, y si no se admite esa pretensión, debe rechazarse, entrando en 
el fondo, la solicitud de permiso de trabajo y residencia por cuenta ajena, que la 
sentencia recurrida le concede. En relación con el primer punto, el Juzgado rechaza la 
declaración de extemporaneidad fundándose en que la resolución administrativa inicial 
no se notificó al peticionario de los permisos, y en consecuencia mal puede hablarse 
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de una impugnación fuera de plazo cuando se desconoce el día "a quo". Pero esa 
afirmación no es cierta, por cuanto del expediente administrativo resulta que la 
solicitud del permiso de trabajo, tipo b) y residencia fue formulada por la empresa 
"Construcciones T., S.L." para su trabajador D. Eddi, dictándose resolución 
denegatoria el 7.8.2000, que se notificó a dicha mercantil el 19 de septiembre 
siguiente (folio 35) ofertándole recurso de reposición contra la misma. El 10.11.2000, 
D. Eddi interpone recurso de reposición (folio 4), sin objetar nada a su legitimación 
para actuar en el procedimiento administrativo, que es desestimado, por 
extemporáneo en virtud de resolución de 10.1.2001 y es correcto, pues entre 
aquellas dos fechas (19.9 y 10.11.2000) se supera el plazo de un mes previsto al 
efecto en el art. 117, Ley 30/92 EDL 1992/17271. Esta resolución desestimatoria se 
dicta a nombre de D. Eddi, a quien se le notifica el 27.1.2001 y frente a la cual ha 
interpuesto el presente recurso de apelación, queriendo significar con ello, que no se 
puede cuestionar ahora, en esta vía judicial, la condición de interesado que ya le 
reconoció la Administración en la tramitación del recurso ante ella. En consecuencia, 
se estima incorrecta y se anula la sentencia del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo, núm. 2 de Valencia, en cuanto estima no procedente la declaración de 
extemporaneidad del recurso de reposición, que por lo arriba expuesto se considera 
correcta y conforme a derecho, y debe mantenerse...” 
 
Així doncs, cal considerar que el mateix es va presentar fora de termini, essent el 
mateix extemporani. 
 
Per les anteriors raons correspon no admetre el recurs de reposició formulat per 
extemporani sense entrar en el fons de l’assumpte...” 
 
II.- La competència per resoldre els recursos administratius ha estat delegada a la 
Junta de Govern Local per decret d’Alcaldia de data 22 de juny de 2015, aprovada al 
Ple del 29 de juny de 2015 i publicada al BOP de 13 de juliol de 2015.  
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER.  INADMETRE el recurs de reposició formulat pel senyor  RUBEN DIAZ 
MOLINA contra l’acord de de Junta de Govern Local de data 30 de juliol de 2019 per 
extemporani. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
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. 
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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. 
 
9. DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS AL SEU VEHICLE B 8460 
KT AL CAURE-LI UN ARBRE MENTRE ESTAVA APARCAT AL CARRER 
MOLÍ DE VENT AMB CARRER FRANCESC MACIÀ, 3L DIA 20 D’OCTUBRE 
DE 2018.  IMPORT 1228.63 EUROS.  EXP. 194/18-REC 
 

Relació de fets 
 
1. En data 18 de desembre de 2018 va entrar un escrit a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú del senyor amb DNI 77293982 K, per formular reclamació 
per responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament, segons manifesta, per 
danys al seu vehicle B 8460 KT, al caure-li un arbre al C. MOLI DE VENT amb 
.C. FRANCESC MACIÀ, el dia 20 d’octubre de 2018. 
 
Aporta a aquest escrit la següent documentació: 
- Fotografies del cotxe sinistrat 
- Full d’identificació del vehicle 
 
2. En data 11 de gener de 2019 es notifica decret d’esmenes per tal que la 
parat 
reclamant pugui aportar més dades i/o documentació a l’expedient de 
responsabilitat patrimonial. 
 
3. En data 18 de gener de 2109 i número de registre 2579, la part reclamant 
presenta escrit d’al·legacions i adjunta un pressupost de reparació del vehicle. 
 
4. En data 18 de febrer de 2019 es notifica la incoació de l’expedient de 
responsabilitat patrimonial. 
 
5. En data 4 d’abril de 2109 i número de registre 14224, la part reclamant 
presenta escrit d’al·legacions i adjunta un informe dels bombers i un altre de la 
seva asseguradora. 
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6. En data 4 de juny de 2109 i número de registre 22070, la part reclamant 
presenta escrit d’al·legacions. 
 
7. En data 19 de juliol de 2019 i número de registre 29856, la Defensora de la 
Ciutadania requereix a l’administració una explicació dels fets, i se li dona 
resposta en data 4 d’octubre de 2019. 
 
8. S’acompanyen informes de l’empresa Valoriza medioambiente i de la 
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. 
 
9. Mitjançat acord de Junta de Govern Local de data 29 d’octubre de 2019 es 
va 
resoldre desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor amb DNI 77293982K, notificar al recurrent en data 8 de novembre de 
2019. 
 
10. En data 13 de novembre de 2019, ANTONIO LOPEZ SERRANO va 
presentar un escrit al registre d’aquest Ajuntament, el qual s’ha de considerar 
un recurs de 
reposició, contra l’acord de Junta de Govern Local de data 29 d’octubre de 
2019 
mitjançant el qual es va resoldre desestimar la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada pel senyor amb DNI 77293982K, notificat al recurrent en 
data 8 de novembre de 2019. 
 
Fonaments de dret 
 
I.- INTERPOSICIÓ DEL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ 
 
L’article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, estableix que els actes administratius 
que posin fi a la via administrativa poden ser recorreguts potestativament en 
reposició davant el mateix òrgan que els hagi dictat o ser impugnats 
directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Atès que l’article 124 del mateix text legal estableix que el termini per interposar 
el recurs de reposició és d'un mes, si l'acte és exprés. Un cop transcorregut 
aquest termini, únicament es pot interposar un recurs contenciós administratiu, 
sense perjudici, si s'escau, de la procedència del recurs extraordinari de revisió. 
Que mitjançat acord de Junta de Govern Local de data 29 d’octubre de 2019 es 
va resoldre desestimar la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
pel senyor amb DNI 77293982K, notificar al recurrent en data 8 de novembre 
de 2019. 
 
Pel recurrent en data 13 de novembre de 2019 es presentà recurs potestatiu de 
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reposició contra l’esmentat acord de Junta de Govern Local de data 29 
d’octubre de 2019. 
 
Per tant, essent el recurrent el legitimat per interposar el corresponent recurs 
potestatiu de reposició el mateix ha estat interposat dins del termini legal 
conferit. 
 
II. EN RELACIÓ ALS MOTIUS AL·LEGATS PEL RECURRENT 
 
El recurrent manifesta que no està d’acord amb l’informe tècnic municipal i que 
obra a l’expedient administratiu on s’acredita que els arbres es trobaven en bon 
estat de conservació i manteniment. 
 
Segons informe jurídic municipal de data 20 de novembre de 2019, i citem 
textualment: 
 
“No havent-se aportat pel recurrent nous elements probatoris que permetin tenir 
una visió diferent dels fets, ni tampoc fonamentació jurídica, atès que en l’escrit 
de recurs no es manifesta res diferent del que ja consta a l’expedient 
administratiu correspon desestimar el recurs.” 
 
III.- La competència per resoldre els recursos administratius ha estat delegada 
a la Junta de Govern Local per decret d’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, i 
publicada al BOP de 3 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER. Desestimar el recurs de reposició presentat per ANTONIO LOPEZ 
SERRANO contra l’acord de Junta de Govern Local de data 29 d’octubre de 
2019 mitjançant el qual es va resoldre desestimar la reclamació per 
responsabilitat patrimonial formulada pel senyor amb DNI 77293982K, notificat 
al recurrent en data 8 de novembre 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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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. 
 
10. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA  TITULAR DEL NIE Y2638395-X, LA SANCIÓ DE MULTA DE 300 €, 
PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 45 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER 
SATISFER LES SEVES NECESSITATS FISIÒLOGUES A LA VIA PÚBLICA, 
EN DATA 17/03/2019. NÚM. EXP. 000163/2019-UES. 

 
Antecedents 
 
I. En data 17/05/2019 el Regidor de Serveis Viaris i Mobilitat, Sr. Joan Giribet de 
Sebastián, va ordenar la incoació de l’expedient administratiu sancionador a la 
persona titular del NIE Y2638395-X , pels fets relatats a la denuncia núm. 
248412/2019 de data 17/03/2019 en la qual es posa de manifest la comissió d’una 
infracció de l’ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a 
Vilanova i la Geltrú, per satisfer les seves necessitats fisiològiques a la via pública, 
concretament a l’encreuament dels carrers Castell i Bonaire. 
 
II. En data 05/06/2019 es va notificar al presumpte responsable el decret d’incoació, 
concedint-li un termini de 10 dies perquè presentés les al·legacions i proposta de 
proves que considerés oportunes per a la defensa dels seus interessos. 
 
III. En el termini concedit el presumpte responsable no va presentar cap escrit 
d’al·legacions ni proposta de proves. 
 
IV. En data 20/08/2019 la instructora del procediment va dictar una proposta de 
resolució, en què proposava imposar a la persona titular del NIE Y2638395-X la sanció 
de multa de tres cents euros (300 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de 
Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú. 
 
V. En data 16/09/2019 es va notificar al responsable la proposta de resolució 
esmentada, concedint-li un termini de 10 dies perquè presentés les al·legacions que 
considerés oportunes. 
 
VI. En el termini concedit el responsable no ha presentat cap escrit d’al·legacions.  
 
Fets provats 
 
1. De la documentació obrant a l’expedient es considera provat que a les 04:17 hores 
del dia 16/03/2019 la persona titular del NIE Y2638395-X estava satisfent les seves 
necessitats fisiològiques a la cantonada dels carrers Castell amb Bonarie, segons van 
presenciar agents de la Policia Local. 
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2. De la esmentada infracció es considera responsable directe en atenció a l’informe 
tècnic esmentat, a la persona titular del NIE Y2638395-X. 
 
Infracció administrativa 
 
1. Els fets esmentats contravenen l’article 45 de l’Ordenança de de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú. 
 
Qualificació infracció administrativa 
 
1. La qualificació de la infracció administrativa es de naturalesa lleu, segons estableix 
l’article 46 de l’Ordenança esmentada. 
 
Sanció proposada 
 
1. La sanció que pot correspondre per la infracció del que es recull a l’article 45 
esmentat anteriorment, en aplicació de l’article 46 de l’Ordenança esmentada, és de 
fins a 300 EUR. 
 
2. Els criteris de graduació de la sanció aplicables estan establerts a l’article 29 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i article 100 de 
l’Ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la 
Geltrú. 
En el present cas, la intencionalitat està acreditada en base a la denuncia dels agents 
que van presenciar els fets. D’altra banda, la naturalesa dels perjudicis causats no és  
rellevant. 
 
Per tant, la sanció proposada és de tres cents euros (300 €). 
 
Òrgan competent per imposar la sanció 
 
L’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de regim local de Catalunya, reconeix al president de la Corporació 
local la capacitat d’exercir la potestat sancionadora amb relació a les competències 
municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament. 
 
 
 
Fonaments de dret 
 
1. Ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la 
Geltrú, aprovada per acord plenari, en sessió ordinària del dia 19 de gener de 2015, i 
publicada al BOPB el dia 2 de febrer de 2015. 
 
2. La Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector 
Públic. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 
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ACORD: 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE Y2638395-X la sanció de multa de 
tres cents euros (300 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del NIE Y2638395-X, 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. 
 
 
 
11. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA  TITULAR DEL NIE X9334450-S, LA SANCIÓ DE MULTA DE 300 €, 
PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 45 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER 
SATISFER LES SEVES NECESSITATS FISIÒLOGUES A LA VIA PÚBLICA, 
EN DATA 06/04/2019. NÚM. EXP. 000174/2019-UES. 

 
Antecedents 
 
I. En data 17/05/2019 el Regidor de Serveis Viaris i Mobilitat, Sr. Joan Giribet de 
Sebastián, va ordenar la incoació de l’expedient administratiu sancionador a la 



 
 
 

134 
 
 
 
 
 

persona titular del NIE X9334450-S, pels fets relatats a la denuncia núm. 336269/2019 
de la Policia Local de data 06/04/2019 en la qual es posa de manifest la comissió 
d’una infracció de l’ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a 
Vilanova i la Geltrú, per satisfer les seves necessitats fisiològiques a la via pública, 
concretament a l’Av del Garraf, núm. 4, a les 03:26 hores del dia 06/04/2019.  
 
II. En data 25/06/2019 i d’acord amb l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, i al no haver-se 
pogut notificar el decret d’incoació, es publica al BOE, concedint al responsable el 
termini de 10 dies per a la presentació d’al·legacions i proposta de prova o acolliment 
al Servei de Mesures Alternatives d’aquest Ajuntament. 
 
III. En el termini concedit el presumpte responsable no va presentar cap escrit 
d’al·legacions ni proposta de proves. 
 
IV. En data 06/09/2019 la instructora del procediment va dictar una proposta de 
resolució, en què proposava imposar a la persona titular del NIE X9334450-S la sanció 
de multa de tres cents euros (300 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de 
Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú. 
 
V. En data 16/09/2019 es va notificar al responsable la proposta de resolució 
esmentada, concedint-li un termini de 10 dies perquè presentés les al·legacions que 
considerés oportunes. 
 
VI. En el termini concedit el responsable no ha presentat cap escrit d’al·legacions.  
 
Fets provats 
 
1. De la documentació obrant a l’expedient es considera provat que a les 03:26 hores 
del dia 06/04/2019 agents de la Policia Local veuen a la persona titular del NIE 
X9334450-S satisfent les seves necessitats fisiològiques a la façana de l’edifici i la 
porta metàl·lica del local annex de l’Av Garraf, núm. 4. 
 
2. De la esmentada infracció es considera responsable directe en atenció a l’informe 
tècnic esmentat, a la persona titular del NIE X9334450-S. 
 
Infracció administrativa 
 
1. Els fets esmentats contravenen l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú. 
 
Qualificació infracció administrativa 
1. La qualificació de la infracció administrativa es de naturalesa lleu, segons estableix 
l’article 46 de l’Ordenança esmentada. 
 
Sanció proposada 
 
1. La sanció que pot correspondre per la infracció del que es recull a l’article 45 
esmentat anteriorment, en aplicació de l’article 46 de l’Ordenança esmentada, és de 
fins a 300 EUR. 
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2. Els criteris de graduació de la sanció aplicables estan establerts a l’article 29 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i article 100 de  
l’Ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la 
Geltrú. 
En el present cas, la intencionalitat està acreditada en base a la denuncia dels agents 
que van presenciar els fets. D’altra banda, la naturalesa dels perjudicis causats és 
rellevant. 
 
Per tant, la sanció proposada és de tres cents euros (300 €). 
 
Òrgan competent per imposar la sanció 
 
L’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de regim local de Catalunya, reconeix al president de la Corporació 
local la capacitat d’exercir la potestat sancionadora amb relació a les competències 
municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.  
 
Fonaments de dret 
 
1. Ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i  la 
Geltrú, aprovada per acord plenari, en sessió ordinària del dia 19 de gener de 2015, i 
publicada al BOPB el dia 2 de febrer de 2015. 
 
2. La Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les  
Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector 
Públic. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del NIE X9334450-S la sanció de multa de 
tres cents euros (300 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del NIE X9334450-S, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
QUART.  PEU DE RECURSOS 
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Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 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 
 
12. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA  TITULAR DEL DNI 47684783-X, LA SANCIÓ DE MULTA DE 300 €, 
PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 45 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER 
SATISFER LES SEVES NECESSITATS FISIÒLOGUES A LA VIA PÚBLICA, 
EN DATA 12/05/2019. NÚM. EXP. 000244/2019-UES. 

 
Antecedents 
 
I. En data 02/07/2019 el Regidor de l’Área de Territori i Espai Urbà Sr. Francesc Xavier 
Serra i Albet, va ordenar la incoació de l’expedient administratiu sancionador al menor 
titular del DNI 47684783-X, pels fets relatats a la denuncia núm. 467226/2019 de data 
12/05/2019 en la qual es posa de manifest la comissió d’una infracció de l’ordenança 
de Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, per 
satisfer les seves necessitats fisiològiques a la via pública, concretament a l’Av. 
Francesc Macià, 133, a les 20:00 hores del dia 12/05/2019. 
 
II. En data 16/08/2019, d’acord amb l’article 44 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del 
Procediment administratiu de les Administracions Públiques i davant la impossibilitat 
de notificació, es va publicar al BOE, concedint-li un termini de 10 dies perquè 
presentés les al·legacions i proposta de proves que considerés oportunes per a la 
defensa dels seus interessos o s’acollís al Servei de Mesures Alternatives en benefici 
de la comunitat. 
 
III. En el termini concedit el presumpte responsable no va presentar cap escrit 
d’al·legacions ni proposta de proves. 
 
IV. En data 24/09/2019 la instructora del procediment va dictar una proposta de 
resolució, en què proposava imposar a la persona titular del DNI 47684783-X la sanció 
de multa de tres cents euros (300 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de 
Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú. 
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V. En data 04/10/2019, d’acord amb l’article 44 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del 
Procediment administratiu de les Administracions Públiques i davant la impossibilitat 
de notificació, es va publicar al BOE la proposta de resolució esmentada, concedint-li 
un termini de 10 dies perquè presentés les al·legacions i proposta de proves que 
considerés oportunes per a la defensa dels seus interessos o s’acollís al Servei de 
Mesures Alternatives en benefici de la comunitat. 
 
VI. En el termini concedit el responsable no ha presentat cap escrit d’al·legacions.  
 
Fets provats 
 
1. De la documentació obrant a l’expedient es considera provat que el dia 12/05/209 a 
les 20:00 hores agents de la Policia Local van presenciar in situ i sense cap mena de 
dubte com una parella a l’alçada del número 133 de l’Av. Francesc Macià, darrera de 
l’establiment comercial Mobles XIC, estava satisfent les seves necessitats 
fisiològiques. 
 
