
 

 

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que 
va efectuar Canal Blau.  Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://www.canalblau.cat/ple-ordinari-de-vilanova-i-la-geltru-03-11-2014/ 
 
Per trobar més fàcilment el debat de cada punt, hem incorporat els minutatges 
en l’ordre del dia que hi ha a l’acta, a continuació dels assistents. 
 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

DEL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2014 
 

Acta núm. 14 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 3 de novembre de 
2014, sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I 
MASSANA (CiU), es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les 
persones següents: 
 

GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ   (CiU) 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA   (CiU) 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO    (CiU) 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO  (CiU) 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA  (CiU) 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET    (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN   (CiU) 
BLANCA ALBÀ I PUJOL     (CiU) 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA    (PSC) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ     (PSC) 
ORIOL ESCALAS NOLLA    (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ    (PSC) 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI   (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ   (PSC) 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO (PSC) 
GISELA VARGAS REYES    (PSC) 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA   (PP) 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (PP) 
MARC FONT I RIMBAU     (CUP) 
MARTA RIUS GALLART    (CUP) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO  (CUP) 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ    (ICV) 
MANEL CLAVER ROSO     (ICV) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (REGIDOR NO ADSCRIT) 



 

 

 
SECRETARI ACCIDENTAL 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
El Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA (CiU) abandona la sessió a les 
19.30 hores, després de la votació del punt número 8 de l’ordre del dia. 
  
Els punts de l’ordre del dia són els següents: 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
   1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple 

de l’Ajuntament de data 6 d’octubre de 2014.  (0:03) 
 
 DICTÀMENS: 
 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
 Alcaldia 
 
   2. Aprovació definitiva, si escau, de la proposta de plec de clàusules 

administratives generals de contractació de caràcter estàndard aplicables 
als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i instal·lacions, 
de concessió d’obra pública, a d’altres contractes administratius i als 
privats, elaborat per la Diputació de Barcelona.  (0:03) 

   3. Aprovació, si escau, del Programa de Participació Ciutadana de la 
modificació puntual del PGOU al sector de l’Eixample Nord.  (0:10) 

   4. Aprovació, si escau, del Pla Local de la Infància i l’Adolescència Vilanova 
i la Geltrú. PLIA 2013-2018.  (0:20) 

 
 Hisenda 
 
  5. Modificació de les Ordenances Fiscals i de l’Ordenança reguladora dels 

Preus Públics municipals.  (0:34) 
  6. Aprovació, si escau, de la liquidació presentada pel Consorci de Serveis 

a les Persones en concepte de copagament dels serveis municipals 



 

 

encomanats, exercici 2013, i devolució del saldo resultant per tal de fer 
front als desajustos financers de l’entitat.  (0:45) 

 
 Serveis Socials 
 
   7. Ratificació, si escau, de l’acord de JGL de 07.10.2014, de sol·licitud de 

pròrroga de la subvenció destinada al programa d’AODL per a l'any 2014, 
per a la continuació del projecte “Servei prelaboral de Vilanova i la 
Geltrú”, adscrit a la Regidoria de Serveis Socials.  (0:47) 

 
 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 Promoció Econòmica i Turisme 
 
   8. Aprovació, si escau, de la concessió d’una subvenció extraordinària a 

l'Associació dels Tres Tombs destinada a la Festa del Cavall 2014.  
(0:50) 

   9. Aprovació, si escau, de l‘adhesió al Programa de Municipis Cooperatius.  
(0:56) 

 10. Aprovació, si escau, de canvi en la forma de prestació del servei de 
l’Oficina de Turisme, de gestió indirecta a gestió directa per part del propi 
Ajuntament.  (1:03) 

 
 Esports 
 
 11. Ratificació, si escau, del Decret de l’alcaldessa de data 01.10.2014, de 

requeriment a la concessionària del Complex Esportiu del Parc del Garraf 
i de l’Esportiu La Piscina.  (1:03) 

 12. Ratificació, si escau, de l’acord de JGL de 14.10.2014, de concessió 
d'ajuts econòmics als centres educatius per a la Natació escolar.  (1:09) 

 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT 
 
 Urbanisme, Obres i Habitatge 
 
 13. Aprovació inicial, si escau, de la Modificació Puntual del Pla General 

d’Ordenació per a la modificació de l’article 268 de les normes 
urbanístiques i per modificar la qualificació urbanística de la parcel·la 25, 
polígon 6, de Vilanova i la Geltrú.  (1:11) 

 14. Aprovació inicial, si escau, de la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació, en l’àmbit del sector Masia en Notari-Pirelli.   (1:16) 

 15. Desestimació, si escau, del recurs de reposició presentat per les entitats 
“Terrenys i Estatges, SLU, Sociedad Unipersonal”, “Promocions Vilanova, 



 

 

SA” i “Estatges i Promocions, SL”, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament 
de 28.07.2014, pel qual s’acorda verificar el text refós de la Modificació 
Puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de 
la Sínia de les Vaques (clau 13), per a la regulació del règim d’usos de 
les finques 31, 33 i 35 del carrer de l’Àncora.  (1:20) 

 
 Serveis Viaris i Mobilitat 
 
 16. Aprovació, si escau, de la modificació de l’acord de Ple d’adjudicació del 

contracte del servei de manteniment del mobiliari, abalisament i 
megafonia de les platges de Vilanova i la Geltrú en el seu apartat primer, 
paràgraf segon.  (1:33) 

 
  
 PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA: 
 
  17. Acceptació de la petició de quitança formulada per PARC DEL GARRAF 

SPORT, AIE, dels deutes que manté amb l’Ajuntament; desistiment dels 
recursos contenciosos interposats contra diverses resolucions dictades 
per aquest Ajuntament; i autorització del refinançament dels préstecs 
hipotecaris concertats amb Bankia.  (1:34) 

 
 
 CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:  
 
 Recursos Humans 
 
 18. Donar compte de l’acord de JGL de 7.10.2014, pel qual es concedeix la 

compatibilitat al treballador amb DNI 38152552Z.  (1:35) 
 
 Esports 
 
 19. Donar compte del Decret de l’alcaldessa de data 01.10.2014, de 

reclamació i compensació del deute entre l’Ajuntament i Parc del Garraf 
Sport, AIE.  (1:35) 

 20. Donar compte del Decret de l’alcaldessa de data 01.10.2014, de 
nomenament d’interventora única en la intervenció total de les 
concessions dels equipaments del Complex Esportiu del Parc del Garraf i 
de l’Esportiu La Piscina.  (1:40) 

  



 

 

 MOCIONS 
 
 Grup Municipal d’ICV 
 
  21. Moció per reclamar la retirada del recurs i suspensió provisional del 

Decret Llei sobre la pobresa energètica i sol·licitar l’ajut econòmic 
pertinent a la Generalitat de Catalunya.  (3:06) 

  22. Moció per estudiar i realitzar una prova pilot de recollida porta a porta al 
Nucli Antic de la ciutat dirigida a persones amb problemàtica de mobilitat 
reduïda i gent gran.  (3:31) 