2. De la esmentada infracció es considera responsable directe en atenció a l’informe 
tècnic esmentat, a la persona titular del DNI 47684783-X. 
 
Infracció administrativa 
 
1. Els fets esmentats contravenen l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú. 
 
Qualificació infracció administrativa 
 
1. La qualificació de la infracció administrativa es de naturalesa lleu, segons estableix 
l’article 46 de l’Ordenança esmentada. 
 
Sanció proposada 
 
1. La sanció que pot correspondre per la infracció del que es recull a l’article 45 
esmentat anteriorment, en aplicació de l’article 46 de l’Ordenança esmentada, és de 
fins a 300 EUR. 
 
2. Els criteris de graduació de la sanció aplicables estan establerts a l’article 29 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i article 100 de 
l’Ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la 
Geltrú. 
En el present cas, la intencionalitat està acreditada en base a la denuncia dels agents 
que van comprovar els fets D’altra banda, la naturalesa dels perjudicis causats és 
rellevant. 
 
Per tant, la sanció proposada és de tres cents euros (300 €). 
 
 
Òrgan competent per imposar la sanció 
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L’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de regim local de Catalunya, reconeix al president de la Corporació 
local la capacitat d’exercir la potestat sancionadora amb relació a les competències 
municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament. 
 
Així mateix, per Decret d’Alcaldia de data 29 de juliol de 2019 publicat al BOPB en 
data 9 d’agost de 2019, es delega la competència per a la incoació d’expedients 
sancionadors en la Regidora d’Espai Urbà i Medi Ambient, Sra. Marta Jofra Sora i la 
resolució en la Junta de Govern Local per decret d’Alcaldia de data 25 de juny de 
2019, publicat al BOPB en data 3 de juliol de 2019. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la 
Geltrú, aprovada per acord plenari, en sessió ordinària del dia 19 de gener de 2015, i 
publicada al BOPB el dia 2 de febrer de 2015. 
 
2. La Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector 
Públic. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 47684783-X la sanció de multa de tres 
cents euros (300 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de Mesures per a 
fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú, segons consta a 
l’expedient. 
 
SEGON: REQUERIR la persona titular del DNI 47684783-X, 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. 
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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 publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent 
 
13. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

ACTIVITAT COMERCIAL AMB NIF B67009779 LA SANCIÓ DE MULTA DE 
1.202 € PER INFRACCIÓ DELS ARTICLES 29.2B) I 29.2D) DE 
L’ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA, PER COL·LOCAR LA 
TERRASSA DE L’ESTABLIMENT SENSE AUTORITZACIÓ I DESOBEIR ELS 
REQUERIMENTS DELS SERVEIS D’INSPECCIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT, 
EN DATA 26/06/2019. NÚM. EXP. 000285/2019-UES 

 
Antecedents 
 
I. En data 15/07/2019 el Regidor de l’Àrea de Territori i Espai Urbà, Sr. Francesc 
Xavier Serra i Albet, va ordenar la incoació de l’expedient administratiu sancionador a 
l’activitat comercial amb NIF B6700977-9, pels fets relatats a l’informe del Cap de 
Serveis Viaris i Mobilitat d’aquest Ajuntament de data 26/06/2019, que posa de 
manifest que van desobeir els requeriments del serveis d’inspecció d’aquest 
Ajuntament i van col·locar la terrassa de l’establiment sense l’autorització 
corresponent. 
 
II. En data 02/08/2019 es va notificar a la presumpta responsable el decret d’incoació, 
concedint-li un termini de 10 dies perquè presentés les al·legacions i proposta de 
proves que considerés oportunes per a la defensa dels seus interessos. 
 
III. En el termini concedit la part presumptament responsable no ha presentat cap 
escrit d’al·legacions ni proposta de proves. 
 
IV. En data 24/09/2019 la instructora del procediment va dictar una proposta de 
resolució, en què proposava imposar a l’activitat comercial amb NIF B6700977-9, la 
sanció de multa de vuit cents un euros (801 €) per infracció de l’article 29.2b) de 
l’Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública amb mobiliari d’establiments 
comercials i de restauració i imposar a l’activitat comercial amb NIF B6700977-9, la 
sanció de multa de quatre cents un euros (401 €) per infracció de l’article 29.2d) de la 
mateixa Ordenança. 
 
V. En data 27/09/2019 es va notificar a la part responsable la proposta de resolució 
esmentada, concedint-li un termini de 10 dies perquè presentés les al·legacions que 
considerés oportunes. 
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VI. En el termini concedit la part responsable no ha presentat cap escrit d’al·legacions.  
 
Fets provats 
 
1. De la documentació obrant a l’expedient es considera provat que en data 
22/02/2019 es va fer entrega d’una carta amb les afectacions pels actes de Carnaval 
que tindria la terrassa ubicada al davant de l’establiment, i se’ls hi va fer entrega de la 
sol·licitud indicant-los que havien de sol·licitar el permís d’ocupació a la via pública 
amb taules i cadires. En data 07/03/2019 se’ls va reclamar per correu electrònic la 
sol·licitud d’ocupació de la via pública amb taules i cadires, ja que el termini 
depresentació havia finalitzat el 28 de febrer. En data 09/06/2019 es va aixecar Acta 
per retirada immediata de terrassa, donat que no havien fet la sol·licitud. En data 
26/06/2019 encara no s’havia sol·licitat l’ocupació de la via pública per poder posar 
taules i cadires i es va comprovar que tenia instal·lada la terrassa.  
 
2. De la esmentada infracció es considera responsable directe en atenció a l’informe 
tècnic esmentat, a l’activitat comercial amb NIF B6700977-9. 
 
Infracció administrativa 
 
La conducta referent a la desobediència al requeriment dels inspectors o autoritats 
constitueix una infracció administrativa molt greu d’acord amb l’article 29.2.b) de 
l’Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública amb mobiliari d’establiments 
comercials i de restauració. 
 
La conducta referent a la col·locació de la terrassa sense la corresponent autorització 
constitueix una infracció administrativa greu d’acord amb l’article 29.2.d) de 
l’Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública amb mobiliari d’establiments 
comercials i de restauració. 
 
Sancions aplicables: 
 
1. La sanció que pot correspondre per la infracció del que es recull a l’article 29.2b) de 
l’Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública amb mobiliari d’establiments 
comercials i de restauració, és de 801 EUR fins a 1.500 EUR, en aplicació de l’article 
30.1.c) de l’ordenança esmentada. 
 
La sanció que pot correspondre per la infracció del que es recull a l’article 29.2d) de 
l’Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública amb mobiliari d’establiments 
comercials i de restauració, és de 401 EUR fins a 800 EUR, en aplicació de l’article 
30.1.b) de l’ordenança esmentada. 
 
2. Els criteris de graduació de la sanció aplicables estan establerts a l’article 29 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i article 30 de 
l’Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública amb mobiliari d’establiments 
comercials i de restauració. 
 
En el present cas, la intencionalitat està acreditada a l’informe tècnic esmentat. 
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Per tant, la sanció proposada respecte a la desobediencia dels requeriments és de vuit 
cents un euros (801 €) i per la col·locació de la terrassa sense autorització és de 
quatre cents un euros (401 €). 
 
L’import total de les sancions proposades ascendeix per tant, a la quantitat de mil dos 
cents dos euros (1.202 €). 
 
Òrgan competent per a sancionar: 
 
L’article 53.1.t) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, reconeix al president de la 
Corporació local la capacitat d’exercir la potestat sancionadora amb relació a les 
competències municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament. 
Així mateix, per Decret d’Alcaldia de data 29 de juliol de 2019 publicat al BOPB en 
data 9 d’agost de 2019, es delega la competència per a la incoació d’expedients 
sancionadors en la Regidora d’Espai Urbà i Medi Ambient, Sra. Marta Jofra Sora i la 
resolució en la Junta de Govern Local per decret d’Alcaldia de data 25 de juny de 
2019, publicat al BOPB en data 3 de juliol de 2019. 
 
Fonaments de dret: 
 
1. Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública amb mobiliari d’establiments 
comercials i de restauració, aprovada per acord plenari, en sessió ordinària del dia 29 
de juliol de 2013. 
 
2. La Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector 
Públic. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER. IMPOSAR a l’activitat comercial amb NIF B6700977-9, la sanció de multa de 
vuit cents un euros (801 €) per infracció de l’article 29.2b) de l’Ordenança reguladora 
de l’ocupació de la via pública amb mobiliari d’establiments comercials i de restauració, 
segons consta a l’expedient. 
 
SEGON. IMPOSAR a l’activitat comercial amb NIF B6700977-9, la sanció de multa de 
quatre cents un euros (401 €) per infracció de l’article 29.2d) de l’Ordenança 
reguladora de l’ocupació de la via pública amb mobiliari d’establiments comercials i de 
restauració, segons consta a l’expedient. 
 
L’import total de les sancions proposades ascendeix per tant, a la quantitat de 
mil dos cents dos euros (1.202 €). 
 
TERCER: REQUERIR l’activitat comercial amb NIF B6700977-9, 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. 
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La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
CINQUÉ.  PEU DE RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
14. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. DESESTIMAR LES 

AL·LEGACIONS PRESENTADES PER LA PERSONA TITULAR DEL DNI 
09650007-N I IMPOSAR LA SANCIÓ DE MULTA DE 400 € PER INFRACCIÓ 
DE L’ARTICLE 52 DE LA LLEI 13/2014, DE 30 OCTUBRE 
D’ACCESSIBILITAT, PER ÚS FRAUDULENT DE TARGETA D’APARCAMENT 
PER A PERSONES AMB INVALIDESA, EN DATA 27/05/2019. NÚM. EXP. 
000306/2019-UES 

 
Antecedents 
 
I. En data 30/08/2019 el Regidor de Mobilitat, Projectes i Obres d’Espai Urbà, Sr. 
Antoni Palacios Asensio, va ordenar la incoació de l’expedient administratiu 
sancionador a la persona titular del DNI 09650007-N, pels fets relatats a la denuncia 
de la Policia Local núm. 494217/2019 de data 27/05/2019 en la qual es posa de 
manifest la comissió d’una infracció de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre d’accessibilitat, 
per estacionar el seu vehicle al C. Pelegrí Ballester, s/n, utilitzant una targeta 
d’aparcament per a persones amb disminució modalitat titular no conductor 
fotocopiada i sense estar present al lloc el titular de la mateixa.  
 
II. En data 24/09/2019 es va notificar al presumpte responsable el decret d’incoació, 
concedint-li un termini de 10 dies perquè presentés les al·legacions i proposta de 
proves que considerés oportunes per a la defensa dels seus interessos. 
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III. En data 02/10/2019, dintre del termini concedit, el presumpte responsable va 
presentar un escrit d’al·legacions al respecte del decret de incoació.  
 
IV. En data 16/10/2019 la instructora del procediment va dictar una proposta de 
resolució, en què proposava desestimar totalment les al·legacions presentades per la 
persona titular del DNI 09650007-N i imposar a la persona titular del DNI 09650007-N 
la sanció de multa de tres cents euros (300 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 
13/2014, de 30 d’octubre d’accessibilitat. 
 
V. En data 25/10/2019 es va notificar al responsable la proposta de resolució 
esmentada, concedint-li un termini de 10 dies perquè presentés les al·legacions que 
considerés oportunes. 
 
Fets provats 
 
1. De la documentació obrant a l’expedient es deriven els següents fets provats:  

1. La persona titular del DNI 09650007-N va estacionar el seu vehicle al C.Pelegrí 
Ballester, s/n, utilitzant una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
modalitat titular no conductor fotocopiada i sense estar present al lloc el titular de la 
mateixa. 
2. Que als agents de la Policia Local el presumpte infractor va reconèixer que la 
targeta no era vàlida i que pertanyia a un cosí seu i que no sabia si el titular de la 
targeta estava viu o no. 
3. Que la dona té una discapacitat del 90%. 
2. Respecte a l’escrit d’al·legacions i a la vista de la documentació obrant a 
l’expedient correspon la desestimació de les mateixes donat que no ha quedat 
acreditat que la dona estigués al lloc dels fets i en tot cas, tot i que no té una 
discapacitat, no disposa de la targeta d’aparcament per a persones amb disminució, 
necessària per a poder estacionar en les places habilitades a tal efecte. No obstant, 
es té en compte el reconeixement de la responsabilitat a l’hora de graduar l’import 
de la sanció i es determina aquesta en el mínim establert per la llei d’aplicació, per 
tant, tres cents euros (300 €). 

 
Infracció administrativa 
 
1. Els fets esmentats contravenen l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre 
d’accessibilitat, que estableix en el seu apartat primer que “ es considera ús fraudulent 
de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat: a) el fet d’utilitzar-la en 
absència del titular i b) el fet d’utilitzar una targeta amb dades manipulades o una 
reproducció o falsificació del document original.”. 
 
Qualificació infracció administrativa 
 
La qualificació de la infracció administrativa és de naturalesa lleu, segons estableix 
l’article 67.1h) de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 
 
Sanció proposada 
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1. La sanció que pot correspondre per la infracció del que es recull a l’article 52 
esmentat anteriorment, en aplicació de l’article 67.1h) de la Llei esmentada, és de 
entre 300,01 € i 6.000 €. 
 
2. Els criteris de graduació de la sanció aplicables estan establerts a l’article 29 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i article 69 de la Llei 
13/2014, de 30 d’octubre d’accessibilitat. 
En el present cas, la intencionalitat està acreditada en base a la denúncia dels agents 
de la Policia Local que van comprovar els fets. 
 
Per tant, la sanció proposada és de quatre-cents euros (400 €). 
 
Òrgan competent per imposar la sanció 
 
L’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de regim local de Catalunya, reconeix al president de la Corporació 
local la capacitat d’exercir la potestat sancionadora amb relació a les competències 
municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament. 
Així mateix, per Decret d’Alcaldia de data 29 de juliol publicat en data 9 d’agost de 
2019 es delega la competència en el Regidor de Mobilitat i Projectes i Obres d'espai 
urbà i la resolució en data 25 de juny de 2019 publicat al BOPB en data 1 de juliol de 
2019. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Llei 13/2014, de 30 d’octubre d’accessibilitat. 
2. La Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector 
Públic. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular 
del DNI 09650007-N. 
 
SEGON. IMPOSAR a la persona titular del DNI 09650007-N la sanció de multa de tres 
cents euros (300 €) per infracció de l’article 52 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre 
d’accessibilitat, segons consta a l’expedient. 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del DNI 09650007-N, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
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CINQUÉ.  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 publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent 
 
15. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS. SANCIONADORS ARXIVAR 

L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES PER L’ACTIVITAT COMERCIAL AMB NIF E66751694, PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 23.3.H) DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER 
DEIXAR CARTRONS FORA DELS CONTENIDORS A LA VIA PÚBLICA EN 
DATA  21/05/2019. NÚM. EXP. 000257/2019-UES 

 
Antecedents 
 
I. En data 02/07/2019 el Regidor de Territori i Espai Urbà, Sr. Francesc Xavier Serra i 
Albet, va ordenar la incoació de l’expedient administratiu sancionador a l’activitat 
comercial amb NIF E66751694, pels fets relatats a l’informe del Tècnic de Contractes i 
Concessions i d’aquest Ajuntament de data 21/05/2019 en el qual es posa de manifest 
la comissió d’una infracció de l’ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la 
Convivència a Vilanova i la Geltrú, per deixar caixes de cartrons a la via pública i fora 
dels contenidors del C. Josep Coroleu (junt al Centre Cívic Sant Joan, núm. 68). 
 
II. En data 12/07/2019 es va notificar a la presumpta responsable el decret d’incoació, 
concedint-li un termini de 10 dies perquè presentés les al·legacions i proposta de 
proves que considerés oportunes per a la defensa dels seus interessos.  
 
III. En data 26/07/2019, dintre del termini concedit, la presumpta responsable va 
presentar un escrit d’al·legacions al respecte de les al·legacions presentades. 
 
IV. En data 20/08/2019 la instructora del procediment va dictar una proposta de 
resolució, en què proposava estimar totalment les al·legacions presentades per 
l’activitat comercial amb NIF E66751694 i arxivar el present expedient administratiu 
sancionador. 
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V. En data 10/09/2019 es va notificar al responsable la proposta de resolució 
esmentada, concedint-li un termini de 10 dies perquè presentés les al·legacions que 
considerés oportunes. 
 
VIII. En el termini concedit la part interessada responsable no ha presentat cap escrit 
d’al·legacions. 
 
Fets provats 
 
1. De la documentació obrant a l’expedient es considera provat que el dia 21/05/2019 
es van detectar caixes de cartrons fora dels contenidors emplaçats al C. Josep 
Coroleu (junt al Centre Cívic Sant Joan, núm. 68, així com que havien rebut una carta 
d’apercebiment per haver-se produït els mateixos fets mesos abans. No obstant tot 
això, s’ha comprovat que han pres mesures per una correcta gestió dels residus.  
En conseqüència, s’estima les al·legacions presentades per l’activitat comercial amb 
NIF E66751694. 
 
Òrgan competent per imposar la sanció 
 
L’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de regim local de Catalunya, reconeix al president de la Corporació 
local la capacitat d’exercir la potestat sancionadora amb relació a les competències 
municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament. 
Així mateix, per Decret d’Alcaldia de data 29 de juliol de 2019, publicat al BOPB en 
data 9 d’agost de 2019 es delega la competència per a la incoació d’expedients 
sancionadors en la Regidora d’Espai Públic i Medi Ambient, Sra. Marta Jofra Sora i la 
resolució en la Junta de Govern Local per decret d’Alcaldia de data 25 de juny de 
2019, publicat al BOPB en data 3 de juliol de 2019. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la 
Geltrú, aprovada per acord plenari, en sessió ordinària del dia 19 de gener de 2015, i 
publicada al BOPB el dia 2 de febrer de 2015. 
 
2. La Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector 
Públic. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per l’activitat comercial 
amb NIF E66751694. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu del present expedient administratiu sancionador. 
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TERCER: REQUERIR l’activitat comercial amb NIF E66751694, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment.  
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos 
que l’assisteixen 
 
CINQUÉ. PEU DE RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent 
 
16. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ARXIVAR 

L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES PER L’ACTIVITAT COMERCIAL AMB NIF B66908831, PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 23.3.H) DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER 
DEIXAR CARTRONS FORA DELS CONTENIDORS A LA VIA PÚBLICA EN 
DATA  16/05/2019 NÚM. EXP. 000258/2019-UES 

 
Antecedents 
 
I. En data 02/07/2019 el Regidor de Territori i Espai Urbà, Sr. Francesc Xavier Serra i 
Albet, va ordenar la incoació de l’expedient administratiu sancionador a la persona 
titular del NIF B66908831, pels fets relatats a l’informe del Tècnic de Contractes i 
Concessions i d’aquest Ajuntament de data 16/05/2019 en el qual es posa de manifest 
la comissió d’una infracció de l’ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la 
Convivència a Vilanova i la Geltrú, per deixar caixes de cartrons a la via pública i fora 
dels contenidors del C. De Pere Jacas (cantonada amb rambla de la Pau). 
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II. En data 26/07/2019 es va notificar a la presumpta responsable el decret d’incoació, 
concedint-li un termini de 10 dies perquè presentés les al·legacions i proposta de 
proves que considerés oportunes per a la defensa dels seus interessos. 
 
III. En data 09/08/2019 la persona titular del NIF B66908831, dintre del termini 
concedit, la presumpta responsable va presentar un escrit d’al·legacions en què fa 
constar que els fets es deuen degut al desbordament dels contenidors. 
 
IV. En data 10/09/2019 la instructora del procediment va dictar una proposta de 
resolució, en què proposava estimar totalment les al·legacions presentades per la 
persona titular del NIF B66908831 i ordenar l’arxiu de l’expedient sancionador. 
 
V. En data 01/10/2019 es va notificar al responsable la proposta de resolució 
esmentada, concedint-li un termini de 10 dies perquè presentés les al·legacions que 
considerés oportunes. 
 
VI. En el termini concedit la part interessada no ha presentat cap escrit d’al·legacions.  
 
Fets provats 
 
1. De la documentació obrant a l’expedient es considera provat que en data 
10/05/2019 a les 13:10 hores es van detectar caixes de cartrons disposats a la via 
pública i fora dels contenidors del C. De Pere Jacas (cantonada amb rambla de la Pau) 
però que els fets es deuen a la saturació dels mateixos i al desconeixement del servei 
existent per als comerços, per tant no es pot atribuir la responsabilitat a l’establiment. 
Per això, s’estimen totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
NIF B66908831. 
 
Òrgan competent per imposar la sanció 
 
L’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de regim local de Catalunya, reconeix al president de la Corporació 
local la capacitat d’exercir la potestat sancionadora amb relació a les competències 
municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament. 
Així mateix, per Decret d’Alcaldia de data 29 de juliol de 2019 publicat al BOPB en 
data 9 d’agost de 2019 es delega la competència per a la incoació d’expedients 
sancionadors en la Regidora de l’Àrea d’Espai Públic i Medi Ambient, Sra. Marta Jofra 
Sora i la resolució i la resolució en la Junta de Govern Local de data 25 de juny de 
2019 publicat al BOBP en data 3 de juliol de 2019. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la 
Geltrú, aprovada per acord plenari, en sessió ordinària del dia 19 de gener de 2015, i 
publicada al BOPB el dia 2 de febrer de 2015. 
 
2. La Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector 
Públic. 
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Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER. ESTIMAR totalment les al·legacions presentades per la persona titular del 
NIF B66908831. 
 
SEGON. ORDENAR l’arxiu de l’expedient sancionador. 
 
TERCER: REQUERIR la persona titular del NIF B66908831, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
QUART. NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen 
 
CINQUÉ.  PEU DE RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
17. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. ARXIVAR 

L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER ESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES PER LA PERSONA TITULAR DEL DNI 09203581-X, PER 
INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 45 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME, PER 
MICCIONAR A LA VIA PÚBLICA EN DATA  14/05/2019 NÚM. EXP. 
000261/2019-UES 

 
Antecedents 
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I. En data 02/07/2019 el Regidor de l’Área de Territori i Espai Urbà Sr. Francesc Xavier 
Serra i Albet, va ordenar la incoació de l’expedient administratiu sancionador a la 
persona titular del DNI 09203581-X, pels fets relatats a la denuncia núm. 444903/2019 
de data 14/05/2019 en la qual es posa de manifest la comissió d’una infracció de 
l’ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la 
Geltrú, per satisfer les seves necessitats fisiològiques a la via pública, concretament al 
C. Josep Anton Marquès, 1, a les 01:33 hores del dia 14/05/2019. 
 
II. En data 16/08/2019, d’acord amb l’article 44 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del 
Procediment administratiu de les Administracions Públiques i davant la impossibilitat 
de notificació, es va publicar al BOE, concedint-li un termini de 10 dies perquè 
presentés les al·legacions i proposta de proves que considerés oportunes per a la 
defensa dels seus interessos o s’acollís al Servei de Mesures Alternatives en benefici 
de la comunitat. 
 
III. En el termini concedit la presumpta responsable no va presentar cap escrit 
d’al·legacions ni proposta de proves. 
 
IV. En data 24/09/2019 la instructora del procediment va dictar una proposta de 
resolució, en què proposava imposar a la persona titular del DNI 09203581-X la sanció 
de multa de tres cents euros (300 €) per infracció de l’article 45 de l’Ordenança de 
Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la Geltrú. 
 
V. En data 07/10/2019 es va notificar a la responsable la proposta de resolució 
esmentada, concedint-li un termini de 10 dies perquè presentés les al·legacions que 
considerés oportunes. 
 
VI. En data 04/11/2019 la tècnica de Mesures Alternatives de la Regidoria d’Acció 
social va emetre informe en què posa de manifest que la persona titular del DNI 
09203581-X havia ingressat en un centre amb l’objectiu de realitzar un tractament de 
deshabituació a la seva drogodependència en règim d’internament amb una durada de 
entre 12-15 mesos el qual inclou, entre altres tasques educatives i reparadores.   
 
Fets provats 
 
1. De la documentació obrant a l’expedient es deriven els següents fets provats: 
1. Que en data 14/05/2019 la persona titular del DNI 09203581-X va satisfer les seves 
necessitats fisiològiques a la via pública, concretament al C. Josep Anton Marquès, 1. 
 
2. Que la responsable ha iniciat un tractament de deshabituació que ja inclou la 
realització de tasques educatives i reparadores diverses. 
 
2. Per tant, atenent a la seva situació personal i donat que ja està seguint un 
programa educatiu i reparador, correspon l’arxiu del present expedient sancionador.  
 
Òrgan competent per imposar la sanció 
 
L’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de regim local de Catalunya, reconeix al president de la Corporació 
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local la capacitat d’exercir la potestat sancionadora amb relació a les competències 
municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament. 
 
Així mateix, per Decret d’Alcaldia de data 29 de juliol de 2019, publicat al BOPB en 
data 9 d’agost es delega la competència per a la incoació d’expedients sancionadors 
en la Regidora de l’Àrea d’Espai Públic i Medi Ambient, Sra. Marta Jofra Sora i la 
resolució en la Junta de Govern Local per decret d’Alcaldia de data 25 de juny de 
2019, publicat al BOPB en data 3 de juliol de 2019. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la 
Geltrú, aprovada per acord plenari, en sessió ordinària del dia 19 de gener de 2015, i 
publicada al BOPB el dia 2 de febrer de 2015. 
 
2. La Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector 
Públic. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER: DEIXAR SENSE EFECTE la sanció imposada per infracció de l’article 45 de 
l’Ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la 
Geltrú perquè la part responsable ja està duent a terme mesures de educació i 
reparació. 
 
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 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 
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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 DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS . ARXIVAR 

L’EXPEDIENT SANCIONADOR PER REALITZACIÓ FAVORABLE DE 
MESURES ALTERNATIVES EN BENEFICI DE LA COMUNITAT COM A 
COMPENSACIÓ AL PAGAMENT DE LA SANCIÓ A LA PERSONA  TITULAR 
DEL DNI 33892494-Q, PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 12 DE 
L’ORDENANÇA DE DE TINENÇA ANIMALS, PER MOLÈSTIES 
OCASIONADES PEL SEU GOS, SEGONS INFORME DE DATA 15/04/2019. 
NÚM. EXP. 000173/2019-UES. 

 
Antecedents 
 
I. En data 28/04/2017 el Regidor de de Medi Ambient, Sr. Francesc Xavier Serra i 
Albet, va dictar Decret d’incoació d’expedient sancionador a la persona titular del DNI 
33892494-Q, per molèsties ocasionades pel seu gos , segons informe del 
Departament de Medi Ambient de data 15/04/2019. 
 
II. En data 03/10/2019 s’emet informe favorable per l’acolliment a la mesura en 
benefici de la comunitat, sol·licitant a l’hora la tècnica responsable del Servei de 
Mesures Alternatives del Departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament, la 
suspensió temporal de l’execució de la sanció, que eventualment es pogués imposar, 
per haver assumit la responsabilitat dels fets que motiven la sanció. 
 
III. En data 08/11/2019 la Tècnica del Servei de mesures alternatives, informa que 
la persona titular del DNI 33892494-Q, ha participat en el Servei de Mesures 
Alternatives, acollint-se a la mesura d’acció educativa participant en treballs en benefici 
de la comunitat, col·laborant amb  l’Oficina Jove, amb un total de 20 hores realitzades. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Els Acords Plenaris de 8 de maig de 2006 i 4 de maig de 2015, adoptaren 
l’acord de “Substitució del pagament de les sancions previstes als infractors de les 
Ordenances Municipals que afecten la convivència cívica i el rescabalament dels 
danys i perjudicis creats al Patrimoni Municipal, per mesures educatives i/o en benefici 
de la comunitat”. (Publicat al BOP núm. 121, de 22/05/2006, i al DOGC núm. 4639, de 
23/05/2006). 
 
2. L’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, reconeix al president de la 
Corporació local la capacitat d’exercir la potestat sancionadora amb relació a les 
competències municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament. 
 
La competència per a la incoació d’expedients sancionadors ha estat delegada en el 
Regidor de Mobilitat i Projectes i Obres d'espai urbà, per Decret d’Alcaldia de data 29 
de juliol de 2019, publicat al BOPB en data 3 d’agost de 2019. 
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Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 33892494-Q la sanció de cent 
cinquanta euros (150 €) per infracció de l’article 12 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 DNI  33892494-Q 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 la instructora i a la secretària de l’expedient, al Cap de la 
Policia Local i al departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament. 
 
CINQUÉ.  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. 
 
INTERVENCIÓ 
 
19. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

NÚM. 2019/36 DEL DIA 19/11/2019. NÚM. EXP. 116/2019/EINT 
 
Relació de fets 
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Atès que pel desenvolupament de les tasques i serveis municipals de cada 
departament de la Corporació provoca que s’hagin de sol·licitar certs serveis o 
materials. 
 
Atès que la sol·licitud d’aquests serveis o materials han estat tramitats degudament 
exigint la necessitat de cada despesa. 
 
Atès que les factures de dites despeses han estat conformades pels seus 
corresponents departaments. 
 
Fonaments de dret  
 
Vist allò que disposa la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
 
Vist allò que disposa el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals 
(aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març). 
 
Vist allò que disposa les Bases d’Execució del pressupost municipal. 
 
La competència en el desenvolupament de la gestió econòmica municipal ha estat 
delegada a la Junta de Govern Local per Decret d’Alcaldia de data 25 de juny de 2019 
i publicada al BOP el 3 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar la relació de factures número 2019/37  
 
 
Factures menors de 10.000€ 
 

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

02 F/2019/6835 10/11/2019 12837 0,74 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2019/6843 10/11/2019 12831 2,24 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2019/6872 10/11/2019 12993 2,66 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2019/6831 10/11/2019 12839 2,71 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2019/6828 10/11/2019 12849 2,93 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2019/6869 10/11/2019 12995 6,98 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2019/6881 10/11/2019 12987 13,46 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
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CATALUNYA, S.L. 

02 F/2019/6862 10/11/2019 13003 23,21 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2019/6992 14/11/2019 59028792 146,53 B62219290 UNION PAPELERA 
MERCHANTING, SL. 

02 F/2019/6993 14/11/2019 FV1910/01123 153,21 A58673849 ENDUTEX BARCELONA 

02 F/2019/6816 10/11/2019 12863 268,96 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2019/6815 10/11/2019 12862 338,62 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2019/6850 10/11/2019 13015 588,96 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 F/2019/6847 10/11/2019 13016 1.101,71 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

02 Total    2.652,92   

05 F/2019/6785 10/11/2019 12806 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

05 F/2019/6896 10/11/2019 13197 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

05 F/2019/6784 10/11/2019 12808 92,01 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

05 F/2019/6894 10/11/2019 13199 92,01 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

05 Total    235,20   

07 F/2019/6840 10/11/2019 12833 4,24 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

07 F/2019/6842 10/11/2019 12830 8,75 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

07 F/2019/6817 10/11/2019 12858 18,27 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

07 F/2019/6742 10/11/2019 12698 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

07 F/2019/6761 10/11/2019 12676 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

07 F/2019/6783 10/11/2019 12809 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

07 F/2019/6801 10/11/2019 12788 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

07 F/2019/6893 10/11/2019 13200 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

07 F/2019/6917 10/11/2019 13178 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

07 F/2019/6880 10/11/2019 12986 40,35 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

07 F/2019/6874 10/11/2019 12989 43,10 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
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CATALUNYA, S.L. 

07 F/2019/6770 10/11/2019 12673 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

07 F/2019/6920 10/11/2019 13175 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

07 F/2019/6855 10/11/2019 13010 52,97 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

07 Total    424,52   

08 F/2019/6814 10/11/2019 12861 0,57 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

08 F/2019/6858 10/11/2019 13013 7,64 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

08 F/2019/6664 08/11/2019 12561 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

08 F/2019/6745 10/11/2019 12701 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

08 F/2019/6780 10/11/2019 12812 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

08 F/2019/6891 10/11/2019 13203 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

08 F/2019/6930 30/10/2019 2019/1/6018 50,00 H60973146 COMUNITAT DE 
PROPIETARIS C. 
BONAIRE, 1 

08 F/2019/6931 30/10/2019 2019/1/6019 60,00 H60973146 COMUNITAT DE 
PROPIETARIS C. 
BONAIRE, 1 

08 F/2019/6932 30/10/2019 2019/1/6020 60,00 H60973146 COMUNITAT DE 
PROPIETARIS C. 
BONAIRE, 1 

08 F/2019/6933 30/10/2019 2019/1/6034 72,00 H60973146 COMUNITAT DE 
PROPIETARIS C. 
BONAIRE, 1 

08 Total    352,57   

09 F/2019/6951 14/11/2019 FC19 FC1902243 3,80 B59840090 FERRETERIA OLIVELLA, 
S.L. 

09 F/2019/6827 10/11/2019 12848 10,68 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

09 F/2019/6675 08/11/2019 12550 34,13 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

09 F/2019/6749 10/11/2019 12690 34,13 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

09 F/2019/6790 10/11/2019 12801 34,13 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

09 F/2019/6903 10/11/2019 13192 34,13 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

09 F/2019/6964 14/11/2019 083/19 96,80 B43801455 SERVEIS AUDIOVISUALS 
CALAFELL, S.L. 

09 Total    247,80   

10 F/2019/6811 10/11/2019 12864 3,85 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 
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10 F/2019/6838 10/11/2019 12835 3,85 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2019/6649 08/11/2019 12412 11,63 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2019/6876 10/11/2019 12991 13,55 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2019/6691 08/11/2019 12538 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2019/6803 10/11/2019 12790 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2019/6915 10/11/2019 13180 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2019/6848 10/11/2019 13017 26,16 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

10 F/2019/7014 16/11/2019 19011940 34,24 B59561977 OLIVE-RUEDA, S.L. 

10 F/2019/6934 11/11/2019 055/2019 78,65 47634864R AINA CATERINA 
FIGUERAS ALBA 

10 F/2019/6942 11/11/2019 056/2019 84,70 47634864R AINA CATERINA 
FIGUERAS ALBA 

10 F/2019/6986 13/11/2019 19/7003 96,80 33922587W MONTSERRAT CONCHES 
BARRERO 

10 F/2019/6936 08/11/2019 2019326 114,95 F58175522 CARTONATGES EL TIGRE, 
S.C.C.L. 

10 F/2019/7041 19/11/2019 TS19/2805 372,90 J62639430 TRESSAT SEGURETAT, 
S.C.P. 

10 F/2019/7042 19/11/2019 TS19/2806 377,82 J62639430 TRESSAT SEGURETAT, 
S.C.P. 

10 F/2019/6965 14/11/2019 311 400,00 B65348906 AMBUMEDIC SERVICE, SL 

10 F/2019/7016 16/11/2019 127296 661,33 B60462637 GRAFIQUES FERPALA, 
S.L. 

10 F/2019/6968 14/11/2019 2019-411F 689,70 J43976455 OVNI COMUNICACIO 
VISUAL, SCP 

10 F/2019/6940 11/11/2019 2/2019 705,89 48021095Q XAVIER LOPEZ SOLER 

10 F/2019/6945 11/11/2019 2019052_AJU 726,00 46614546D LLUIS GARCIA RIBES 

10 F/2019/6935 08/11/2019 2019325 847,00 F58175522 CARTONATGES EL TIGRE, 
S.C.C.L. 

10 F/2019/6967 14/11/2019 2019/0073 968,00 B67348227 CHEAP FILMS 
PRODUCCIONS, S.L. 

10 F/2019/6938 08/11/2019 007/2019 1.101,21 B67376384 CAFE L'ARENAL, S.L. 

10 F/2019/7012 16/11/2019 79 1.350,14 B12401659 DAVIMA MOTORS, S.L. 

10 F/2019/6384 29/10/2019 0970123809 1.603,24 A28791069 KONE ELEVADORES, S.A. 

10 F/2019/6669 08/11/2019 1910V195365 1.742,40 B61443628 BARNA PORTERS, S.L. 

10 F/2019/6937 14/11/2019 19 969 1.903,94 B61664322 TRANSVALLAS ZAMORA 
SL 

10 F/2019/6925 11/11/2019 2019 000313 2.218,41 39152320H JOSE MORALES MORALES 

10 F/2019/6383 29/10/2019 0970123808 3.266,27 A28791069 KONE ELEVADORES, S.A. 

10 F/2019/7033 18/11/2019 4557 3.630,00 B62048426 PARENTHESIS 
MARKETING 
CONSULTING, S.L. 

10 F/2019/6959 14/11/2019 19- 5722 8.451,85 46321482B JOAN RAICH JOVE 

10 F/2019/6966 14/11/2019 312 8.841,80 B65348906 AMBUMEDIC SERVICE, SL 

10 F/2019/7008 16/11/2019 210119110643 9.181,35 A79252219 SECURITAS SEGURIDAD 
ESPAÑA, S.A. 
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10 Total    49.584,40   