 
 Grup Municipal de la CUP 
 
  23. Moció per la regeneració democràtica.  (3:31) 
 
 Grup Municipal de CiU 
 
  24. Moció en relació amb la commemoració del Dia Internacional de la No 

Violència vers les Dones.  (4:08) 
  25. Moció de l’AMPA de l’Escola Volerany, amb el suport de CiU, del PSC i 

de la CUP, de rebuig a la LOMCE.  (1:54) 
  26. Moció de rebuig dels pressupostos generals de l’Estat espanyol.  (4:14) 
 
 Grup Municipal del PSC 
 
  27. Moció per l’ampliació de l’oferta de cicles formatius a la ciutat.  (4:28) 
 
 PREGUNTES 
 
  28. Pregunta del grup municipal d’ICV sobre l’acomiadament de dos 

treballadors de manteniment de Parc del Garraf Sport, AIE.  (4:55) 
  29. Pregunta del grup municipal del PSC sobre el traspàs de personal de 

l’IMET a l’Escola Municipal de Música.  (4:55) 
 
 PRECS  (4:56) 
 
 URGÈNCIES 
 
30. Moció d’urgència del PSC pels canvis de personal a l’IMET.  (2:18) 
31. Moció d’urgència de la CUP perquè l’Ajuntament deixi de tenir tractes 

amb l’empresa COFELY i per reconduir la municipalització del 
manteniment de les instal·lacions esportives.  (4:36) 

 
 



 

 

   1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 6 
D’OCTUBRE DE 2014. 

 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 8 
vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del Sr. 
Francisco Álvarez Marín). 
 
 
DICTÀMENS: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
 

   2. ALCALDIA. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE LA 
PROPOSTA DE PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE CARÀCTER ESTÀNDARD 
APLICABLES ALS CONTRACTES DE SERVEIS, DE 
SUBMINISTRAMENTS, D’OBRES I INSTAL·LACIONS, DE 
CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA, A D’ALTRES CONTRACTES 
ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS, ELABORAT PER LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 

  
Relació de fets 
 
I.  Atès que el 30 d'octubre de 2007 es va aprovar la Llei 30/2007, de 

contractes del sector públic, com a trasposant la normativa europea en 
matèria de contractes del sector públic. 

 
II.  Atès que aquesta normativa ha sofert diverses modificacions fins que la 

Disposició final trenta-dosena de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia 
sostenible, autoritzà el Govern a elaborar un Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP), el qual va ser aprovar pel RD 
Legislatiu 3/2011, de 4 de novembre. 

 
III.  Atès que les variacions introduïdes en la Llei 30/2007, havien estat molt 

significatives, algunes tan rellevants com la refosa en un sol acte de 
l'adjudicació provisional i la definitiva (Llei 34/2010), o el nou règim de 
modificació dels contractes, en el sentit de restringir les seves possibilitats 
(Llei 2/2011). Aquestes variacions fan necessària l'elaboració d'uns nous 
Plecs adaptats a la normativa vigent. 

 



 

 

IV.  Atès que dins les competències de la Diputació de Barcelona hi ha la 
relativa a l’assistència i cooperació jurídica i tècnica als municipis i que 
aquests PCAG, redactats amb caràcter estàndard, s'han tramitat en base a 
aquesta competència.  

 
V.  Atès que la Diputació de Barcelona, d'acord amb el que estableix la 

TRLCSP, va sol·licitar a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat 
de Catalunya l’emissió d’un dictamen sobre la conveniència i articulat dels 
esmentats plecs (Dictamen 318/13). 

 
VI.  Atès que els PCAG s'han de tramitar com les ordenances municipals i que 

cal una aprovació inicial, juntament amb l'informe facultatiu de la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, i que aquests tràmits ja 
els ha realitzat la Diputació de Barcelona amb l’aprovació els Plecs de 
Clàusules Administratives de caràcter estàndard. 

 
VII.  Atès que en data 29 de maig de 2014 el grup municipal de la CUP de 

Vilanova i la Geltrú va presentar escrit d’al·legacions sobre els plecs 
aprovats inicialment. 

 
VIII.  Atès que també la Comissió de Compres i Contractació Pública 

Responsable ha emès una nota de consideracions al respecte. 
 
IX.  Atès l’Informe Jurídic que s’adjunta al present. 
 
Fonaments de dret 
 
I.  Vist l'art. 66 del Reglament general de la Llei de contractes de les 

administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 
d'octubre, i l'art. 277.1 i 278.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

 
II.  Atès allò que estableix l'art 36 de la Llei de bases de règim local, pel que fa a 

les competències de la Diputació de Barcelona. 
 
III.  Atès allò que disposa el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic pel 
que fa a la tramitació dels Plecs de Clàusules Administratives Generals i 
Particulars. 

 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 



 

 

“PRIMER. APROVAR DEFINITIVAMENT el Plec de clàusules administratives 
generals de contractació de caràcter estàndard aplicables als contractes de 
serveis, de subministraments, d’obres i instal·lacions, de concessió d’obra 
pública, a altres contractes administratius i als privats que s’adjunta com a 
ANNEX 1 el present acord, a la vista de l’Informe Jurídic que s’adjunta a 
l’expedient, estimant parcialment les al·legacions formulades. 
 
SEGON. SOL·LICITAR INFORME facultatiu a la Comissió Jurídica Assessora 
de la Generalitat de Catalunya, donant trasllat del present acord, el seu Annex, 
així com l’Informe Jurídic elaborat.” 
 
 
ANNEX I 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE 
CARÀCTER ESTÀNDARD APLICABLES ALS CONTRACTES DE SERVEIS, DE 
SUBMINISTRAMENTS, D’OBRES I INSTAL·LACIONS, DE CONCESSIÓ D’OBRA 
PÚBLICA, A D’ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS, 
ELABORAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
ÍNDEX: 

 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS. 

Clàusula 1. Objecte, tipologia de contractacions, determinacions del Plec, i 
procediment i jurisdicció aplicables.  

Clàusula 2. Àmbit d’aplicació del Plec. 

Clàusula 3. Normativa general i supletorietat. 

Clàusula 4. Efectes de les modificacions legislatives. 

Clàusula 5. Exercici de les atribucions per contractar. 

Clàusula 6. Prerrogatives de la Corporació.  

Clàusula 7. Resolució presumpta, recurs especial i mesures provisionals.  

 

TÍTOL II. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ. 

Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals. 

Clàusula 8. Documentació preparatòria integrant de l’expedient. 

Clàusula 9. Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

Clàusula 10. Contractes menors. 

Clàusula 11. Garantia provisional. 

Clàusula 12. Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions més 
avantatjoses. 



 

 

Clàusula 13. Documentació a presentar a les licitacions. 

Clàusula 14. Terminis per a la presentació de proposicions. 

Clàusula 15. Mesa de contractació. 

Clàusula 16. Informació als licitadors. 

Clàusula 17. Obertura i examen de proposicions. 

Clàusula 18. Requeriment previ per a l’adjudicació. 

Clàusula 19. Garantia definitiva. 

Clàusula 20. Procediment aplicable als concursos de projectes.  

Clàusula 21. Racionalització tècnica de la contractació local.  

Clàusula 22. Formalització del contracte. 

Secció 2a. Determinacions específiques relatives al contracte d’obres i 
instal·lacions. 