20 F/2019/6845 10/11/2019 12828 5,22 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

20 F/2019/6809 10/11/2019 12921 6,86 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

20 F/2019/6841 10/11/2019 12829 12,64 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

20 F/2019/6878 10/11/2019 12984 15,06 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

20 F/2019/6883 10/11/2019 13046 23,63 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

20 F/2019/7006 16/11/2019 2019-12489 31,93 B17580804 GIROCOPI, SL 

20 F/2019/6735 10/11/2019 12709 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

20 F/2019/6767 10/11/2019 12670 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

20 F/2019/6774 10/11/2019 12820 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

20 F/2019/6807 10/11/2019 12782 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

20 F/2019/6808 10/11/2019 12783 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

20 F/2019/6884 10/11/2019 13211 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

20 F/2019/6922 10/11/2019 13173 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

20 F/2019/6923 10/11/2019 13172 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

20 F/2019/6879 10/11/2019 12985 63,20 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

20 Total    571,74   

22 F/2019/6810 10/11/2019 12920 0,74 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

22 F/2019/6882 10/11/2019 13045 2,27 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

22 F/2019/6823 10/11/2019 12851 4,24 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

22 F/2019/7001 16/11/2019 2019-12484 23,69 B17580804 GIROCOPI, SL 

22 F/2019/7007 16/11/2019 2019-12490 23,69 B17580804 GIROCOPI, SL 

22 F/2019/6863 10/11/2019 13005 29,79 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

22 Total    84,42   

31 F/2019/6875 10/11/2019 12990 2,73 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 
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31 F/2019/6844 10/11/2019 12832 2,86 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2019/6837 10/11/2019 12834 3,36 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2019/6648 08/11/2019 12411 4,25 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2019/6558 06/11/2019 CI0915308333 15,97 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 

31 F/2019/6641 08/11/2019 12409 18,04 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2019/6873 10/11/2019 12988 18,08 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2019/6689 08/11/2019 12537 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2019/6692 08/11/2019 12535 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2019/6760 10/11/2019 12675 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2019/6762 10/11/2019 12677 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2019/6802 10/11/2019 12789 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2019/6804 10/11/2019 12787 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2019/6916 10/11/2019 13179 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2019/6918 10/11/2019 13177 25,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2019/6954 14/11/2019 244620 45,38 A12268918 SISTEMES D'OFICINA DEL 
PENEDES, S.A. 

31 F/2019/6943 12/11/2019 135/2019 50,82 B66069014 ARC GESTIO CULTURAL 
SL 

31 F/2019/6694 08/11/2019 12532 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2019/6769 10/11/2019 12672 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2019/6805 10/11/2019 12784 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2019/6921 10/11/2019 13174 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2019/6684 08/11/2019 12547 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2019/6754 10/11/2019 12687 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2019/6787 10/11/2019 12798 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2019/6906 10/11/2019 13189 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
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CATALUNYA, S.L. 

31 F/2019/5830 03/10/2019 19 92 222,64 78001707J JOAN ARTIGAS ALSINA 

31 F/2019/6941 11/11/2019 19-35 312,18 46051397S JAIME MAGRIÑA SERRA 

31 F/2019/6407 30/10/2019 C 00000380 1.000,67 B61274684 ARS PIROTECNIA S.L. 

31 F/2019/6947 11/11/2019 02/10/2019 2.700,00 B87891792 PRODUCCIONES 
INTEMPERIE SL 

31 F/2019/6958 14/11/2019 19 0024 3.155,00 G64295199 GRALLERS I TIMBALERS 
SITGETANS 

31 Total    8.267,78   

33 F/2019/6821 10/11/2019 12854 2,37 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

33 F/2019/6176 11/10/2019 A-2019/00111041 14,56 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

33 F/2019/5989 10/10/2019 CI0915170393 18,17 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 

33 F/2019/6512 04/11/2019 CI0915308335 18,17 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 

33 F/2019/6177 11/10/2019 A-2019/00111511 18,18 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

33 F/2019/6853 10/11/2019 13008 34,61 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

33 F/2019/6223 14/10/2019 019/13053 37,20 B62553078 SUMINISTROS LARI, S.L. -  
BIGMAT 

33 F/2019/6219 11/10/2019 4207 50,29 J65790164 ANEM A TREBALLAR... 
SCP 

33 F/2019/6634 08/11/2019 12428 51,17 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

33 F/2019/6668 08/11/2019 12556 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

33 F/2019/6740 10/11/2019 12696 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

33 F/2019/6795 10/11/2019 12807 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

33 F/2019/6895 10/11/2019 13198 51,65 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

33 F/2019/6474 03/11/2019 USRT1911000002 109,81 U88001284 TELEFONICA DE ESPAÑA 
SAU Y TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

33 F/2019/6435 31/10/2019 Reb- 1000956044 120,00 B58265240 FERRER OJEDA 
CORREDURIA DE 
SEGUROS, S.L. 

33 F/2019/6423 31/10/2019 0002 0000190697 121,00 B66164930 CARDIOSOS GLOBAL 
PROTECTION, S.L. 

33 F/2019/6561 06/11/2019 190162 154,88 B61304937 VIGILANCIA Y SISTEMAS, 
S.L. 

33 F/2019/6202 15/10/2019 AB/1910959 218,40 S5800004C EADOP GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

33 F/2019/6203 15/10/2019 AB/1910961 218,40 S5800004C EADOP GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

33 F/2019/6382 28/10/2019 FC19 FC1902031 354,52 B59840090 FERRETERIA OLIVELLA, 
S.L. 

33 F/2019/6296 20/10/2019 9780 363,00 B43934884 DASO HYGIENIC S.L. 

33 F/2019/6528 05/11/2019 1 000601 440,71 B61278982 DISSENY TEA 3, S.L. 
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33 F/2019/6087 11/10/2019 A-2019/00098485 523,53 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

33 F/2019/6572 06/11/2019 220190022990 1911354 561,92 A08187478 PAPEL AUTOMATIC, S.A. 

33 F/2019/6054 11/10/2019 A-2019/00097114 581,90 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

33 F/2019/6417 31/10/2019 19SM1807/1000795 587,33 A08350621 SERVICIOS ESPECIALES 
DE LIMPIEZA, S.A. 

33 F/2019/6048 11/10/2019 A-2019/00096946 656,09 A63610851 COMPANYIA D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA GELTRU, 
S.A.M. 

33 F/2019/6529 05/11/2019 1 000602 685,10 B61278982 DISSENY TEA 3, S.L. 

33 F/2019/6560 06/11/2019 245 1.185,80 B55701676 SEALAND ON OFFSHORE 
SERVICES, S.L.U. 

33 F/2019/6497 04/11/2019 1108 1.981,38 B62826946 RASDAL DXT, S.L. 

33 F/2019/5848 03/10/2019 999402944725 0560 
00Z906N0016737 

2.253,29 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U. 

33 F/2019/5188 03/09/2019 R08/26 2.904,00 B08593543 ROCA GOMEZ, S.L. 

33 F/2019/6041 11/10/2019 A 2019/A/191450 3.481,57 B60650801 GESTION INTEGRAL DE 
INSTALACIONES, SL 

33 F/2019/5842 03/10/2019 999347497021 1475 
PZZ901N0123448 

8.309,43 A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.U. 

33 Total    26.263,38   

41 F/2019/6685 08/11/2019 12546 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

41 F/2019/6753 10/11/2019 12686 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

41 F/2019/6786 10/11/2019 12797 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

41 F/2019/6907 10/11/2019 13188 76,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

41 F/2019/6829 10/11/2019 12843 83,82 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

41 F/2019/6655 08/11/2019 12420 237,12 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

41 F/2019/6867 10/11/2019 12999 286,59 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

41 F/2019/6962 14/11/2019 1485 321,86 B08917015 CODINA Y MARTINEZ, S.L. 

41 F/2019/6939 08/11/2019 A-019/2019 2.825,35 B86887908 VIARIUM DESARROLLO 
TECNOLOGIOC, S.L. 

41 Total    4.059,22   

42 F/2019/6877 10/11/2019 12992 27,31 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

42 Total    27,31   

50 F/2019/6400 29/10/2019 Emit- 73 2.026,16 A58186693 CONSTRUCCIONS 
CONTRERAS 1945, S.A. 

50 Total    2.026,16   

53 F/2019/7019 16/11/2019 190614 66,49 B61721643 PERES SPORT, S.L. 

53 F/2019/6926 11/11/2019 19105075 2.616,49 B43540285 NORDVERT, SL 

53 Total    2.682,98   
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54 F/2019/6819 10/11/2019 12859 68,82 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

54 F/2019/6856 10/11/2019 13011 237,70 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

54 F/2019/6631 08/11/2019 12431 251,04 U66332040 UTE RICOH ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

54 F/2019/6948 14/11/2019 20191580 2.854,63 A08523094 ALUMBRADOS VIARIOS, 
S.A. 

54 Total    3.412,19   

MULTIAPLICACIÓ F/2019/6980 14/11/2019 S 2019/S/329 6,12 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2019/6970 14/11/2019 S 2019/S/318 9,15 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2019/6977 14/11/2019 S 2019/S/326 9,27 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2019/6978 14/11/2019 S 2019/S/327 99,22 U67273987 UTE GIROCOPI S.L. - 
SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2019/6573 06/11/2019 PREV-2019 21 1.391,94 G58219874 ATRA ASSOCIACIO 

MULTIAPLICACIÓ 
Total 

      

Total general    102.408,29   

 
Factures entre 10.001€ i 50.000€ 
 

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

10 F/2019/7013 16/11/2019 19 238 20.652,89 B43635705 ENVELATS ELIAS, 
S.L. 

10 F/2019/7022 18/11/2019 20190100191455 31.641,08 A08935892 2003, S.A. 

10 F/2019/7018 16/11/2019 190178 32.563,52 B61304937 VIGILANCIA Y 
SISTEMAS, S.L. 

10 Total    84.857,49   

33 F/2019/6622 07/11/2019 M 2019/M/190932 15.833,33 B60650801 GESTION 
INTEGRAL DE 
INSTALACIONES, 
SL 

33 Total    15.833,33   

53 F/2019/6928 12/11/2019 R11/4 11.222,75 B08593543 ROCA GOMEZ, S.L. 

53 Total    11.222,75   

Total general    111.913,57   

 
Factures superior a 50.001€ 
 

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

       

Total general    0   

 

 
Resum facturació 
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Relació de pagaments a justificar 
 

Exp. Cognoms 
i nom o 

raó social 
o text 

explicatiu 

Nº Relació Núm. 
Operació 

Import 
relació Data relació 

 PJU 
ESPORTS 

R220190006792 PJU-
22019/23828 

14.370,40€ 
 15/11/2019 
TOTAL  228.692,26€ 

 
 
 
 
 
 
20. GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ. DESESTIMAR DEL RECURS DE 

REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA LA RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIÓ A LA TAXA D’ESCOMBRARIES INDUSTRIALS 2018. NÚM. 
EXP. 646/2019/eSUB.  

 
Relació de fets 
 
En data 27 de juny de 2019, ha entrat a l’ajuntament escrit de GUILLEM FOLCH 
SALES, amb NIF 39680162X, en nom de HAPPYCUS SL, amb CIF B66663923, 
interposant Recurs de Reposició contra la resolució, notificada en data 26 de juny de 
2019, que concedia subvenció a la Taxa d’Escombraries Industrials de l’exercici 2018 
perquè no s’aplica el percentatge de subvenció per pertànyer a un gremi. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Atès l’informe del Cap de Servei de Gestió Tributària i Recaptació de data 14 
d’octubre de 2019, els fonaments de dret i les conclusions del qual es transcriuen 
literalment: 
 

“Fonaments de dret 
 
Les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals per 
atendre situacions especials, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de 
juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 
2018, establien ajuts pel pagament de la Taxa d’Escombraries. 
 

Imports Recompte

FACTURES < 10.000€ Total general 102.408,29 189

FACTURES ENTRE 10.001€ I 50.000€ Total general 111.913,57 5

FACTURES > 51.001€ Total general 0,00 0

214.321,86 194
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Segons la Convocatòria, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 2 
d’octubre de 2018, el termini de presentació de la sol·licitud era fins el dia 30 
de novembre de 2018. 
 
En la sol·licitud presentada en data 30-11-2018 no es va marcar la casella 
corresponent a la sol·licitud de subvenció de la Taxa d’Escombraries 
Industrials per pertànyer a un gremi. 
 
Conclusions: 
 
A la vista del que s’ha exposat, s’informa que és procedent desestimar el 
recurs de reposició interposat per GUILLEM FOLCH SALES, amb NIF 
39680162X, en nom de HAPPYCUS SL, amb CIF B66663923, en relació a la 
subvenció de la Taxa d’Escombraries Industrials per a l’exercici 2018.” 

 
2. La competència de resolució dels recursos administratius ha estat delegada a la 
Junta de Govern Local per Decret d’Alcaldia de data 25 de juny de 2019 i publicada al 
BOP el 3 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 
 
ACORD 
 
Primer.- Desestimar el Recurs de Reposició interposat per GUILLEM FOLCH SALES, 
amb NIF 39680162X, en nom de HAPPYCUS SL, amb CIF B66663923, contra la 
resolució, notificada en data 26 de juny de 2019, que concedia subvenció a la Taxa 
d’Escombraries Industrials de l’exercici 2018. 
 
Segon.- 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. 
 
21. GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ. DENEGAR LA SOL·LICITUD DE 

MARIA ISABEL SERRANO BRAVO DE SUBVENCIÓ DE LA TAXA 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES-IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS I DE LA 
TAXA PER INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS, 
PER HAVER-SE PRESENTAT FORA DE TERMINI. NÚM. EXP. 
624/2019/eSUB. 

 
Relació de fets 
 
En data 3 d’octubre de 2019, va entrar a l’ajuntament escrit de MARIA ISABEL 
SERRANO BRAVO, amb NIF 52214458L, sol·licitant la concessió de la subvenció de 
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la Taxa Llicències Urbanístiques-Impost sobre Construccions i de la Taxa per 
intervenció municipal en activitats i instal·lacions de l’avinguda Francesc Macià 20. 
 
Fonaments de dret 
 
1. En data 8 d’octubre de 2019, el Cap de Servei de Gestió Tributària i Recaptació ha 
emès l’informe, el fonaments de dret i les conclusions del qual es transcriuen a 
continuació: 
 

“Fonaments de dret 
 
Les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals per 
atendre situacions especials, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de 
juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 12 de juliol de 
2018, establien ajuts pel pagament de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, de la Taxa per la intervenció de l’Administració, així 
com per la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en 
l’activitat dels ciutadans i les empreses a traves del sotmetiment a prèvia 
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable. 
 
Segons la Convocatòria, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 3 de 
juny de 2019, el termini de presentació de la sol·licitud era el següent: 
 

“Si l’expedient d’obres o d’activitats s’ha aprovat entre els dies 1 de gener i 
30 de juny de 2019, fins el 31 de juliol de 2019.”  

 
Essent que la comunicació prèvia de l’obra menor i la declaració responsable 
es van presentar en data 24-04-2019, el termini per a sol·licitar la subvenció 
finalitzava en data 31 de juliol de 2019. 
 
Conclusions: 
 
A la vista del que s’ha exposat, s’informa que és procedent desestimar la 
sol·licitud de MARIA ISABEL SERRANO BRAVO, amb NIF 52214458L, de 
concessió de la subvenció de la Taxa Llicències Urbanístiques-Impost sobre 
Construccions i de la Taxa per intervenció municipal en activitats i 
instal·lacions de l’avinguda Francesc Macià 20, per haver-se presentat fora de 
termini.” 

 
2. La competència en matèria de subvencions ha estat delegada a la Junta de Govern 
Local per Decret d’Alcaldia de data 25 de juny de 2019 i publicada al BOP el 3 de juliol 
de 2019 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 
 
ACORD 
 
Primer.- Denegar la sol·licitud de MARIA ISABEL SERRANO BRAVO, amb NIF 
52214458L, de  subvenció de la Taxa Llicències Urbanístiques-Impost sobre 
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Construccions i de la Taxa per intervenció municipal en activitats i instal·lacions de 
l’avinguda Francesc Macià 20, per haver-se presentat fora de termini. 
 
Segon.- 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 
 
 
 
 
 
RECURSOS HUMANS 
 
22. ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA 

ENFEINA’T, CONVOCATÒRIA 2019, APROVADA PEL SERVEI PÚBLIC 
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA EN DATA 31 D’OCTUBRE DE 2019. NÚM. 
EXP. 755/2019/EAJT 

 
Relació de fets 
 
1. Per Decret de la Regidora d’Educació, Seguretat i Recursos Humans de data 10 
d’octubre de 2019, exp.núm.755/2019/eAJT, decret número 4225-2019, es va aprovar 
el projecte i la presentació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de la sol·licitud de 
subvenció per al Programa Enfeina’t, convocatòria 2019, per la contractació laboral 
temporal i acompanyament a la inserció de 8 persones en situació d’atur de llarga 
durada. 
 
2. Vista la resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya de data 31 d’octubre de 
2019, expedient SOC013/19/00018, que atorga la subvenció sol·licitada per aquest 
ajuntament, per la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de 8 
persones. 
 
Fonaments de dret 
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1. Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa ENFEINA’T 
per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones 
en situació d’atur de llarga durada. 
 
2. Resolució TSF/1931/2019, de 25 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a 
l’any  2019 per a la concessió de subvencions destinades al Programa ENFEINA’T per 
a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció per a persones en 
situació d’atur de llarga durada.  
3. Decret d’alcaldessa de 25 de juny de 2019, publicat al BOP el 3 de juliol de 2019 
pel qual delega a la Junta de Govern Local entre d’altres les atribucions  d’acceptació 
de subvencions. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 
 
ACORD  
 
“Primer.- Acceptar la subvenció per a la realització del Programa ENFEINA’T, 
convocatòria 2019, aprovada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en data 31 
d’octubre de 2019, per dur a terme les actuacions següents: 
 
• Projecte d’inclusió social per a persones amb un grau de discapacitat superior al 
33% per dur a terme actuacions d’atenció a la ciutadania, i tasques de suport en la 
custòdia, vigilància, manteniment i neteja d’instal·lacions municipals. Per aquest 
projecte es contractarà 1 Operaris/àries de Mercat i 4 Conserges. 
 
• Projecte de millora, manteniment i cerca de nous accessos als torrents urbans. 
Consistent en realitzar tasques de desbrossament i neteja per la prevenció d’incendis i 
per reforçar la salubritat pública. Per aquest projecte es contractarien 3 persones 
aturades de llarga durada com a  Operaris/àries de la Unitat de Servies Municipals.  

 
 

Els imports subvencionats de l’Expedient SOC013/2019/00018 són els següents: 
 

Actuació laboral: Actuació 
acompanyament 

Número de 
contractes 

TOTAL 
SUBVENCIÓ 

211.780,88€ 12.042,87€ 8 223.823,75€ 
 
 
Detall de les despeses subvencionades: 
 

Ocupació Num.contractes Durada 
Cost Laboral 

total per 
Ocupació 

Cost laboral 
subvencionat  

Subvenció per l’ 
Acompanyament 
a la contractació 

Aportació 
Municipal 

al Cost 
laboral  

Operari/ària 1 12 mesos 27.520,71 € 26.472,61 € 1.505,35 € 0 € 
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mercats 

Conserge 4 12 mesos 118.935,28 € 105.890,44 € 6.021,44 € 7.023,44 € 

Operaris USM 3 12 mesos  85.366,14 € 79.417,83 € 4.516,08 € 1.432,23 € 

Total 8   231.822,13 € 211.780,88 € 12.042,87 € 8.455,67 € 

 
 Altres despeses a càrrec de l’Ajuntament:  
 
- EPI’s i vestuari laboral: 600€ 
- Indemnització finalització contracte: 4.800€ 
 
Detall de les despeses a càrrec de l’Ajuntament: 
 
 

Concepte 
Núm 

contractes 

Aportació 
Municipal al 
Cost Laboral 

Indemnitzacions 
Vestuari  
laboral 

Total Cost a 
càrrec de 

l'Ajuntament 

Operari/ària  

Mercat 
1 0 € 600 € 75 € 675 € 

Operari/ària USM 3 1.432 € 1.800 € 225 € 3.457 € 

Conserge  4 7.023 € 2.400,00 € 300 € 9.723 € 

Total 8 8.455,63 € 4.800,00 € 600,00 € 13.855,63 € 

 
Segon.- La viabilitat econòmica de les actuacions: 
 
Caldrà crear les partides pressupostàries separades per la subvenció dels contractes 
de les persones beneficiàries del Programa ENFEINAT 2019. Per una banda la partida 
15.2410.14025- Sous i salaris ENFEINA’T 2019  pel sou per la quantitat de 172.423,18 
€   i la partida 15.2410.16025 Seguretat social ENFEINAT 2019 pel cost de la 
seguretat social per la quantitat de 59.398,95 €.  
 
Per aquest motiu es tramitarà la corresponent modificació del pressupost 2019 i es 
realitzarà la previsió corresponent per al pressupost 2020.  
 
L’Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries necessàries per fer 
front als costos generats pel programa de ENFEINAT 2019 que tinguin repercussió al 
pressupost 2020. 
 
Aquestes contractacions s’iniciaran el 16 de desembre de 2019. Les despeses que 
afecten al Pressupost 2019 queden totalment cobertes amb la subvenció, que seran 
com a màxim  5.919,94 € de sou i 1.418,94 € € € de seguretat social. 
 
- Els import dels sous, seguretat social i acompanyament a la inserció, que són les 
actuacions i despeses subvencionables, es tindran en compte en les previsions de les 
partides pressupostaries del Pressupost 2020 per incorporar l’ingrés de la subvenció i 
les despeses esmentades, de manera que es consignarà un codi comptable específic 
per cada concepte i expedient de la subvenció, per mantenir un sistema de 
comptabilitat separat, tal i com es requereix a l’Ordre que regula la subvenció. 
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- La diferència del cost laboral no subvencionat, i de la indemnització per 
finalització de la contractació, aniran a càrrec de les partides de Capítol I de sou i salari 
de cada servei que incorpori el personal contractat. Per dur a termes aquestes 
actuacions s’habilitaran a tal efecte les consignacions pressupostaries en el 
pressupost 2020. El total a consignar en aquest concepte és 8.455,67€ diferència cost 
laboral i 4.800€ indemnitzacions.  
 
- El cost del vestuari laboral i EPI’s aniran a càrrec de les partides del Pressupost 
2020 habilitades a tal efecte. El total a consignar en aquest concepte és 600. 
 
- El pagament de la subvenció segons regula l’Ordre es tramita mitjançant una 
bestreta del 80% de l’import atorgat, a partir de la seva concessió. El 20% restant s’ha 
de tramitar un cop l’activitat subvencionada ha estat degudament justificada. 
 
Tercer.- Transmetre el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Quart.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
23. ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I TIC. APROVAR LA BAIXA DE 

L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ COM A ENTITAT DE 
REGISTRE INTERNA DE CATCERT PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE 
CERTIFICACIÓ DIGITAL. NÚM. EXP. 6/2019/ETIC 

 
Relació de fets 
 
El dia 16 de maig de 2006 la Junta de Govern Local va aprovar acceptar, entre 
d’altres, la subvenció concedida a l’Ajuntament pel Consorci Administració oberta 
Electrònica de Catalunya (AOC) de 7.500,00 € en espècie en material informàtic per a 
ésser entitat de registre interna col·laboradora de CATCert. 
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El dia 18 de juliol de 2006 la Junta de Govern Local va aprovar la signatura del conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consorci Administració 
Oberta i Electrònica de Catalunya per a la prestació de serveis de certificació digital de 
classe 1 assumint la funció d’entitat de registre interna. 
 
Atès que les condicions establertes per a la prestació del servei a l’any 2015 van 
canviar, i va passar de ser un servei gratuït a tenir una quota de manteniment de 1.500 
€ + IVA, en total s’ha passat a pagar 1.815€ de manteniment anual. Que aquesta 
modificació unilateral d’establir una quota de manteniment de 1.500€ més IVA, s’ha de 
considerar una modificació substancial no acordada en el conveni, i per tant, invalida el 
mateix, essent causa de resolució d’acord amb el pacte onzè apartat b) del citat 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consorci 
Administració Oberta i Electrònica de Catalunya per a la prestació de serveis de 
certificació digital de classe 1 assumint la funció d’entitat de registre interna 
 
Atès que el cost del certificat digital és el mateix generat per l’Ajuntament que generat 
per altre Entitat de Registre, que en el nostre cas serà el Consell Comarcal del Garraf. 
 
Atesos els canvis organitzatius al departament TIC, en cas que l’Ajuntament continués 
sent  Entitat de Registre,  seria necessari actualitzar  els rols actuals de generadors de 
certificats,  representant una despesa en certificats digitals d’operador de 100€ + IVA 
 
Atès que el maquinari i programari que s’utilitza per a la generació dels certificats 
digitals és obsolet i que no es realitza cap tipus de manteniment. 
 
Atès que ja no és possible seguir les directives de seguretat marcades per CatCert en 
quan als equips de generació de certificats. 
 
Fonaments de dret 
 
I.- Atès allò que disposa el conveni d’entitat de registre col·laboradora de data 24 de 
juliol de 2006, concretament el pacte onzè apartat b) on es regula les causes de 
resolució per concurrència de qualsevol altra causa de resolució anticipada establerta 
per la legislació vigent i, especialment, per la legislació vigent de signatura electrònica i 
certificació digital. 
 
II.- Atès allò que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, en matèria de convenis. 
 
III.- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i Bon 
govern  
 
IV.- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern de Catalunya 
 
V.- Atès el decret d’alcaldia de delegacions a favor de la Junta de Govern Local, 
apartat g) de data 25.06.2019, publicat al BOP 03.07.2019, i atès que va ser la pròpia 
Junta de Govern Local qui va aprovar el dia 18 de juliol de 2006, la signatura del 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consorci 
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Administració Oberta i Electrònica de Catalunya per a la prestació de serveis de 
certificació digital de classe 1 assumint la funció d’entitat de registre interna. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER. Aprovar la baixa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú com a entitat de 
registre interna de Catcert per a la prestació de serveis de certificació digital. 
 
SEGON. Revocar els certificats digitals d’operador dels membres de l’entitat de 
registre de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER. Tramitar la present resolució mitjançant l’Eacat tal i com disposa el Consorci 
Administració Oberta de Catalunya. 
 
QUART. Notificar aquest acord a l’Agència Catalana de Certificació. 
 
CINQUE. 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 
 
 
POLÍTQUES DE CIUTADANIA 
 
ESPORTS 
 
24. APROVAR LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIIÓ NOMINATIVA ANY 2019 A 

L’ENTITAT A.E.EVASION RUNNING VILANOVA. NÚM. EXP. 602/2019/ESUB 
 
Relació de fets 
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Atès la sol·licitud presentada per l’entitat A.E.EVASION RUNNING VILANOVA per a la 
concessió de la subvenció nominativa de l’any 2019. 
 
Vist l’informe favorable del Cap de Servei d’Esports. 
 
Atès que existeix l’aplicació pressupostària 33.3410.48107 SUBVENCIÓ 
A.E.EVASION RUNNING VILANOVA amb un import de 3.000 €. 
 
Fonaments de dret 

 
1. Vist allò que disposen els articles 25 , 28 i 57 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim 
Local relatiu a les competències del municipi.  
 
2. Vist els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic.  
 
3. En aplicació de l’article 6 de la Llei 19/2017 de 8 de novembre de contractes del 
sector públic.  
 
4. Llei 38/2003, de 17de novembre, General de Subvencions. 
 
5. Articles 108 a 112 de la Llei 26/2010. De 3 d’agost, del procediment administratiu de 
Catalunya.  
 
6. Articles 150 i 191, del Decret Legislatiu 2/2003, del text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya.  
 
7. Articles 303 a 311, del Decret 179/ 95, de 13 de juny, ROAS.  
 
8. En aplicació de la competència delegada a la Junta de Govern Local per decret de 
l’alcaldia de 25 de juny de 2019 publicat al BOPB en data 03 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat A.E.EVASION RUNNING 
VILANOVA per l’atorgament d’una subvenció que s’adjunta a continuació: 
 
 
CONVENI ENTRE L’ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ,  I  
L’ENTITAT  A.E.EVASION RUNNING VILANOVA PER L’ORGANITZACIÓ DE LA 
MITJA MARATÓ CIUTAT DE VILANOVA ANY 2019  
 
 
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ,  representat per l’Alcaldessa OLGA 
ARNAU SANABRA assistida pel Secretari general de la Corporació, Isidre Martí 
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Sardà. 
 
De l’altra part, OSCAR MERCADER LÓPEZ amb DNI 47639837Y en qualitat de 
president de l’entitat A.E.EVASIÓN RUNNING VILANOVA amb NIF G65839102.  
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

Que A.E.EVASIÓN RUNNING VILANOVA és una entitat esportiva inscrita al registre 
d’entitats esportives de la Generalitat i al registre de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
Que és voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’A.E.EVASION RUNNING 
VILANOVA col·laborar per promoure i millorar la salut, educació, formació i integració de la 
població de la nostra ciutat mitjançant la pràctica esportiva. 
 
Per la seva part, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per mitjà de la Regidoria d’Esport te la 
voluntat de propiciar la divulgació d’aquesta activitat esportiva. 
 
La proposta de formalitzar aquesta relació per la via de conveni és que A.E.EVASIÓN 
RUNNING VILANOVA és la única entitat que organitza la Mitja Marató Ciutat de Vilanova 
2019. 

Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord de Junta de Govern Local de data  26 
de novembre de 2019. 
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
 

PACTES 
 
PRIMER.- OBJECTE I ÀMBIT DEL CONVENI 
 
1.1.- L'objecte del present conveni és establir les condicions per a l’execució i 
desenvolupament de la subvenció nominativa atorgada per JGL de data 26 de 
novembre de 2019. 
 
1.2.-  A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts signatàries 
en relació a l’actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen 
harmònicament l’interès específic de l’ens local i de l’entitat. 
 
L’interès específic de l’Ajuntament es palesa en la connexió entre les actuacions que 
són objecte d’aquest conveni, les competències legals de dit ens en la matèria o 
sector afectats i els títols competencials relatiu al foment dels interessos municipals. 
 
SEGON.- COMPROMISOS I ACTUACIONS. 
 
2.1.- Per part de l’Ajuntament 

 
• La Regidoria d’Esports es compromet a col·laborar en l’organització de la Mitja 

Marató Ciutat de Vilanova any 2019. 
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• Autoritzar a A.E.EVASION RUNNING VILANOVA l’organització de la Mitja 
Marató Ciutat de Vilanova any 2019. 

• Atorgar una subvenció nominativa de 3.000 € per l’organització de la Mitja 
Marató Ciutat de Vilanova any 2019 

• Acollir, convocar autoritats i fer difusió de l’acte de presentació de la cursa. 

• Garantir la seguretat del circuit, si cal assumint més infraestructures i serveis 
sanitaris. 

• Facilitar material d’infraestructura necessari, propietat de l’Ajuntament i el seu 
transport fins el lloc de realització de l’activitat. 

• Tramitar els permisos pertinents. 

• Cessar la utilització de les Pistes d’Atletisme Carme Sugrañes Blay. 

• Difondre l’activitat als mitjans de comunicació municipal. 

2.2.- Per part de l’A.E.EVASION RUNNING VILANOVA 
 

• Col·laborar en activitats esportives que organitzi la Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament. 

• Organitzar la Mitja Marató Ciutat de Vilanova any 2019 que es portarà a terme 
el dia 15 de desembre de 2019. 

• Tramitar la validació del circuit. 

• Adquirir els trofeus per la classificació general. 

• Incloure la marca “Ajuntament de Vilanova i la Geltrú” en totes les 
comunicacions i publicacions  que dugui a terme. 

En tot cas, s’entendrà acceptada la subvenció per part de l’A.E.EVASION RUNNING 
VILANOVA amb la signatura d’aquest conveni. 
 
TERCER.- INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS I COMPROMISOS.  

 
3.1.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les dues parts pot donar lloc 
a la seva resolució. 
En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part de l’administració, 
haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’Ajuntament haurà de resoldre en el 
termini d’un mes. 
La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs 
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administratiu de reposició de forma potestativa o directament de recurs contenciós 
administratiu. 
 
3.2.- En el cas que l’entitat incompleixi algun dels pactes previstos en aquest conveni, 
l’Ajuntament podrà, prèvia audiència de l’entitat/administració/particular resoldre’l el 
conveni, notificant-ho a l’entitat. 
 
3.3.- Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
QUART.- RESPONSABILITAT EN FRONT DE TERCERS. 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions. 

 
CINQUÈ.- FORMA DE PAGAMENT  
 
L’import de la subvenció s’abonarà de la manera següent: 
 

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

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

Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la compensació del 
pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud d’aquest. 
 
SISÈ.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICAR EL COMPLIMENT DE LES ACTIVITATS 
SUBVENCIONADES. 
 

7.1 Per percebre la totalitat de la subvenció  atorgada, caldrà justificar que la subvenció 
s’ha invertit en la finalitat per a la qual fou concedida mitjançant la presentació, en el 
termini de 3 mesos després de la finalització de l’activitat i fins a 31 de gener de 
l’exercici següent al de la convocatòria, com a màxim, de la documentació següent: 
 

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

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

• Aquests documents hauran de tenir les característiques següents 
• La data haurà de correspondre a la temporada en què s’ha dut a terme 

l’activitat subvencionada. 
• Hauran de complir la resta dels requisits tècnics i formals exigits per la 

normativa fiscal (NIF i nom del proveïdor, data, quantia, concepte, IVA, 
import total, etc.) 

• Hauran d’estar efectivament pagades.  
• Sol·licitud de pagament de l’import justificat, signada per la persona que 

ostenti la representació. 
 