Clàusula 22. Actuacions prèvies a l’aprovació de l’expedient  

Clàusula 23. Documentació preparatòria integrant de l’expedient  

Clàusula 24. Avantprojecte, bases tècniques i presentació del projecte per l’empresari  

Clàusula 25. Elaboració, supervisió i aprovació del projecte, i responsabilitat dels 
seus autors 

 

TÍTOL III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 

Capítol I. Règim d’execució del contracte i de les seves incidències. 

Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals. 

Clàusula 26. Règim d’execució del contracte   

Clàusula 27. Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 

Clàusula 28. Facultats d’inspecció i vigilància de la Corporació i responsable del 
contracte  

Clàusula 29. Personal d’interlocució tècnica del contractista  

Clàusula 30. Resolució d’incidències tècniques  

Clàusula 31. Condicions especials d’execució del contracte  

Clàusula 32. Règim de penalitzacions per incompliment  

Secció 2a. Determinacions específiques relatives al contracte d’obres i 
instal·lacions. 

Clàusula 33. Principi de risc i ventura i força major 

Clàusula 34. Inici del termini d’execució  

Clàusula 35. Pla de Seguretat i Salut en el Treball  



 

 

Clàusula 36. Programa de Treball  

Clàusula 37. Avís previ i informació a l’autoritat laboral  

Clàusula 38. Subcontractació  

Clàusula 39. Direcció facultativa de l’obra  

Clàusula 40. Delegació i personal d’obra del contractista  

Clàusula 41. Llibre d’Ordres i Assistències  

Clàusula 42. Llibre d’Incidències  

Clàusula 43. Llibre de Subcontractació  

 

Capítol II. Drets i obligacions de les parts. 

Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals. 

Clàusula 44. Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals i 
mediambientals del contractista  

Clàusula 45. Informació sobre condicions de subrogació en contractes de treball  

Clàusula 46. Confidencialitat de la informació  

Clàusula 47. Propietat dels treballs realitzats per a la Corporació i dels elements 
utilitzats en la realització  

Clàusula 48. Assistència a la Corporació  

Clàusula 49. Responsabilitats i indemnitzacions per compte del contractista  

Secció 2a. Determinacions específiques relatives al contracte d’obres i 
instal·lacions. 

Clàusula 50. Legalització de les instal·lacions  

Clàusula 51. Assaigs i anàlisis dels materials i unitats d’obra  

Clàusula 52. Transport i aplec dels materials d’obra  

Clàusula 53. Instal·lacions auxiliars i provisionals  

Clàusula 54. Senyalització de les obres  

Clàusula 55. Reposició de servituds omeses en el projecte  

Clàusula 56. Objectes trobats i materials procedents de les obres  

Secció 3a. Determinacions específiques relatives a altres tipus de contractes. 

Clàusula 57. Programa de treball en els contractes de serveis  

Clàusula 58. Execució del contracte de subministrament  

 

Capítol III. Modificacions del contracte. 

Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals. 



 

 

Clàusula 59. Modificació del contracte  

Clàusula 60. Pròrrogues del contracte i variacions en el seu termini d’execució  

Secció 2a. Determinacions específiques relatives al contracte d’obres i 
instal·lacions. 

Clàusula 61. Modificacions previstes  

Clàusula 62. Modificacions no previstes  

Clàusula 63. Expedient de modificació del projecte i del contracte  

Clàusula 64. Obres accessòries a les del projecte principal  

 

Capítol IV. Règim econòmic del contracte. 

Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals. 

Clàusula 65. Pressupost del contracte  

Clàusula 66. Revisió i adequació de preus  

Clàusula 67. Transmissió de drets de cobrament  

Clàusula 68. Interès de demora  

Secció 2a. Determinacions específiques relatives al contracte d’obres i 
instal·lacions. 

Clàusula 69. Certificacions i abonaments al contractista de les obres executades  

Clàusula 70. Certificacions i abonaments de les revisions de preus  

Clàusula 71. Acomptes per operacions preparatòries  

Clàusula 72. Abonament de partides alçades  

Secció 3a. Determinacions específiques relatives a altres tipus de contractes. 

Clàusula 73. Règim econòmic i forma de pagament en el contracte de serveis  

Clàusula 74. Especialitats del preu en els contractes de subministrament  

 

Capítol V. Resolució del contracte. 

Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals. 

Clàusula 75. Causes i efectes generals de resolució del contracte  

Secció 2a. Determinacions específiques relatives a diversos tipus contractuals. 

Clàusula 76. Causes i efectes específics de resolució del contracte d’obres  

Clàusula 77. Causes i efectes específics de resolució del contracte de serveis  

Clàusula 78. Causes i efectes específics de resolució del contracte de 
subministrament  

Clàusula 79. Causes i efectes específics de resolució del contracte de gestió de 



 

 

serveis públics  

Clàusula 80. Causes i efectes específics de resolució del contracte de concessió 
d’obra pública 

 

Capítol VI. Conclusió del contracte, recepcions, termini de garantia i liquidació. 

Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals. 

Clàusula 81. Extinció, recepció, termini de garantia i liquidació del contracte  

Clàusula 82. Devolució o cancel·lació de la garantia  

Secció 2a. Determinacions específiques relatives al contracte d’obres i 
instal·lacions. 

Clàusula 83. Recepció de l’obra  

Clàusula 84. Termini de garantia  

Clàusula 85. Certificació final  

Clàusula 86. Liquidació del contracte  

 

DAU 

Règim contractual de les entitats públiques empresarials i societats mercantils locals. 

 

DDU 

Derogació normativa. 

 

DFU 

Entrada en vigor. 

 

 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS. 
 

Clàusula 1.- Objecte, tipologia de contractacions, determinacions del Plec, i 
procediment i jurisdicció aplicables.  

1. Aquest Plec conté les determinacions jurídiques, econòmiques i administratives 
que s'han d’aplicar a les contractacions que la Corporació acordi establir d’entre les 
categories contractuals següents: 

a)  de serveis; 

b)  de subministraments; 

c)  d’obres i instal·lacions; 



 

 

d)  de concessió d’obra pública; 

e)  de gestió de serveis públics, de col·laboració entre els sectors públic i privat, 
de caire administratiu especial, i dels privats. 

2. En les disposicions referides a aquests tipus de contractacions es distingeix entre 
les generals (Títol I), les relatives a l’expedient de contractació (Títol II) i les relatives 
a l’execució del contracte (Títol III).  

3. Seran d’aplicació al contracte les normes relatives al procediment administratiu i 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, sotmetent-se als Tribunals del domicili de 
la Corporació que fossin competents per conèixer de les qüestions que se suscitin, 
llevat dels efectes, compliment i extinció dels contractes privats, que es sotmetran a 
la jurisdicció civil. 

 

Clàusula 2.- Àmbit d'aplicació del Plec.  

1.  Aquest Plec General serà d'aplicació a les relacions contractuals establertes per 
la Corporació i els seus Organismes Autònoms en l’àmbit material definit a la clàusula 
1, sens perjudici del què estableix la Disposició Addicional Única en matèria de règim 
contractual de les entitats públiques empresarials i societats mercantils locals.  

2.  Els Consorcis participats per la Corporació que no tinguin atribuïda 
estatutàriament la potestat reglamentària s’hi podran adherir. 

3.   Les mencions fetes a la Corporació o a l’Entitat s'entendran referides també als 
seus Organismes Autònoms, i consorcis participats per ella que s’hi hagin adherit. 

 

Clàusula 3.- Normativa general i supletorietat. 

1.  Amb caràcter general, constitueixen normativa i prescripcions aplicables al 
procediment de formació i d’aprovació de l’expedient, licitació, negociació, 
adjudicació, formalització i execució dels contractes administratius regits pel present 
Plec, a més de les disposicions d’aquest, les establertes en: 

a)  els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques 
Particulars que s’estableixin per a cada expedient, i la normativa sectorial 
específica a la qual aquests es remetin per raó de la matèria en cada cas; 

b)  la Directriu 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març, 
sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics 
d’obres, de subministrament i de serveis, així com la resta de la normativa 
comunitària aplicable; 

c)  el Text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, TRLCSP), les normes 
reglamentàries en matèria de contractació i la resta de disposicions que les 
despleguin, modifiquin o afectin;   

d)  la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 
les disposicions que la despleguin, modifiquin o afectin, així com la normativa 
autonòmica de desplegament que, en el marc d’aquella, sigui vigent; 



 

 

e)  la normativa de contractació del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), 
aprovat per Decret núm. 179/1995, de 13 de juny, la normativa concordant i la 
resta de la regulació específica de la Generalitat de Catalunya; 

f)  la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i llurs normatives concordants i de desplegament. 

g)  els acords i les resolucions sobre el règim d’atribució de competències, les 
Bases d’Execució del Pressupost i les Ordenances i els Reglaments de la 
Corporació; 

h)  la Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, 
les disposicions que la despleguin i la resta de la normativa general sobre 
seguretat i salut en el treball, la de protecció mediambiental i la d’igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes, així com la resta de normativa aplicable. 

i)  Directiva 2014/23/CE, que regula els contractes de concessió. 

2.   En relació amb els contractes d’obres i instal·lacions, els de concessió d’obra 
pública i en els de gestió de serveis públics que comprenguin execució d’obres, a 
més de la normativa expressada a l’apartat 1, també són aplicables les disposicions 
establertes a: 

a)  la Llei autonòmica 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública. 

b)  el Títol I del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de 
Catalunya (ROAS), aprovat per Decret de la Generalitat de Catalunya 
179/1995, de 13 de juny. 

c)  la Llei estatal 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al 
sector de la construcció, i les disposicions que la despleguin. 

d)  el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres en construcció, i el Reial Decret 
171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, així com la resta de la normativa general sobre seguretat i salut en el 
treball, la de protecció mediambiental i la d’igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes, i la resta de normativa aplicable. 

e)  la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 
29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei General de drets de 
les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, i el conjunt de 
normativa aplicable en criteris d’accessibilitat universal i disseny per a tothom. 

f)  sens perjudici de l'observança de la normativa general referida a les lletres 
anteriors, i en tot allò que no estigui específicament previst en el present Plec, 
serà supletòria la Llei 38/1999, de 5 de novembre, de l’edificació. 

 



 

 

3.   En relació amb els contractes de gestió de serveis públics que no comprenguin 
execució d’obres, a més de la normativa expressada als apartats anteriors, també 
són aplicables les disposicions establertes als Títols V i VI del Reglament d’obres, 
activitats i serveis de Catalunya (ROAS), aprovat per Decret de la Generalitat de 
Catalunya 179/1995, de 13 de juny, així com la legislació local aplicable i la d’àmbit 
sectorial corresponent, i les disposicions especials del respectiu servei en la mesura 
que no s’oposin a la normativa general.   

4.   En tot allò no previst a les anteriors, seran aplicables les restants normes de Dret 
administratiu, i, en darrer terme, les de Dret privat. 

 

Clàusula 4.- Efectes de les modificacions legislatives.  

Les prescripcions d'aquest Plec que incorporen aspectes de la legislació bàsica de 
l'Estat i/o l'autonòmica d'aplicació als ens locals catalans i de les normes 
reglamentàries que respectivament les despleguin s'entendran automàticament 
modificades en el moment en què es produeixi la seva revisió. 
 

 

Clàusula 5.- Exercici de les atribucions per contractar. 

1.   Les atribucions per a la contractació i la seva execució seran exercides pels 
òrgans corporatius de conformitat amb les resolucions o acords dictats en exercici de 
la potestat d’autoorganització de la Corporació.  

2.   Les adaptacions en matèria pressupostària es palesaran per mitjà de les Bases 
d'Execució del Pressupost de cada exercici, sempre, emperò, d'acord amb el que 
estableix aquest Plec i la resta de disposicions de caràcter general. 

 

Clàusula 6.- Prerrogatives de la Corporació.  

1.   Corresponen a l'òrgan de contractació les prerrogatives de direcció, interpretació, 
modificació, suspensió i resolució del contracte en la forma i condicions que preveu la 
legislació aplicable.  

2.   Els actes que els òrgans competents de la Corporació adoptin respecte a la 
interpretació dels termes del contracte, així com a la de les clàusules del present Plec 
i de les dels Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques 
Particulars que el regulin, seran immediatament executius, sens perjudici dels 
recursos que procedeixin.  

 

Clàusula 7.- Resolució presumpta, recurs especial i mesures provisionals. 

1.   Les peticions que presenti el contractista, o si escau altres possibles interessats, 
que no siguin objecte de consideració específica en aquest clausulat i a la normativa 
aplicable, s'entendran desestimades si transcorreguts tres mesos des de la seva 
presentació no hagués recaigut resolució expressa. 

 



 

 

 

2.   L'assenyalament de terminis que consta a les clàusules als efectes de determinar 
que una petició, a manca de resolució expressa, s'entengui estimada o desestimada, 
s'efectua sens perjudici de la possible ampliació dels dits terminis en virtut de la 
pròrroga que es pugui decretar o acordar, que haurà de ser notificada als interessats.   
En aquest darrer supòsit els dits efectes relatius a la virtualitat presumpta sobre 
estimació o desestimació de les sol·licituds inherents a l'absència de resolució 
expressa quedaran referits a la data en què expiri l'ampliació disposada. 

3.   Les previsions dels dos apartats anteriors s’entenen sens perjudici de la 
possibilitat d’interposició del recurs especial en matèria de contractació previ al recurs 
contenciós administratiu, o de la sol·licitud d’adopció de mesures provisionals, segons 
el règim i amb els efectes que s’estableixen a la normativa general de contractació. 
 
 

TÍTOL II. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ. 

Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals. 

 

Clàusula 8.- Documentació preparatòria integrant de l’expedient. 

1.   Els expedients de contractació han de contenir: 

a) Els Plecs de Prescripcions Tècniques i de Clàusules Administratives 
Particulars que han de regir el contracte, quina exigència serà suplerta per la 
d’un document descriptiu de les necessitats i requisits de la contractació en 
cas que el procediment d’adjudicació escollit sigui el de diàleg competitiu.  

b) El certificat o document que acrediti l'existència de crèdit pressupostari i la 
fiscalització de la Intervenció en els termes previstos a les Bases d’Execució. 

c) La justificació de la necessitat del contracte i idoneïtat de l’objecte, 
característiques i import calculat de la contractació, del procediment escollit, 
dels criteris d’adjudicació o aspectes de negociació escollits, i de la resta 
d’aspectes que requereixi la normativa general vigent. 