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

SETÈ.- OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI 

 
Sens perjudici de les obligacions establertes al Pacte Segon, el beneficiari haurà de 
complir les condicions establertes en la Llei 38/2003, general de subvencions, així com 
en l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d’aquest 
Ajuntament, l les establertes en aquest conveni. En tot cas, hauran de complir les 
obligacions següents: 
a) Realitzar l’activitat per a la qual s’atorga l’ajut en els termes i terminis establerts en 

aquest conveni. 
b) Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en el 

compliment de les obligacions establertes  mitjançant la presentació d’un informe 
per escrit, tan bon punt es produeixi, amb justificació de les causes que l’originen 

c) Comunicar per escrit les modificacions relatives al beneficiari, com un canvi en els 
mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació que tingui 
transcendència per al seguiment de la subvenció 

d) Incloure en tota informació i publicitat que es faci del projecte o activitat 
subvencionada, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de realització, el 
logotip de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Així mateix, el beneficiari caldrà 
que faci constar en tot el material editat que aquest ha estat subvencionat per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

e) Comunicar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’obtenció de 
subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. 
Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es conegui.  
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f) A retornar els diners de la subvenció concedida si l’activitat o projecte no s’ha 
portat a terme o s’ha desenvolupat parcialment. 

g) Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de 
subvenció. 

h) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans 
competents d’aquest Ajuntament, aportant tota la informació que els sigui 
requerida. 

i) Abans del pagament, el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social.  

j) Disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones 
que en execució de l’activitat subvencionada tinguin contacte habitual amb 
menors, no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra 
la llibertat i identitat sexual, d’acord amb el que estableix l’article 13.5 de la Llei 
orgànica de protecció jurídica del menor i segons estableix l’article 8.4 de la Llei 
45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat. Aquesta condició la certificarà la pròpia 
entitat en la sol·licitud de subvenció. 

k) Complir les obligacions previstes en la llei 19/2014 de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, respecte a 
la publicitat activa. 

l) En el cas que la subvenció sol·licitada sigui superior a 10.000 €, comunicar a 
l’Ajuntament la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o 
administració, a fi i efecte que es puguin fer públiques, d’acord amb el que 
estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern.  

 

VUITÈ.COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS 

 
La subvenció regulada en aquest conveni serà incompatible amb qualsevol altra 
concedida per altres administracions, ens públics o privats. Tanmateix, l’import 
d’aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos que s’obtinguin i el dels 
recursos propis que es destinaran a l’activitat no podrà superar el cost total de 
l’activitat que es desenvolupi. Si se supera aquest cost, s’exigirà la devolució de 
l’excés en la part proporcional. 
 

NOVÈ.- VIGÈNCIA DEL CONVENI. 

 
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i serà vigent fins el  
dia 31 de desembre de 2019. 
 
DESÈ.- MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
10.1.- Es podrà modificar el present conveni en els casos següents: si hi ha normativa 
de rang superior que fa referència a alguna part d’aquest, si l’ajuntament aprova 
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alguna normativa que modifiqui alguna part del mateix o si ambdós parts estan d’acord 
en modificar algun punt del present conveni 
 
10.2.- Les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 
 
ONZÈ.- CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI. 
 
Sens perjudici del que s’estableix al pacte Quart, són causes d’extinció del present 
conveni: 
 
a) La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 

b) La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en el conveni. 

c) L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol 
de les parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i 
perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es. 

d) L’acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit. 

e) La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 

f) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

g) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
regulen les relacions interadministratives i de cooperació. 

h) Qualsevol altra causa admissible en dret. 

DOTZÈ.-  PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 
 
Pel que fa a les dades de caràcter personal recollides en el decurs del present 
conveni caldrà tenir present què les Entitats signatàries, com a responsables dels 
seus respectius fitxers, hauran de complir els requeriments previstos a la normativa 
vigent sobre protecció de dades personals, i en particular, a les disposicions 
del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 
2016. 
 
Les dades personals seran guardades i custodiades amb la mes estricta 
confidencialitat i en cap cas seran tractades per a una finalitat diferent de la pròpia del 
contingut d’aquest conveni. Tampoc es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits 
legalment previstos. 
 
TRETZÈ- MARC NORMATIU DEL PRESENT CONVENI. 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert 
en el capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, els articles 47 al 53 de la Llei 40/2015,  de i 
d’octubre, de 26 de novembre, de règim jurídic del  sector  púb l ic  així com els 
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articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, Ordenança 
General de subvencions d’aquest Ajuntament, i per la resta de la normativa que sigui 
materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
CATORZÈ- JURISDICCIÓ COMPETENT. 
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts 
signants d'aquest conveni serà  la jurisdicció contenciós-administrativa competent a 
Vilanova i la Geltrú. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, 
per nonuplicat en el lloc i data que s’assenyalen. 
 
 
Sra. Olga Arnau Sanabra   Sr. Oscar Mercader López 
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú   President A.E.EVASION RUNNING 

VILANOVA 
 
Sr. Isidre Martí Sardà 
Secretari general Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
SEGON.  Publicar aquest conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al web, 
al Registre de Convenis de Cooperació i Col·laboració de la Generalitat i al Portal de 
Transparència. 
 
TERCER.  Aprovar la fitxa del conveni, que s’adjunta a continuació. 
 
 
Descripció: 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT 
A.E.EVASION RUNNING VILANOVA 
Data:  
 
Signataris: 
 
L’ENTITAT i l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
Objecte: 
 
L’organització de la Mitja Marató Ciutat de Vilanova any 2019. 
Drets i Obligacions: 
 

� Per part de l’Ajuntament 
 
• La Regidoria d’Esports es compromet a col·laborar en l’organització de la 

Mitja Marató Ciutat de Vilanova any 2019. 
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• Autoritzar a A.E.EVASION RUNNING VILANOVA l’organització de la Mitja 
Marató Ciutat de Vilanova any 2019. 

• Atorgar una subvenció nominativa de 3.000 € per l’organització de la Mitja 
Marató Ciutat de Vilanova any 2019 

• Acollir, convocar autoritats i fer difusió de l’acte de presentació de la cursa. 

• Garantir la seguretat del circuit, si cal assumint més infraestructures i serveis 
sanitaris. 

• Facilitar material d’infraestructura necessari, propietat de l’Ajuntament i el seu 
transport fins el lloc de realització de l’activitat. 

• Tramitar els permisos pertinents. 

• Cessar la utilització de les Pistes d’Atletisme Carme Sugrañes Blay. 

• Difondre l’activitat als mitjans de comunicació municipal. 

� Per part de l’entitat A.E.EVASION RUNNING VILANOVA 
 

• Col·laborar en activitats esportives que organitzi la Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament. 

• Organitzar la Mitja Marató Ciutat de Vilanova any 2019 que es portarà a terme 
el dia 15 de desembre de 2019. 

• Tramitar la validació del circuit. 

• Adquirir els trofeus per la classificació general. 

• Incloure la marca “Ajuntament de Vilanova i la Geltrú” en totes les 
comunicacions i publicacions  que dugui a terme. 

En tot cas, s’entendrà acceptada la subvenció per part l’A.E.EVASION RUNNING 
VILANOVA amb la signatura d’aquest conveni.  
Vigència: 
 
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i serà vigent fins el  
dia 31 de desembre de 2019. 
 
QUART.- Autoritzar a la Sra. Olga Arnau Sanabra, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, la signatura del present conveni.  
 
CINQUÈ.- Autoritzar una despesa de 3.000 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
33.3410.48107 SUBVENCIÓ A.E.EVASION RUNNING VILANOVA del pressupost de 
despeses vigent. 
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SISÈ.- Notificar aquest acord a l’interessat. 
 
SETÈ.- 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. 
 
 
CULTURA 
 
25. APROVAR L’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA A 

LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST A L’ENTITAT AGRUPACIÓ 
EXCURSIONISTA TALAIA- COORDINADORA SARDANISTA. NÚM. EXP. 
423/2019/ESUB. 

 
Relació de fets 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar i vetllar per la 
cultura popular i tradicional de la ciutat i així com de l’associacionisme cultural de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Atès que la Cap de Servei ha elaborat l’informe que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME 

Com a Cap del Servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, passo a 
informar respecte de la proposta per a la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament 
i l’entitat Agrupació Excursionista Talaia - Coordinadora Sardanista. 

Aquesta associació és una de les entitats sense ànim de lucre de la ciutat, a nivell 
cultural, la qual està interessada en aportar una major varietat cultural a la ciutat, 
oferint i participant en diferents propostes i projectes socioculturals. 

La Coordinadora Sardanista de Vilanova i la Geltrú aplega dues entitats amb 
secció sardanista de la ciutat: 

- Amics de la Sardana de la A.E. Talaia 
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- Dansaires Vilanovins 

Durant el 2019 l’entitat encarregada de la tasca de coordinació de les ballades i 
concerts de sardanes de la Coordinadora correspon a la Agrupació Excursionista 
Talaia. 

Els objectius marc de la Coordinadora Sardanista es basen en aconseguir que la 
cultura catalana es difongui amb la dignitat que es mereix i, especialment en el 
cas de les sardanes, mantenir una programació continuada i de qualitat a la ciutat. 

Els responsables de la Coordinadora Sardanista busquen i contracten les cobles 
que actuaran a les programacions de Festa Major, entre d’altres, i s’encarreguen 
de la difusió i de la valoració qualitativa i quantitativa dels actes. 

Atès que aquesta activitat de la Coordinadora Sardanista és important dins del 
projecte de Cultura Popular de la ciutat com a referent del Patrimoni Cultural 
Immaterial de la cultura catalana, es vol donar suport a la iniciativa amb un ajut 
econòmic formalitzat mitjançant la signatura d’un conveni.” 

Atès que a les bases d’execució del pressupost del present exercici està prevista la 
subvenció nominativa a la Coordinadora Sardanista.  
 
Fonaments de dret 
 

I. La Llei 7/1985, de 21 d’abril, de Bases del Règim Local. 

II. El Decret Legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

III. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015 del Règim Jurídic del Sector Públic. 

IV. L’art. 14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació i bon govern a les entitats locals i l’art. 18,4 de la Llei 16/2015, de 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica. 

V. En aplicació de la competència delegada a la Junta de Govern Local per decret 
de l’alcaldia de data 25 de juny del 2019 publicat al BOP en data 3 de juliol de 
2019. 

 
 
 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER.  Aprovar el conveni de col·laboració amb l’entitat Agrupació 
Excursionista Talaia - Coordinadora Sardanista, el qual s’adjunta a continuació: 

 

 



 
 
 

183 
 
 
 
 
 

CONVENI A FORMALITZAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
I L’AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ QUE 
REGULA LA CONCESSIÓ I EXECUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA 
COORDINADORA SARDANISTA NOMINATIVAMENT PREVISTA AL 
PRESSUPOST MUNICIPAL 
 
 
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, representat per la senyora OLGA 
ARNAU i SANABRA, actuant en condició d’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, degudament autoritzada per aquest acte per l’acord de la Junta de 
Govern Local de data ________ de 2019, assistida pel senyor ISIDRE MARTÍ 
SARDÀ, secretari i fedatari públic de la Corporació Municipal. 
 
De l’altra LOURDES CAMPINS PIJOAN amb DNI 52216343-H, en qualitat de 
presidenta de l’entitat AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, amb NIF G58124702, degudament autoritzada per aquest acte. 
 
 
II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar 
l’associacionisme com a element de consolidació de la democràcia i transmissor dels 
valors de la participació i de l’esperit del voluntariat. 
 

II. Que l’entitat està interessada en promoure activitats adreçades a millorar la 
qualitat de vida de les persones i a treballar, conjuntament amb la resta d’entitats, per 
una ciutat amb una major cohesió social. 
 

III. Que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les 
actuacions objecte del present conveni, atesa llur naturalesa, i d’acord amb el Pla 
Estratègic de Subvencions 2017-2019 i l’Ordenança General reguladora de la 
concessió de subvencions. 
 

IV. Que ambdues parts, en la representació que ostenten, reconeixen la importància 
del teixit associatiu com a element dinamitzador de la ciutat i com a motor de la seva 
vitalitat i tenen interès en desenvolupar a través del present conveni, un acord de 
col·laboració mútua que afavoreixi la implicació i participació real de tots els vilanovins 
i vilanovines i contribueixi a generar una ciutat cohesionada, socialment més justa, 
ecològicament més sostenible i amb igualtat d’oportunitats per a tothom.  
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen i subscriuen aquest conveni, amb les clàusules que es 
contenen en els següents: 
 
 
PACTES 
 
PRIMER.- OBJECTE I ÀMBIT DEL CONVENI 
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1.1.- Aquest conveni té per objecte establir els acords entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i l’entitat pel que fa a l’organització i execució de les ballades i concerts de 
sardanes de la Coordinadora Sardanista.  
 
1.2.- A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts signatàries 
en relació a l’actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen 
harmònicament l’interès específic de l’ens local i de l’entitat. 
 
1.3.- L’interès específic de l'ajuntament és palesa en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d’aquest conveni, les competències legals del dit ens en la 
matèria o sector afectats i el títol competencial relatiu al foment dels interessos 
municipals. 
 
SEGON.- COMPROMISOS I ACTUACIONS 
 
Ambdues institucions es comprometen, pel que fa al compliment del conveni, dels 
següents punts: 

2.1.- Per part de l’AJUNTAMENT  

− Col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat 
subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 4.300€. 

− Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, i a partir de seguir els terminis i 
condicions generals establertes per aquest ajuntament, suport en el muntatge 
d’infraestructures i difondre la programació organitzada per l’entitat, en els mitjans 
comunicatius de l’ajuntament. 

 

2.2.- Per part de l’ENTITAT 

− Organitzar les diferents ballades i concerts de sardanes amb música de cobla 
que es realitzen dins la programació de la Coordinadora Sardanista. L’organització 
haurà de disposar dels corresponents permisos municipals. 

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

− L’entitat es fa responsable de les remuneracions, cotitzacions socials i fiscals del 
seu personal contractat. 

− L’entitat es compromet, a través d’aquest acord, a acreditar documentalment en 
qualsevol moment en que ho sol·liciti l’ajuntament, que està al corrent de totes les 
seves obligacions fiscals, així com al compliment de les obligacions que la legislació 
vigent.  

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

− Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. Tenir 
arxivats i a disposició de l’ajuntament, tots els documents originals justificatius de les 
obligacions referides. 



 
 
 

185 
 
 
 
 
 

− Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Col·laborar, en la mesura de 
les seves possibilitats, i a petició de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en aquells 
actes on es demani la seva col·laboració. 

− Fer constar de forma específica, en tota la seva difusió, la col·laboració de 
l’ajuntament, amb el text següent: “amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú” conjuntament amb el seu logotip, seguint el llibre d’estil. 

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

− Procurar que la seva activitat sociocultural sigui d’integració en el barri en què 
està establerta. Integrar socialment per a tota mena de persones, sense distinció de 
salut, sexe, raça, etc. 

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

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

− L’entitat té seu pròpia i hi desenvolupen projectes adreçats a la població 
vilanovina en el marc d’un compromís mutu de treball vers la millora de la qualitat de 
vida i pel bé comú.  La posaran a disposició dels col·lectius, entitats o persones que ho 
necessitin, sempre i quan ambdues parts arribin a acords d’utilització.  Així mateix, 
posaran el local social de l’entitat a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
per desenvolupar actes culturals, sempre sota acord previ i previst amb suficient 
antelació.  

 
Per a poder fer efectiva l’aportació consignada anteriorment, l’entitat haurà d’estar al 
corrent de qualsevol deute contret envers l’ajuntament. 
 
Ambdues parts donaran compliment a aquestes clàusules de forma eficient i d’acord 
amb la normativa que regula el present conveni. 
 
En tot cas, s’entendrà acceptada la subvenció per part de l’entitat amb la signatura 
d’aquest conveni. 
 
TERCER.- DESPESES SUBVENCIONABLES 
 
Seran despeses subvencionables les establertes amb caràcter general a l’article 31 de la 
llei 38/2003,de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
QUART.- INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS I COMPROMISOS 
 
4.1.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les dues parts pot donar lloc 
a la seva resolució.  
En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per part de l’administració, 
haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’ajuntament haurà de resoldre en el 
termini d’un mes. 
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La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs 
administratiu de reposició de forma potestativa o directament de recurs contenciós 
administratiu. 
 
4.2.- En el cas que l’entitat incompleixi algun dels pactes previstos en aquest conveni, 
l’ajuntament podrà, prèvia audiència de l’entitat, resoldre’l el conveni, notificant-ho a la 
mateixa entitat. 
 
4.3.- Si s'escau, l’ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
4.4.- L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari  donarà dret a 
l’ajuntament a la revocació de la subvenció concedida, prèvia audiència del beneficiari, 
sense dret a que aquest rebi indemnització, i sens perjudici del dret a incoar els 
procediments sancionadors i de rescabalament dels danys i perjudicis que siguin 
oportuns. 
 
4.5.- Això no obstant, en el cas que es produïssin modificacions no substancials de 
l’activitat o programa subvencionats, de forma justificada, l’ajuntament podrà modificar 
l’import de la subvenció concedida de forma motivada i mitjançant la corresponent 
resolució per part de l’òrgan que la va concedir. 
 
CINQUÈ.- RESPONSABILITAT EN FRONT DE TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions. 
 
SISÈ.- FORMA DE PAGAMENT  
 
L’import de la subvenció s’abonarà de la manera següent: 
• 50% del total de la subvenció concedida: un cop redactada la resolució i signat el 
conveni. 
• 50% restant de la subvenció: es farà efectiva un cop l’entitat hagi justificat 
correctament l’aplicació del 100% de l’import de la subvenció. 

Quan el beneficiari sigui deutor de l’ajuntament es podrà efectuar la compensació del 
pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud d’aquest. 
 