2.   La resolució d’aprovació de l'expedient de contractació comprendrà la de la 
despesa corresponent i la dels Plecs de Prescripcions Tècniques i de Clàusules 
Administratives Particulars o bé del document descriptiu substitutori quan escaigui 
segons l’establert a l’efecte. 

 

Clàusula 9.- Plec de Clàusules Administratives Particulars.  

Els plecs de clàusules administratives particulars (en endavant, “Clàusules 
Particulars”) podran incloure noves clàusules per desplegar el Plec de Clàusules 
Administratives Generals, sempre que no el contradiguin, així com aquelles que 
autoritzin les disposicions generals.  

 

 



 

 

Clàusula 10.- Contractes menors. 

1.   De conformitat amb la normativa general de contractació, els contractes menors, 
podent tenir aquesta consideració els contractes d’obres, de serveis, de 
subministraments i altres contractes, es definiran per la quantia legalment establerta. 

2.   La tramitació de l'expedient del contracte menor sols exigirà l'aprovació de la 
despesa i la incorporació de la factura, o bé el comprovant o rebut corresponent en 
els casos de subministraments i serveis quina prestació s’acrediti en els usos del 
tràfic comercial per aquest medi,  que han de reunir els requisits establerts a la 
legislació vigent, tot això sens perjudici del què estableixin les Bases d’execució del 
pressupost de la Corporació.  

3.   Els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any, ni ésser 
objecte de pròrroga ni de revisió de preus. 

4.   En els contractes menors no s’exigirà la constitució de la garantia, llevat que es 
disposi altrament. 

5.   En els contractes menors no s’hi incorporaran plecs de clàusules administratives, 
però en els casos en què resulti necessari es consignaran les prescripcions 
oportunes per a la correcta execució del contracte, sens perjudici de les especialitats 
que s’estableixen per al contracte menor d’obres a la clàusula 24.  

6.   En els contractes menors, la documentació a presentar per l’empresa 
adjudicatària comprendrà l’establerta a la normativa general de contractació i, per a 
aquells contractes menors d’imports superiors a 3.000.-€, caldrà presentar també:  

1.-  Declaració responsable del contractista d’estar al corrent de pagament de 
nòmines amb les treballadores i treballadors de l’empresa, en el moment 
de formalització de la comanda, i amb validesa anual. 

2.-  Declaració responsable del contractista d’estar al corrent de l’acompliment 
de les obligacions tributàries i de Seguretat Social. 

3.-  Declaració responsable del contractista de no haver estat sancionat per 
una resolució administrativa o judicial ferma, sense perjudici de la 
prescripció de la sanció. 

7.   Anualment, es realitzarà per part de l’Ajuntament una relació global acumulada 
dels imports adjudicats als diferents proveïdors per import inferior a 3.000.-€ i, en el 
cas de que en algun d’ells es superi l’import esmentat i no es disposi de les 
corresponents declaracions responsables, caldrà que el contractista les presenti amb 
caràcter anterior a la següent comanda que se li realitzi. 

 

Clàusula 11.- Garantia provisional.    

1.   Amb caràcter general, no es constituirà garantia provisional en els procediments 
oberts, restringits o negociats, llevat que les Clàusules Particulars disposin altrament 
en funció de les circumstàncies concurrents, que hauran d’haver-se justificat 
suficientment a l’expedient.   



 

 

2.   La garantia provisional no podrà ser superior al 3% del pressupost de licitació o 
bé del pressupost estimatiu de licitació quan el contracte es determini en funció de 
preus unitaris, exclòs l’IVA en ambdós casos.    

 

Clàusula 12.- Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions més 
avantatjoses. 

1.   En cas d’igualació de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels 
criteris que serveixin de base per a l’adjudicació, s’adjudicarà el contracte a la 
proposició que resulti d’aplicar els criteris de preferència que s’indiquen a la 
normativa general de contractació i els altres que es detallen segons l’ordre de 
prelació, subsidiari del què puguin preveure les Clàusules Particulars, següent: 

-1r)  A favor d’aquelles empreses que durant l’adjudicació del contracte acreditin 
que, al menys, el 40% de la plantilla adscrita al servei ho està amb 
contractació indefinida. 

-2n)  A favor de les proposicions presentades per empreses públiques o privades 
que en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica tinguin en la seva 
plantilla un número de treballadors amb discapacitats superior al 2% i en 
funció del percentatge. 

-3r)  A favor de les proposicions d’empreses dedicades específicament a la 
promoció i inserció laboral de persones en situació d’exclusió social, segons 
els criteris i requisits establerts a la normativa general de contractació. 

-4t)  A favor d’empreses sense ànim de lucre o considerades empreses  
d’economia social (de conformitat amb allò establert a la Llei 5/2011 
d’Economia Social), en els supòsits i d’acord amb els criteris i requisits 
establerts a la normativa general de contractació sempre que la seva finalitat 
o activitat tingui relació directa amb l’objecte del contracte.  

-5è)  A favor de les proposicions d’empreses o les entitats reconegudes com a 
Organitzacions de Comerç Just, quan en els productes objecte del contracte 
existeixi una alternativa en aquest sentit. Les empreses licitadores que 
presentin productes que tingui la qualificació de comerç just, han d’acreditar 
en la documentació de la proposició de licitació la procedència i el sistema 
d’elaboració, mitjançant certificacions de caràcter fefaent que permetin a la 
mesa de contractació comprovar-ne l’autenticitat. 

-6è)  A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el 
moment d’acreditar la seva solvència tècnica o professional, compleixin les 
directrius i mesures que es determinin tendents a promoure la igualtat 
efectiva entre dones i homes en el mercat de treball, d’acord amb la Llei 
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

-7è)  A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el 
moment d’acreditar la seva solvència tècnica o professional, compleixin els 
requisits que es determinin a la Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de 
persones immigrades. 



 

 

-8è)  Tindrà preferència en l’adjudicació del contracte la proposició que presenti 
una empresa dedicada específicament a la promoció i inserció laboral de 
persones en situació d’exclusió social, regulades en la Llei 27/2002, de 20 
de desembre, sobre mesures legislatives per regular les empreses d’inserció 
sociolaboral. Es valorarà el compromís formal de l’empresa licitadora de 
contractar, com a mínim per al 30% dels seus llocs de treball, persones en 
situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin 
desocupades i tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat de 
treball ordinari, que estiguin incloses en algun dels col·lectius següents: 

 
a) Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties 

mentals que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral. 
b) Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció. 
c) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè 

no compleixen els requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei 
10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció. 

d) Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions 
de protecció de menors. 

e) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es 
trobin en procés de rehabilitació i reinserció social. 

f) Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti 
accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones 
exrecluses. 

g) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que 
es trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en situació 
de risc d’exclusió. 

h) Persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys. 
 

-9è)  A favor de la proposició que comprengui l’oferta econòmica més baixa. 

2.   En cas de seguir persistint l’empat després d’aplicar tots els criteris precedents, 
es decidirà l’adjudicació, entre elles, per sorteig. 

 

Clàusula 13.- Documentació a presentar a les licitacions. 

1.   La documentació a presentar pels licitadors serà la que es determini a les 
Clàusules Particulars corresponents, que, com a mínim, comprendrà l’establerta a la 
normativa general de contractació, a més de:  

1.-  Certificat d’estar al corrent de pagament de nòmines amb els treballadors i 
treballadores de l’empresa. 

2.-  Certificat d’estar al corrent de l’acompliment de les obligacions tributàries i 
de Seguretat Social. 

3.-  Certificat de l’empresa de no haver estat sancionada per una resolució 
administrativa o judicial ferma, sense perjudici de la prescripció de la 
sanció. 



 

 

4.-  Certificat acreditant l’acompliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 
10 de  novembre, pel qual s’aprova el Text Refós d ela Llei General de 
Drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. 

5.-  Certificat acreditant l’acompliment de les directrius i mesures que es 
determinin tendents  a promoure la igualtat efectiva entre dones i homes 
en el mercat de treball, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de 
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

Els anteriors requeriments de Certificats seran substituïts per una declaració 
responsable de l’empresari per a aquelles empreses amb menys de 25 
treballadors/es, en el moment de formalitzar la comanda o contracte. 

 

2.   Les propostes econòmiques i tècniques s'ajustaran al model i previsions 
establerts a les Clàusules Particulars, i aniran sempre acompanyades, en sobre a 
part, de la documentació administrativa legalment necessària per procedir a la seva 
qualificació prèvia per part de la Mesa de contractació.  

La documentació que acrediti la representació i facultats del licitador que resulti 
proposat com a adjudicatari haurà de ser validada per l’Assessoria Jurídica de la 
Secretaria General de la Corporació prèviament a l’adjudicació del contracte, sens 
perjudici de les responsabilitats de tot tipus en què aquell hagi pogut incórrer relatives 
a la validesa d’aquest document en la data final del termini per a la presentació de 
proposicions. En cas de concórrer aquesta manca de validesa, serà considerada per 
la Corporació com a retirada injustificada de l’oferta i es procedirà, en conseqüència, 
a la confiscació de la garantia provisional constituïda, si escau. 

 

Clàusula 14.- Terminis per a la presentació de proposicions. 

Els terminis mínims per a la presentació de proposicions seran els que per a cada 
tipus de contracte assenyala la normativa general de contractació, computant-se per 
dies naturals, si bé en el cas que el termini finalitzi en dissabte, diumenge o festiu 
s’entendrà ajornat fins al primer dia laborable següent. 

 

Clàusula 15.- Mesa de contractació. 

1.   De conformitat amb la normativa general, la Mesa de contractació serà presidida 
per un/a membre electe/a o un/a funcionari/a de la Corporació, i en formaran part com 
a vocals el/la Secretari/a o, si escau, el/la titular de l’òrgan que tingui atribuïda la 
funció d’assessorament jurídic, i l’Interventor/a, o funcionaris delegats que els 
substitueixin, així com aquelles altres persones que es designin per l’òrgan de 
contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de 
l’Entitat, o membres electes d’aquesta, sense que el seu número sigui, en total, 
inferior a tres.  Actuarà com a secretari/a un/a funcionari/a de la Corporació.  El 
personal eventual no pot formar part en cap cas de la Mesa de contractació. 

2.   Es determinarà per decret de la Presidència de la Corporació la configuració 
concreta de la Mesa de Contractació, de la qual se’n donarà l’oportuna publicitat al 



 

 

perfil del contractant així com, a més, al Butlletí oficial de la província quan tingui 
caràcter permanent. 

 

Clàusula 16.- Informació als licitadors. 

Les empreses interessades en la licitació podran sol·licitar informació addicional 
sobre els plecs i/o sobre la documentació complementària de la licitació fins a 9 dies 
naturals abans de què finalitzi el termini fixat per a la recepció de les ofertes, d’acord 
amb els termes del règim informatiu establert a la normativa general de contractació. 

 

Clàusula 17.- Obertura i examen de proposicions.  

1.   La Mesa es reunirà en acte no públic per procedir a la qualificació de la 
documentació administrativa exigida a la normativa general de contractació, 
presentada en temps i forma, i si observés defectes materials en la documentació 
presentada podrà concedir, si ho estima convenient, un termini màxim de tres dies 
hàbils per tal que el licitador esmeni l'error.      

Així mateix, a l’efecte de verificar l’eventual concurrència de prohibicions per 
contractar, l’òrgan de contractació i la mesa de contractació podran requerir a 
l’empresari la presentació de documents complementaris als que ha presentat, o bé 
aclariments sobre aquests, que haurà de complimentar en el termini màxim de cinc 
dies.      

2.   L’obertura de les proposicions es celebrarà en un termini màxim d’un mes a 
comptar des de la data d’exhauriment del termini per presentar les ofertes, en el lloc, 
dia i hora que s'hagi assenyalat en cada cas, constituint-se a aquests efectes la Mesa 
de contractació. 

En cas que les Clàusules Particulars hagin establert criteris d’adjudicació quina 
quantificació depengui d’un judici de valor, la documentació relativa a aquests criteris 
s’haurà de presentar en sobre independent de la resta de la proposició i serà objecte 
de valoració amb anterioritat a la dels criteris quantificables de forma automàtica, tot 
procedint-se a l’obertura d’aquest sobre en un termini no superior a set dies a 
comptar des de l’obertura de la documentació administrativa. 

La documentació administrativa presentada i, si escau, la relativa als criteris 
d’adjudicació quina quantificació depengui d’un judici de valor, no poden incloure cap 
informació que permeti conèixer amb anterioritat a la seva obertura el contingut de la 
documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica.  L’incompliment 
d’aquesta obligació determinarà l’exclusió de la licitació. 

L’obertura de les proposicions es farà sempre i en tot cas en un o varis actes públics 
llevat que es prevegi que en la licitació puguin emprar-se medis electrònics. Quan el 
dia assenyalat sigui dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà ajornat fins al primer dia 
laborable següent, si no es fixés una altra data.  

3.   La Mesa procedirà prèviament a donar compte del resultat de la qualificació de la 
documentació presentada. Obertes les proposicions, la manca de signatura de 
compromís sobre aquestes es podrà considerar per la Mesa com a error subsanable, 
previ examen i conclusió favorable sobre la coherència tècnica i econòmica globals 



 

 

de l’oferta presentada pel licitador.  En aquest cas se l’atorgarà un termini màxim de 
subsanació de tres dies hàbils si no se’l pogués requerir en el mateix acte a què es 
ratifiqui expressament en la seva oferta en la deguda forma omesa, tot advertint-lo de 
què l’omissió de fer-ho es considerarà retirada injustificada de l’oferta. 

A l’efecte de verificar aspectes dubtosos en les proposicions que puguin incidir en la 
seva consistència o viabilitat, la Mesa de contractació, d’acord amb la normativa 
general de contractació, podrà requerir a l’empresari els aclariments que consideri 
necessaris al respecte, que haurà de complimentar en el termini addicional màxim de 
cinc dies.      

En cas de discordança entre les expressions dineràries de l’oferta en lletres i 
números prevaldrà la xifra consignada en lletres, llevat que es tracti d’un error 
manifest en l’expressió d’aquesta, havent-se, en aquest darrer cas, de desestimar la 
proposició per la Mesa motivadament. 

En cas de discordança en el contingut d’una mateixa proposició econòmica i/o tècnica 
entre llurs respectives expressions en el format en paper i en altres formats prevaldrà 
l’expressió consignada en el format que dugui la signatura del licitador; en cas que 
ambdós estiguin signats, prevaldrà el format en paper.  