SETÈ.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICAR EL COMPLIMENT DE LES ACTIVITATS 
SUBVENCIONADES 
 
7.1.- Per percebre la totalitat de la subvenció  atorgada, caldrà justificar que la 
subvenció s’ha invertit en la finalitat per a la qual fou concedida mitjançant la 
presentació, en el termini de 3 mesos després de la finalització de l’activitat i fins a 31 
de gener de l’exercici següent al de la convocatòria, com a màxim, de la documentació 
següent: 

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

• Memòria ECONÒMICA: relació de justificants econòmics en un full resum, que 
s’acompanyarà de l’original o la còpia compulsada de les factures o documents de 
valor probatori de les despeses efectuades amb motiu de l’activitat objecte de 
subvenció, per un import mínim de la subvenció concedida.  
Aquests documents hauran de tenir les característiques següents: 
- La data haurà de correspondre a la temporada en què s’ha dut a terme l’activitat 
subvencionada. 
- Hauran de complir la resta dels requisits tècnics i formals exigits per la normativa 
fiscal (NIF i nom del proveïdor, data, quantia, concepte, IVA, import total, etc.). 
- Hauran d’estar efectivament pagades. 
 
7.2.- Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà un termini 
de 15 dies per a la seva esmena.  L’incompliment en termini de l’obligació de 
justificació o la justificació insuficient comportarà el desistiment per part del beneficiari 
de la subvenció concedida o el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda.  
 
VUITÈ.- OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI 
 
Sens perjudici de les obligacions establertes al Pacte Segon, el beneficiari haurà de 
complir les condicions establertes en la Llei 38/2003, General de Subvencions, així 
com en l’Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions d’aquest 
ajuntament, i les establertes en aquest conveni. En tot cas, hauran de complir les 
obligacions següents: 
 
a) Realitzar l’activitat per a la qual s’atorga l’ajut en els termes i terminis establerts 
en aquest conveni. 
 
b) Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en 
el compliment de les obligacions establertes mitjançant la presentació d’un informe per 
escrit, tan bon punt es produeixi, amb justificació de les causes que l’originen 
 
c) Comunicar per escrit les modificacions relatives al beneficiari, com un canvi en 
els mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació que tingui 
transcendència per al seguiment de la subvenció 
 
d) Incloure en tota informació i publicitat que es faci del projecte o activitat 
subvencionada, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de realització, el 
logotip de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Així mateix, el beneficiari caldrà que faci 
constar en tot el material editat que aquest ha estat subvencionat per l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
e) Comunicar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’obtenció de 
subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions 
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o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. Aquesta comunicació s’ha 
de fer tan aviat com es conegui.  
 
f) A retornar els diners de la subvenció concedida si l’activitat o projecte no s’ha 
portat a terme o s’ha desenvolupat parcialment. 
 
g) Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió 
de subvenció. 
 
h) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans 
competents d’aquest ajuntament, aportant tota la informació que els sigui requerida. 
 
i) Abans del pagament, el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
j) Disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les 
persones que en execució de l’activitat subvencionada tinguin contacte habitual amb 
menors, no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la 
llibertat i identitat sexual, d’acord amb el que estableix l’article 13.5 de la Llei orgànica 
de protecció jurídica del menor i segons estableix l’article 8.4 de la Llei 45/2015, de 14 
d’octubre, de Voluntariat.  Aquesta condició la certificarà la pròpia entitat en la 
sol·licitud de subvenció. 
 
k) Complir les obligacions previstes en la llei 19/2014 de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, respecte a la 
publicitat activa. 
 
l) En el cas que la subvenció sol·licitada sigui superior a 10.000 €, comunicar a 
l’ajuntament la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o 
administració, a fi i efecte que es puguin fer públiques, d’acord amb el que estableix 
l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  

 
NOVÈ.- COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS 
 
La subvenció regulada en aquest conveni serà compatible amb qualsevol altra 
concedida per altres administracions, ens públics o privats.  Tanmateix, l’import 
d’aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos que s’obtinguin i el dels 
recursos propis que es destinaran a l’activitat no podrà superar el cost total del la 
activitat que es desenvolupi.  Si se supera aquest cost, s’exigirà la devolució de l’excés 
en la part proporcional. 
 
DESÈ.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i serà vigent fins el  
dia 31 de desembre de 2019. 
 
ONZÈ.- MODIFICACIONS DEL CONVENI 
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11.1.- Es podrà modificar el present conveni en els casos següents: si hi ha normativa 
de rang superior que fa referència a alguna part d’aquest, si l’ajuntament aprova 
alguna normativa que modifiqui alguna part del mateix o si ambdós parts estan d’acord 
en modificar algun punt del present conveni 
 
11.2.- Les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 
 
DOTZÈ.- CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Sens perjudici del que s’estableix al pacte Quart, són causes d’extinció del present 
conveni. 

a) La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 

b) La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en el conveni. 

c) L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol 
de les parts, sense perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis 
que correspongui a la/les part/s complidora/es. 

d) L’acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit. 

e) La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 

f) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

g) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que regulen 
les relacions interadministratives i de cooperació. 

h) Qualsevol altra causa admissible en dret. 
 
TRETZÈ.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Pel que fa a les dades de caràcter personal recollides en el decurs del present 
conveni caldrà tenir present què les entitats signatàries, com a responsables dels 
seus respectius fitxers, hauran de complir els requeriments previstos a la normativa 
vigent sobre protecció de dades personals, i en particular, a les disposicions 
del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 
2016. 
 
Les dades personals seran guardades i custodiades amb la mes estricta 
confidencialitat i en cap cas seran tractades per a una finalitat diferent de la pròpia del 
contingut d’aquest conveni. Tampoc es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits 
legalment previstos. 
 
CATORZÈ.- MARC NORMATIU DEL PRESENT CONVENI 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert 
en el capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, els articles 47 al 53 de la Llei 40/2015,  de i 
d’octubre, de 26 de novembre, de règim jurídic del  sector  púb l ic  així com els 
articles 108 al 112, i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
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Catalunya, Llei 38/2003, de 17 de novembre, Genal de subvencions, Ordenança 
General de subvencions d’aquest ajuntament, i per la resta de la normativa que sigui 
materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
QUINZÈ.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts 
signants d'aquest conveni serà  la jurisdicció contenciós-administrativa competent a 
Vilanova i la Geltrú. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni. 
 
SEGON.  Es disposarà la seva publicació a la BDNS del Ministerio de Hacienda, en el 
DOGC i en el Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat, 
d’acord amb el que estableixen els arts. 14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern a les entitats locals i 18.4 de la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
TERCER.  Aprovar la següent fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació 
de les dades. 

 
FITXA DEL CONVENI 

 
Descripció: 
CONVENI A FORMALITZAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
L’AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ QUE 
REGULA LA CONCESSIÓ I EXECUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA 
COORDINADORA SARDANISTA NOMINATIVAMENT PREVISTA AL PRESSUPOST 
MUNICIPAL  
Data:  
 
Signataris: 
AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Objecte: 
La col·laboració entre l’entitat i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per establir els 
acords pel que fa al desenvolupament de projectes socioculturals adreçats a la ciutat.  
Drets i Obligacions: 
� Per part de l’Ajuntament 

− Col·laborar en el finançament de les despeses derivades de l’activitat 
subvencionada presentades per l’entitat, a través d’una aportació global de 
4.300€. 

− Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, i a partir de seguir els terminis 
i condicions generals establertes per aquest Ajuntament, suport en el 
muntatge d’infraestructures i difondre la programació organitzada per l’entitat, 
en els mitjans comunicatius de l’Ajuntament. 

 
� Per part de l’ENTITAT 
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− Organitzar les diferents ballades i concerts de sardanes amb música de cobla 
que es realitzen dins la programació de la Coordinadora Sardanista. 
L’organització haurà de disposar dels corresponents permisos municipals. 

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

− L’entitat es fa responsable de les remuneracions, cotitzacions socials i fiscals 
del seu personal contractat. 

− L’entitat es compromet, a través d’aquest acord, a acreditar documentalment 
en qualsevol moment en que ho sol·liciti l’ajuntament, que està al corrent de 
totes les seves obligacions fiscals, així com al compliment de les obligacions 
que la legislació vigent. 

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

− Aportar la documentació requerida per a la justificació de la subvenció. Tenir 
arxivats i a disposició de l’ajuntament, tots els documents originals justificatius 
de les obligacions referides. 

− Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Col·laborar, en la 
mesura de les seves possibilitats, i a petició de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, en aquells actes on es demani la seva col·laboració. 

− Fer constar de forma específica, en tota la seva difusió, la col·laboració de 
l’Ajuntament, amb el text següent: “amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú” conjuntament amb el seu logotip, seguint el llibre d’estil. 

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

− Procurar que la seva activitat sociocultural sigui d’integració en el barri en què 
està establerta. Integrar socialment per a tota mena de persones, sense 
distinció de salut, sexe, raça, etc. 

− Mantenir el recull i catalogació de l’arxiu de l’entitat. 
− Vetllar en tot moment per mantenir i incrementar la qualitat de la formació dels 

membres de l’associació. 
− L’entitat té seu pròpia i hi desenvolupen projectes adreçats a la població 

vilanovina en el marc d’un compromís mutu de treball vers la millora de la 
qualitat de vida i pel bé comú.  La posaran a disposició dels col·lectius, entitats 
o persones que ho necessitin, sempre i quan ambdues parts arribin a acords 
d’utilització.  Així mateix, posaran el local social de l’entitat a disposició de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per desenvolupar actes culturals, sempre 
sota acord previ i previst amb suficient antelació.  

 
Vigència: 
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i serà vigent fins el  
dia 31 de desembre de 2019. 
 
 
 
QUART.  Autoritzar a la senyora Olga Arnau i Sanabra, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, la signatura del present conveni. 
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CINQUÈ.  Autoritzar una despesa de 4.300€ (quatre mil tres-cents euros), amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària 31.3341.48913 Subvenció Coordinadora Sardanista (AE 
Talaia) (G58124702) del pressupost de despeses vigent.  
 
SISÈ.  Notificar aquest acord als interessats. 
 
SETÈ.  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. 
 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
26. APROVAR L’AUTORITZACIÓ DE REPOSICIÓ COMPTABLE SALDOS NO 

DISPOSATS DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER L’ORGANITZACIÓ, 
GESTIÓ I MUNTATGE DE LA FIRA DE NOVEMBRE 2019. NÚM. EXP. 
00024/2018-CONT 

 
Relació de fets 
 
1. En data 10 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar el plec de 

prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que regien 
la contractació del servei per l’organització, gestió i muntatge de la Fira de 
Novembre de Vilanova i la Geltrú. 

 
“.../... 
SEGON.- Convocar licitació per procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada d’acord amb els articles 156 a 158 de la LCSP,  per un 
període de d’un any amb tres pròrrogues d’un any cadascuna d’elles, amb 
un pressupost base de licitació anual és CENT VUITANTA-VUIT MIL NOU-
CENTS CINQUANTA-VUIT AMB VINT-I-NOU EUROS (188.958,29 €), més 
TRENTA-SET MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU AMB VINT-I-QUATRE 
EUROS (37.749,24 €), corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de DOS-
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CENTS VINT-I-SIS MIL SET-CENTS SET AMB CINQUANTA-TRES 
EUROS (226.707,53 €). 
    

 Import IVA (21%) TOTAL 
(IVA inclòs) 

Lot 1 32.210,00 € 6.764,10 € 38.974,10 € 
Lot 2 45.474,00 € 9.549,54 € 55.023,54 € 
Lot 3 41.758,29 € 8.769,24 € 50.527,53 € 
Lot 4 8.320,00 € 1.747,20 € 10.067,20 € 
Lot 5 31.146,00 € 6.540,66 € 37.686,66 € 
Lot 6 7.620,00 € 1.600,20 €   9.220,20 € 
Lot 7 9.200,00 €  9.200,00 € 
Lot 8 13.230,00 €  2.778,30€ 16.008,30 € 
TOTALS 188.958,29 € 37.749,24 € 226.707,53 € 

 
.../...” 

2. En data 2 d’octubre de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar 
l’adjudicació del contracte dels servei per l’organització, gestió i muntatge de 
la FIRA DE NOVEMBRE 2018, prorrogable anualment per 3 anys més i, 
d’acord amb el punt SEGON de l’acord aprovat, es va aprovar la contracció 
de l’import total de l’adjudicació a l’aplicació de despeses 10.4311.22779901 
Fires, del pressupost de despeses 2018, per import de 200.474,49€ (DOS-
CENTS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB 
QUARANTA-NOU CÈNTIMS), BI 165.681,40€ més 34.793,09€ 
corresponents al 21% d’IVA. 
 

3. Vist l’informe emès per la cap del servei de Promoció Econòmica, Sra. 
Carme Dastis Alonso, que es transcriu a continuació, 

 
“Informe de l’execució de la contractació del servei per l’organització, gestió i muntatge de 
la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú 2019. 
 
Exposició de motius 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 10 de juliol de 2018, va aprovar el plec de 
prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació del 
servei per l’organització, gestió i muntatge de la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú (EXP 
24/2018/CONT), per un pressupost de licitació anual de 188.958,29 €, més 37.749,24 €, 
corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de 226.707,53 € (DOS-CENTS VINT-I-SIS MIL SET-
CENTS SET AMB CINQUANTA-TRES EUROS) 
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La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 2 d’octubre de 2018, va acordar adjudicar 
el contracte del servei per l’organització, gestió i muntatge de la Fira de Novembre de Vilanova i 
la Geltrú per un període d’un any, prorrogable anualment per 3 anys més, a les empreses 
següents:  

 

Una vegada finalitzada i facturada la fira de novembre 2019, es confirma que no s’han esgotat la 
totalitat dels recursos contractats. 

Lot 1: Envelats Elies: dels 28.052,50€ han sobrat 10.984,00€ que són carpes que no s’han 
instal·lat, ja que la demanda ha estat menor. Import facturat (17.068,50€) més (3.584,39€) 
corresponents al 21% d’IVA (F/2019/7013). 

Lot 2: 2003 SA: dels 40.198,29€ han sobrat 14.048,64€ que són estands que no s’han instal·lat, 
ja que la demanda ha estat menor. Import facturat (26.149,65€) més (5.491,43€) corresponents 
al 21% d’IVA (F/2019/7022). 
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Lot 5: VIGILANCIA Y SISTEMAS SL: dels 27.712,00€ han sobrat 800,00€, provocat per un 
reajustament en l’horari i en el personal. Import facturat (26.912,00€) més (5.651,52€) 
corresponents al 21% d’IVA (F/2019/7018). 

Per tant, amb tot l’exposat, confirmem que hi ha un saldo de vint-i-cinc mil vuit-cents trenta-dos 
euros amb seixanta-quatre cèntims (25.832,64€) que no s’han disposat amb respecte l’import 
contractat referent als serveis per l’organització, gestió i muntatge de la FIRA DE NOVEMBRE 
2019.” 

Fonaments de dret 
 
Per tot això i d’acord amb les competències que en matèria de contractació 
atorga la Disposició Addicional Segona de la LCSP a l’Alcaldessa, si bé 
aquestes han estat delegades a la Junta de Govern Local en virtut del Decret 
de 25 de juny de 2019, publicat al BOPB, en data 3 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 
 
ACORD 
 
PRIMER. Autoritzar la reposició comptable dels saldos de les contraccions 
econòmiques comptabilitzades a la vista de la pròrroga 2019 de l’acord de la 
Junta de Govern Local de 2 d’octubre de 2018 pel qual s’aprovava la 
contractació del servei per l’organització, gestió i muntatge de la FIRA DE 
NOVEMBRE. Aquests saldos no disposats sumen un total de vint-i-cinc mil vuit-
cents trenta-dos euros amb seixanta-quatre cèntims (25.832,64€) d’acord amb 
el detall següent, 
 
LOT Aplicació de despeses AD Saldos no 

disposats 
1 2019.10.4311.2279901 220190010738 10.984,00€ 
2 2019.10.4311.2279901 220190010739 14.048,64€ 
5 2019.10.4311.2279901 220190010742 800,00€ 
  TOTAL 25.832,64€ 
 
SEGON. Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte reiteratiu d’un altre acte 
administratiu ferm i consentit, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 
 
 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
URBANISME I HABITATGE 
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27. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER VALERIE EMMA 
YAEL ABITBOL, PER A  REHABILITAR HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES DE PB+2PP, AMB ÚS DE LOCAL EN PLANTA BAIXA, SITUAT 
AL C. SANT SEBASTIÀ,   26.  NÚM. EXP.: 000463/2019-OBR 

 
Relació de fets 
 
1. El dia 16 d'abril de 2019, VALERIE EMMA YAEL ABITBOL, va sol·licitar llicència 
d’obres per a rehabilitar l’edifici entre mitgeres de PB+2PP, com a edifici plurifamiliar 
amb 2 habitatges i 1 local, al carrer Sant Sebastià, 26 (exp.000463/2019-OBR). 

2. El dia 3 de setembre de 2019, amb número de registre 2019017635, es va enviar 
un requeriment de documentació, d’acord amb l’informe de l’arquitecte tècnic municipal 
del dia 27 d’agost de 2019. 

3. El dia 10 de setembre de 2019, amb número de registre 2019034947, Miguel 
Àngel Luque Lupgens, en nom i representació de Valerie Emma Yael Abitbol, va 
presentar un escrit de resposta al requeriment del dia 3 de setembre de 2019. 

4. El dia 27 de setembre de 2019, amb número de registre 2019019054, es va 
enviar un nou requeriment d’esmenes, d’acord amb l’informe de l’arquitecte tècnic 
municipal del dia 16 de setembre de 2019. 

5. El dia 15 d’octubre de 2019, amb número de registre 2019040096, Miguel Ángel 
Luque Lupgens va presentar un escrit de resposta al requeriment del dia 27 de 
setembre de 2019. 

6. El dia 24 d’octubre de 2019, amb número de registre 2019021075, es va enviar 
un nou requeriment d’esmenes, d’acord amb l’informe de l’arquitecte tècnic municipal 
del dia 16 d’octubre de 2019. 