4.   Quan l’adjudicació resulti de l’aplicació de dos o més criteris, la Corporació haurà 
d’establir a les Clàusules Particulars els paràmetres objectius que permetin apreciar 
per a cadascun dels criteris si la proposició global del licitador no pot ser complerta 
com a conseqüència d’una oferta desproporcionada o anormal. L’absència de 
previsió d’aquests paràmetres determinarà que no es pugui efectuar la ponderació 
per apreciar si una proposició pot ser considerada com a oferta anormalment baixa. 

 

Clàusula 18.- Requeriment previ per a l’adjudicació. 

L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa per tal que, dins del termini de deu dies hàbils o bé 
en el termini superior que permeti la legislació autonòmica de desplegament,  presenti 
la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi l’òrgan de contractació per 
obtenir de forma directa aquesta acreditació, així com la de l’efectiva disposició dels 
medis que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte i la 
d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent, en la modalitat que 
s’hagués establert, i presenti també els documents que acreditin la validació, per 
l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la Corporació, de la documentació 
en què s’atorguin els poders de representació i les facultats vigents del licitador. 

En cas de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini 
assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest 
cas a recaptar la mateixa documentació al licitador següent segons l’ordre en què 
hagin restat classificades les ofertes.  

 

 

 



 

 

Clàusula 19.- Garantia definitiva.  

1.   La quantia de la garantia definitiva serà per regla general del 5% de l’import 
d’adjudicació del contracte o del pressupost estimat del contracte, IVA exclòs, llevat 
que les Clàusules Particulars n’excloguin la possibilitat motivadament i sempre que 
sigui legalment possible.  

2.   Aquesta regla general s’excepcionarà en casos especials, i, en particular, en cas 
d’adjudicació a ofertes incurses en presumpció de baixa anormal o desproporcionada, 
casos en els quals l’òrgan de contractació podrà establir a les Clàusules Particulars 
que, a més de la garantia definitiva, se’n presti una de complementària de fins a un 
5% de l’import d’adjudicació del contracte, podent assolir la garantia total un 10% del 
preu del contracte. 

3.   En els termes legalment previstos, les Clàusules Particulars podran preveure que 
la garantia definitiva en els contractes es constitueixi mitjançant retenció de preu, així 
com que l’acreditació de l’esmentada constitució pugui efectuar-se mitjançant medis 
electrònics, informàtics o telemàtics. 

 

Clàusula 20.- Procediment aplicable als concursos de projectes. 

1.   Les primes de participació o pagaments als participants en aquest tipus de 
concursos per part de la Corporació no pressuposen cap dret dels corresponents 
guanyadors d’aquells a l’adjudicació d’un contracte per a l’elaboració dels projectes 
premiats.  La continuïtat contractual del concurs ha d’estar prevista expressament a les 
condicions d’aquest.  Si aquest fos el cas, es podrà preveure l’adjudicació del contracte 
mitjançant procediment negociat sense publicitat al qual s’haurà d’invitar a tots els 
guanyadors del concurs, en cas d’ésser varis. 

2.   Correspon a la Corporació en exclusiva l’explotació econòmica dels drets de 
propietat intel·lectual sobre els projectes contractats i/o que hagin estat objecte de 
primes de participació o de pagaments als participants com a conseqüència del 
procediment especial referit a l’apartat anterior, en els termes de la clàusula 48 del 
present Plec. 

 

Clàusula 21.- Racionalització tècnica de la contractació local. 

La Corporació podrà, per a racionalitzar i ordenar l’adjudicació dels contractes, 
concloure acords marc, articular sistemes dinàmics, o centralitzar la contractació 
d’obres, serveis i subministraments en serveis especialitzats, d’acord amb el que 
disposa la normativa general de contractació.   

 

Clàusula 22.- Formalització del contracte. 

1.   El contracte es perfeccionarà mitjançant la seva formalització en els terminis 
previstos a la normativa general en funció de si aquell és harmonitzat o no.  

2.   Si el contracte no pogués formalitzar-se en el termini indicat per causes imputables a 
l’adjudicatari, la Corporació podrà procedir a endegar les actuacions següents:         



 

 

a)  Deixar sense efecte l’adjudicació i acordar la confiscació a l’adjudicatari, sobre la 
garantia definitiva, de l’import de la garantia provisional que s’hagués exigit si 
escaigués.  

b)  Requerir la documentació referida a la clàusula 18 al licitador següent segons 
l’ordre en què hagin restat classificades les ofertes, als efectes de procedir a una 
nova adjudicació. Altrament, el procediment restarà desert. 

3. Si les causes de la no formalització fossin imputables a la Corporació, es 
rescabalarà al contractista pels danys i perjudicis que pogués ocasionar-li la demora.    

4. El contracte que es formalitzi ajustarà el seu contingut al de les respectives 
Prescripcions Tècniques, Clàusules Particulars i respectiva documentació annexa, les 
quals es consideren part integrant del contracte, al qual s’adjuntaran i hauran de ser 
signats pel contractista. 

5. En virtut de la formalització, la Corporació i el contractista restaran obligats al 
compliment del contracte. En particular, el contractista restarà obligat al pagament de 
l'import dels anuncis i de les altres despeses que s'ocasionin amb motiu dels tràmits 
preparatoris, del procediment d’adjudicació que s’hagi seguit, i de la formalització del 
contracte. 

 

Secció 2a. Determinacions específiques relatives al contracte d’obres i 
instal·lacions. 

Clàusula 23.- Actuacions prèvies a l’aprovació de l’expedient. 

L’aprovació de l’expedient de contractació i posterior adjudicació del contracte d’obres 
requereixen singularment la prèvia elaboració, supervisió, si escau, aprovació i 
replanteig del projecte corresponent, en els termes establerts a la normativa general 
de contractació. 

 

Clàusula 24.- Documentació preparatòria integrant de l’expedient. 

1. Els expedients de contractació d’obres han de contenir, a més dels documents 
previstos a la clàusula 8, els següents: 

a)  El projecte, i resolució aprovatòria d’aquest.  

b)  L’acta de replanteig previ del projecte, amb la certificació sobre la viabilitat del 
projecte i disponibilitat dels terrenys necessaris per al normal 
desenvolupament del contracte, llevat, en el darrer cas, de les excepcions 
previstes legalment. 

2. Per excepció, no seran d’aplicació les previsions contingudes a l’apartat anterior 
en els supòsits següents: 

a)  Els d’elaboració prèvia d’avantprojecte, bases tècniques, i presentació del 
projecte per l’empresari.  

b)  Els expedients de contractes menors d’obres, en els quals, a més dels 
documents establerts a les determinacions generals per als contractes 
menors, haurà d’afegir-s’hi el pressupost de les obres, sens perjudici de què 



 

 

hagi d’existir el projecte o demés documentació exigible quan ho requereixin 
normes específiques i d’haver-se de sol·licitar l’informe de supervisió del propi 
projecte exigit per la normativa general de contractació per a quan el treball 
afecti l’estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l’obra. 

3. L’aprovació de l’expedient de contractació requerirà que el projecte hagi estat 
aprovat definitivament. 

 

Clàusula 25.- Avantprojecte, bases tècniques i presentació del projecte per 
l’empresari. 