7. El dia 6 de novembre de 2019, amb número de registre 2019042886, Miguel 
Àngel Luque Lupgens, en nom i representació de Valerie Emma Yael Abitbol, va 
presentar un escrit i plànols en resposta al requeriment del dia 24 d’octubre de 2019, 
esmenant el projecte inicialment presentat i plantejant la rehabilitació com a habitatge 
unifamiliar amb ús de local en planta baixa.  

8. D’acord amb la documentació presentada, l’arquitecte tècnic municipal el dia 11 
de novembre de 2019 ha emès un informe tècnic favorable per a la concessió 
d’aquesta llicència, amb les condicions particulars que figuren a la part dispositiva del 
present acord. Igualment el cap dels serveis jurídics-administratius d’urbanisme, ha 
emès un informe jurídic favorable a aquesta concessió.  

 
 
Fonaments de dret 
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1. La sol·licitud s’ha sotmès als tràmits previstos als articles 75 i següents del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, 
de 02-10-2015), a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, i a les condicions establertes a les 
normatives municipals que li són d’aplicació. 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 

ACORD:   

PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  VALERIE EMMA YAEL 
ABITBOL, per a  REHABILITAR HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PB+2PP AMB ÚS DE LOCAL EN PLANTA BAIXA. , a C. SANT SEBASTIA,   26, 
(Exp.000463/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
 
1. L’efectivitat de la llicència restarà sotmesa a l’aportació del projecte tècnic 
esmenat i visat d’acord amb l’aportació de documentació de data 6 de novembre de 
2019 en què es modifica la sol·licitud inicial i es sol·licita una reforma d’habitatge 
unifamiliar. 

2. El projecte tècnic esmenat haurà d’incloure explícitament l’enderroc de la 
construcció existent en el pati posterior de planta baixa. L’enderroc d’aquesta 
construcció en el pati de planta baixa es condició necessària i indispensable per a 
l’execució de les obres objecte de la present llicència. 

3. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar justificació del compliment de 
l’Ordenança de captació d’energia solar tenint en compte que les plaques hauran 
d’anar completament planes sobre el sostre del badalot de sortida a coberta. 

4. Tal com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells 
de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior dels 
edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i integrades 
arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i conduccions vistos per 
façana, per la qual cosa serà necessari eliminar les conduccions en la façana del 
carrer Sant Sebastià. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 
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8. 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.  

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

10. 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. 

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

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 
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2. Si davant la façana del solar no hi hagués la voravia reglamentaria, el propietari 
haurà de construir-la, així com reparar els paviments o instal·lacions que 
ocasionalment s’hagin pogut malmetre. 

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
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. 
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Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació 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. 
 
28. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER DAFER HOMES, 
SL, PER A ENDERROCAR L’EDIFICI EXISTENT I CONSTRUIR UN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+3PP+PSCO, AMB 6 
HABITATGES EN PLANTES PIS I 2 LOCALS EN PB DESTINATS A 
APARCAMENT AMB 3 PLACES CADASCUN (TOTAL 6 PLACES 
D'APARCAMENT), SITUAT A PL. MARINA, 1-2, CANTONADA C. CARLETS, 
7. NÚM. EXP.: 000529/2019-OBR 

 
Relació de fets 
 
1. El dia 6 de maig de 2019, DAFER HOMES, SL, va sol·licitar llicència d’obres 
per a  ENDERROCAR EDIFICI EXISTENT I CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES DE PB+3PP+PSCO, AMB 6 HABITATGES EN PLANTES PIS I 
DOS LOCALS EN PB DESTINATS A APARCAMENT AMB 3 PLACES CADASCUN 
(TOTAL 6 PLACES D'APARCAMENT), situat a la PL. MARINA, 1-2, cantonada amb el 
C. CARLETS, 7 (Exp.000529/2019-OBR). 

2. El dia 13 de juny de 2019, va tenir entrada un ofici d’AESA que autoritza la 
construcció de l’edifici i la instal·lació de la grua-torre per a aquestes obres, el 
contingut del qual s’ha incorporat a la part dispositiva del present acord. 

3. D’acord amb la documentació presentada, l’arquitecte tècnic municipal el dia 12 
novembre de 2019, ha emès un informe tècnic favorable per a la concessió d’aquesta 
llicència. Igualment el cap dels serveis jurídics-administratius d’urbanisme, ha emès un 
informe jurídic favorable a aquesta concessió.  

Fonaments de dret 
 
1. La sol·licitud s’ha sotmès als tràmits previstos als articles 75 i següents del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, 
de 02-10-2015), a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, i a les condicions establertes a les 
normatives municipals que li són d’aplicació. 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 

ACORD:   
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PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  DAFER HOMES, SL, per a  
ENDERROCAR EDIFICI I CONSTRUIR EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES 
DE PB+3PP+PSCO, AMB 6 HABITATGES EN PLANTES PIS I DOS LOCALS EN PB 
DESTINATS A APARCAMENT AMB 3 PLACES CADASCUN (TOTAL 6 PLACES 
D'APARCAMENT), situat a la PL. MARINA, 1-2, cantonada amb el C. CARLETS, 7 
(Exp.000529/2019-OBR), d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  

1. La llicència queda condicionada a les prescripcions establertes a la resolució de 
l’AESA que s’incorpora en el present acord:  
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2. Abans de l’inici de les obres caldrà aportar projecte tècnic visat refós a fi 
d’adaptar-lo a l’aportació de documentació de data 07 de novembre de 2019. Així 
mateix caldrà aportar fulls d’assumeix dels tècnics i projecte de 
telecomunicacions, tot, degudament visat pel corresponent col·legi professional. 

3. La instal·lació de plaques solars no podrà ser alterada respecte d’allò proposat 
en projecte sense l’expressa aprovació dels Serveis Tècnics mitjançant proposta 
de modificació formalment presentada a aquests efectes. 

4. Les plaques de captació solar en cap cas podran incorporar el dipòsit 
acumulador ni cap estructura de suport de manera que sigui visible des de la via 
pública o que provoqui un impacte negatiu en el paisatge urbà o en el conjunt 
arquitectònic. 

5. A la finalització de les obres caldrà aportar certificat de la Eficiència Energètica 
de l’edifici finalitzat d’acord amb el Real Decret 253/2013 de 5 d’abril. Segons 
l’art. 5.3 de l’Ordenança reguladora de la incorporació de sistemes de captació 
d’energia solar per a la producció d’aigua calenta a edificis”, per a l’obtenció de la 
corresponent llicència municipal de primera ocupació, o en el seu cas, de la 
llicència o permís municipal d’obertura de l’activitat o de l’acta de comprovació 
favorable d’aquesta, és condició necessària la presentació de : 

i. Certificat de compliment de mesures, realitzat segons el model de l’apèndix 06.1 
del RITE, i especificacions tècniques de la instal·lació. 

 
b. Contracte de manteniment de la instal·lació solar subscrit amb una empresa 

autoritzada, que contempli, com a mínim, una revisió de la instal·lació cada dos 
anys. La subscripció d’aquest contracte és un deure dels subjectes obligats per 
aquesta Ordenança. Com a mínim durant el primer any de la instal·lació, el 
propietari de l’immoble i/o titular de l’activitat haurà de presentar a l’Ajuntament 
l’informe del manteniment realitzat, amb les possibles incidències, anomalies o 
aspectes de la instal·lació que s’hagin d’haver reparat 

 
6. Una vegada executada l’obra caldrà presentar certificat tècnic, emès pel 

responsable de l’obra o per una EPCA, amb mesures sonomètriques “in situ” que 
justifiqui el compliment dels objectius de qualitat establerts a l’ordenança 
reguladora del soroll i vibracions de Vilanova i la Geltrú, en compliment de 
l’article 23.3, d’aquesta normativa. 

7. Tal com estableix l’Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d’aparells 
de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal·lacions a l’exterior 
dels edificis, aquests hauran de disposar de les canalitzacions adequades i 
integrades arquitectònicament per tal d’evitar la disposició de cables i 
conduccions vistos per façana. 

8. 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. 
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9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

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

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 
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CONDICIONS GENERALS OBRES MAJORS (edificació, reforma i enderroc) 
 
1. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de la propietat i sense perjudici del de 
tercer, segons l’article 73 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
així com dels drets de servitud, de llums i vistes regulats per la jurisdicció civil. Les 
llicències urbanístiques no exclouen els seus beneficiaris de les responsabilitats civils 
o penals en l’exercici de les seves activitats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
 
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. 
 
29. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR  LA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PRESENTADA PER 
BLUEPROPERTY GARRAF, SL, PER A  ENDERROCAR EDIFICI ENTRE 
MITGERES  A RBLA. PAU,   65. NÚM. EXP.: 000801/2019-OBR 

 
Relació de fets 
 
1. El dia 3 de juliol de 2019, BLUEPROPERTY GARRAF, SL, va sol·licitar llicència 
d’obres per a  ENDERROCAR EDIFICI ENTRE MITGERES a RBLA. PAU,   65. 
(Exp.000801/2019-OBR) 

2. D’acord amb la documentació presentada, l’arquitecte tècnic municipal el dia 12 
de novembre de 2019 ha emès un informe tècnic favorable per a la concessió 
d’aquesta llicència. Igualment el cap dels serveis jurídics-administratius d’urbanisme, 
ha emès un informe jurídic favorable a aquesta concessió.  

Fonaments de dret 
 
1. La sol·licitud s’ha sotmès als tràmits previstos als articles 75 i següents del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, 
de 02-10-2015), a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, i a les condicions establertes a les 
normatives municipals que li són d’aplicació. 

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 

ACORD:   

PRIMER-  CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada per  BLUEPROPERTY 
GARRAF, SL, per a  ENDERROCAR EDIFICI ENTRE MITGERES, a RBLA. PAU,   65, 
(Exp.000801/2019-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els informes 
tècnic i jurídic favorables, amb les següents condicions particulars i generals:  
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1. En tot moment els treballs hauran de ser realitzats per una empresa 
especialitzada en la manipulació de fibrociment. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al sol·licitant de la llicència  
 
TERCER.- Peu de recurs: 
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Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la 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. 
 
30. LLICÈNCIES I DISCIPLINA D’OBRES I ACTIVITATS APROVAR LA 

SOL·LICITUD PRESENTADA PER VICASA 2014, SL, ON DEMANA LA 
PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA EXP. 000437/2017-OBR  PRORROGA DE LA 
LLICÈNCIA D'OBRES PER LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES, SITUAT A C. 
VICENT ANDRES ESTELLES,    6-8. NÚM. EXP.: 000865/2019-OBR 

 
Relació de fets 
 
1. La Junta de Govern Local el dia 12 de setembre de 2017, va acordar concedir 
llicència per a CONSTRUIR DOS EDIFICIS PLURIFAMILIARS AÏLLATS UN DE 
PS+PB+3PP AMB 22 HABITATGES situat al carrer Jordi Puig-La Calle, 6 i 8, i UN 
DE PS+PB+3PP AMB 11 HABITATGES, situat al carrer Vicent Andrés Estellés, 10, 
amb pàrquing comú de 57 places d’aparcament i 33 trasters, a favor de VICASA 
2014, SL (Exp. 000437/2017-OBR) 
 
2. El dia 17 de juliol de 2019, VICASA 2014, SL, va sol·licitar la pròrroga d’aquesta 
llicència. 
 
3. D’acord amb la documentació presentada, el dia 11 de novembre de 2019, 
l’arquitecte tècnic municipal ha emès un informe tècnic favorable per a la concessió 
d’aquesta pròrroga. Igualment la cap del Servei de Llicències i Disciplina ha emès 
un informe favorable a aquesta concessió. 
 
Fonaments de dret 
 
1. La sol·licitud s’ha sotmès als tràmits previstos als articles 75 i següents del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, a la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
(BOE núm. 236, de 02-10-2015), a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i a les condicions 
establertes a les normatives municipals que li són d’aplicació. 
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Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 
 
ACORD:   
 
PRIMER- CONCEDIR la pròrroga de la llicència d’obres Exp 000437/2017-OBR, 
sol·licitada per VICASA 2014, SL, per a ACABAR DE CONSTRUIR DOS EDIFICIS 
PLURIFAMILIARS AÏLLATS UN DE PS+PB+3PP AMB 22 HABITATGES situat al 
carrer Jordi Puig-La Calle, 6 i 8, i UN DE PS+PB+3PP AMB 11 HABITATGES, 
situat al carrer Vicent Andrés Estellés, 10, amb pàrquing comú de 57 places 
d’aparcament i 33 trasters, d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i administratiu favorables, i amb les següents condicions particulars 
i generals: 
 
1. Aquesta pròrroga s’atorga per un termini de 6 mesos, amb les mateixes 
condicions establertes a la llicència Exp.000437/2017-OBR 
 
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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Punts a tractar en sessió pública de la Junta de Govern Local 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
31. UNITAT DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS SANCIONADORS. IMPOSAR A LA 

PERSONA TITULAR DEL DNI 48193312-D LA SANCIÓ DE MULTA DE 751 € 
PER INFRACCIÓ DE L’ARTICLE 31.3 DE L’ORDENANÇA D’ANIMALS, PER 
PORTAR UN GOS CONSIDERAT POTENCIALMENT PERILLÓS PER LA VIA 
PÚBLICA DESLLIGAT I SENSE MORRIÓ,  EN DATA 14/03/2019. NÚM. EXP. 
000161/2019-UES 

 
Antecedents 
 
I. En data 17/05/2019 el Regidor de Serveis Viaris i Mobilitat, Sr. Joan Giribet de 
Sebastian, va ordenar la incoació de l’expedient administratiu sancionador a la 
persona titular del DNI 48193312-D, pels fets relatats a la denuncia de la Policia Local 
núm. 244349/2019 de data 14/03/2019 en la qual es posa de manifest la comissió 
d’una infracció de l’ordenança Municipal sobre la tinença d’animals, per portar un gos 
considerat com a potencialment perillós deslligat i sense morrió per la rambla Principal, 
a l’alçada del núm. 80. 
 
II. En data 03/07/2019 i d’acord amb l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, i al no haver-se 
pogut notificar el decret d’incoació, es publica al BOE, concedint al responsable el 
termini de 10 dies per a la presentació d’al·legacions i proposta de prova o acolliment 
al Servei de Mesures Alternatives d’aquest Ajuntament. 
 
III. En el termini concedit el presumpte responsable no va presentar cap escrit 
d’al·legacions ni proposta de proves. 
 
IV. En data 09/09/2019 l’instructor del procediment va dictar una proposta de resolució, 
en que proposava imposar a la persona titular del DNI 48193312-D la sanció de multa 
de set cents cinquanta-un euros (751 € ) per infracció de l’article 31.3 de l’Ordenança 
municipal sobre la tinença d’animals. 
 
V. En data 16/10/2019 i d’acord amb l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, i al no haver-se 
pogut notificar la proposta de resolució, es publica al BOE, concedint al responsable el 
termini de 10 dies per a la presentació d’al·legacions i proposta de prova o acolliment 
al Servei de Mesures Alternatives d’aquest Ajuntament. 
 
VI. En el termini concedit el responsable no ha presentat cap escrit d’al·legacions.  
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Fets provats 
 
1. De la documentació obrant a l’expedient es considera provat que a les 20:22 hores 
del dia 14/03/2019 agents de la Policia Local van identificar la persona titular del DNI 
48193312-D perquè portaven un gos considerat com a potencialment perillós lligat 
però sense morrió, fets pels quals va ser informat de que seria denunciat. 
 
2. De la esmentada infracció es considera responsable directe en atenció a l’informe 
tècnic esmentat, a la persona titular del DNI 48193312-D. 
 
Infracció administrativa 
 
1. Els fets esmentats contravenen l’article 31.3 de l’Ordenança Municipal sobre la 
tinença d’animals. 
 
Qualificació infracció administrativa 
 
1. La qualificació de la infracció administrativa es de naturalesa greu, segons estableix 
l’article 62.2 de l’Ordenança esmentada. 
 
Sanció proposada 
 
1. La sanció que pot correspondre per la infracció del que es recull a l’article 31.3 
esmentat anteriorment, en aplicació de l’article 66.1b) de l’Ordenança esmentada, és 
de fins a 300 EUR. 
 
2. Els criteris de graduació de la sanció aplicables estan establerts a l’article 29 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i article 67 de 
l’Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals. 
En el present cas, la intencionalitat està acreditada en base a la denuncia dels agents 
que van presenciar els fets. D’altra banda, la naturalesa dels perjudicis causats no és 
rellevant. 
Per tant, la sanció proposada és de set cents cinquanta-un euros (751 €). 
 
Òrgan competent per imposar la sanció 
 
L’article 53.1.t) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, reconeix al president de la 
Corporació Local la capacitat d’exercir la potestat sancionadora amb relació a les 
competències municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament. 
Tanmateix, segons l’article 13.b) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos, la competència per a imposar les 
sancions en les infraccions de caràcter greu i molt greu correspon al Ple de 
l’Ajuntament. 
No obstant per Acord de Ple de data 18/01/2016, es va delegar la competència en la 
Junta de Govern Local. 
 
Fonaments de dret 
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1. Ordenança de Mesures per a fomentar el Civisme i la Convivència a Vilanova i la 
Geltrú, aprovada per acord plenari, en sessió ordinària del dia 19 de gener de 2015, i 
publicada al BOPB el dia 2 de febrer de 2015. 
 
2. La Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector 
Públic. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents adopta el 
següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER. IMPOSAR a la persona titular del DNI 48193312-D la sanció de multa 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: REQUERIR la persona titular del DNI 48193312-D, perquè faci efectiu el 
pagament de la sanció imposada. A aquests efectes, s’adjunta document de 
pagament, que conté les condicions i terminis per complir el requeriment. 
La manca de pagament de la sanció dins el termini assenyalat donarà lloc al seu 
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment. 
 
TERCER.  NOTIFICAR aquesta resolució a la part responsable, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen. 
 
QUART. PEU DE RECURSOS 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
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32. PRECS I PREGUNTES 

 
 

-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:45 hores, de la que 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olga Arnau Sanabra                             Isidre Martí Sardà 
 
 
 