1. El contingut de la documentació de l’avantprojecte, determinada per la normativa 
general de contractació i la d’obres pròpia dels ens locals catalans, serà el suficient 
per tal que se’n puguin conèixer els criteris de l’òrgan que l’aprovi sobre els extrems 
fonamentals i les condicions bàsiques per elaborar el projecte o projectes parcials en 
què eventualment es pugui descomposar aquell. 

2. La Corporació podrà també elaborar unes bases tècniques per a l’execució 
d’obres que no requereixin projecte segons les determinacions prèvies del present 
Plec i sens perjudici de la documentació que s’hi exigeix.  Aquestes bases han de 
definir i valorar les obres amb la precisió convenient per a la seva realització. 

3. L’aprovació de l’avantprojecte i de les bases tècniques correspondrà a l’òrgan que 
tingui atribuïda la competència per aprovar els projectes, d’acord amb el règim propi de 
delegacions i atribucions de competències de la Corporació. 

L’acord d’aprovació comprendrà, si escau, l’autorització de la redacció del projecte o 
projectes que s’hi indiquin, que hauran de ser objecte de contractació i execució 
independents. 

4. La Corporació podrà també acordar l’elaboració d’un avantprojecte o estudi previ 
informatiu de l’obra quan concorrin circumstàncies especials determinades per la 
magnitud, la complexitat, el llarg termini d’execució o la possibilitat de diverses 
solucions.   

5. La contractació conjunta de l’elaboració del projecte i l’execució de les obres 
corresponents tindrà caràcter excepcional, i requerirà en tot cas la redacció prèvia per la 
Corporació de l’avantprojecte o de les bases tècniques, tot això en els supòsits i amb 
l’observança dels requeriments fixats a la normativa general de contractació. 

En aquest cas, l’execució restarà condicionada a la supervisió, aprovació i replanteig del 
projecte per l’òrgan de contractació. 

 

Clàusula 26.- Elaboració, supervisió i aprovació del projecte, i responsabilitat dels 
seus autors. 

1. El projecte, amb el contingut documental mínim que en cada cas estableixi la 
normativa general de contractació, la sectorial que escaigui i la d’obres pròpia dels ens 
locals catalans, podrà ser elaborat per tècnics de la pròpia Corporació que estiguin en 
possessió de la titulació adequada per raó del tipus d’obra de què es tracti, o per equips 
multidisciplinars designats per la Corporació i composats per tècnics competents amb la 



 

 

titulació requerida per intervenir en l’aspecte que correspongui, o bé podrà ser 
encarregat a professionals aliens mitjançant contracte de serveis per a la seva 
elaboració íntegra o bé en col·laboració amb la Corporació i sota la seva supervisió.  

2. L’aprovació del projecte correspondrà a l’òrgan unipersonal o al col·legiat 
representatiu en aplicació de les previsions d’atribució competencial contingudes a la 
normativa de règim local aplicable, sens perjudici de les delegacions en altres òrgans 
corporatius conferides en exercici de la potestat d’autoorganització, s’ajustarà al 
procediment previst a la normativa d’obres pròpia dels ens locals catalans i portarà 
implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys i els 
edificis que hi són compresos, a l’efecte d’expropiació forçosa.      

3. Quan l’elaboració íntegra del projecte hagi estat contractada per la Corporació 
mitjançant la modalitat de serveis, el seu autor o autors respondran dels danys i 
perjudicis que durant l’execució o l’explotació de les obres es puguin causar tant a la 
Corporació o al personal depenent d’ella com a tercers o els seus béns a 
conseqüència de defectes, insuficiències tècniques, errors materials, omissions o 
infraccions de preceptes normatius en el projecte, en els termes previstos a la 
normativa general de contractació.  En el supòsit que la prestació es dugués a terme 
en col·laboració amb la Corporació i sota la seva supervisió, les responsabilitats es 
limitaran a l’àmbit de la col·laboració. 

4. Els autors dels avantprojectes, estudis informatius o previs respondran en els 
mateixos termes de l’apartat anterior. 

5. Els professionals aliens als serveis tècnics de la pròpia Corporació que realitzin el 
projecte hauran de subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, a 
l’aportació de la qual estarà condicionada la signatura del contracte de serveis 
corresponent; alternativament, el professional aportarà el projecte amb el visat col·legial 
corresponent. 

6. Abans de l’aprovació dels esmentats projectes elaborats per tècnics aliens a la 
Corporació, en els supòsits en què el contracte d’obres sigui igual o superior a 350.000 
euros o bé es tracti d’obres que afectin l’estabilitat, seguretat i estanquitat de l’obra, els 
serveis tècnics de la Corporació promotors de l’obra hauran d’emetre un informe de 
supervisió del projecte en els termes establerts a la normativa general de contractació. 

 

TÍTOL III. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 

Capítol I. Règim d’execució del contracte i de les seves incidències. 

Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals. 

 

Clàusula 27.- Règim d’execució del contracte. 

1. El contracte s’executarà de conformitat amb els termes definits a les seves 
clàusules, a les pròpies del present Plec de Clàusules Generals, a les Clàusules 
Particulars i a les Prescripcions Tècniques, i d’acord amb les instruccions que la 
Corporació doni al contractista per a la interpretació d’unes i altres. 



 

 

2. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o documentació 
que l’integren, o de la normativa aplicable a tot allò que s’ha pactat, no eximirà el 
contractista de l’obligació del seu compliment. 

3. L’execució del contracte es realitzarà a risc d’una major onerositat i ventura d’un 
major benefici del contractista, sens perjudici del què pugui establir-se a les clàusules 
de repartiment de riscos dels contractes de col·laboració entre el sector públic i el 
privat. 

 

Clàusula 28.- Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 

1. El contractista, en un termini màxim de deu dies naturals a comptar des del 
següent al de la formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs 
per a la seva execució, restarà obligat a elaborar i trametre al Servei promotor la 
planificació preventiva duta a terme, en base a la informació facilitada per la 
Corporació, en tots els casos en els quals l’execució suposi la intervenció de mitjans 
personals o tècnics del contractista a les dependències de la Corporació i en funció 
del risc que comporti. 

Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa general de 
prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació 
dels riscos detectats i les mesures específiques a adoptar per eliminar o reduir i 
controlar els esmentats riscos. Així mateix, el contractista haurà d’acreditar, en el 
termini assenyalat al paràgraf anterior, el compliment del deure d’informació i 
formació als treballadors implicats en els treballs d’execució esmentats en relació a la 
planificació preventiva efectuada amb motiu de la concurrència empresarial. 

2. En tot cas, durant l’execució del contracte el contractista haurà de complir 
aquesta planificació i les obligacions previstes a la normativa general de prevenció de 
riscos laborals i de seguretat i salut en el treball. 

La Corporació arbitrarà els medis de coordinació escaients per verificar el compliment 
d’aquestes obligacions, en funció del risc que comporti la concurrència empresarial.  
Aquests medis es determinaran en els plecs particulars o en altres documents 
anàlegs, en els termes que preveu l’esmentada normativa. 

 

Clàusula 29.- Facultats d’inspecció i vigilància de la Corporació i responsable del 
contracte. 

1.  Correspon a la Corporació vetllar pel correcte funcionament dels serveis que presta 
i, per aquesta raó, exercirà les facultats d'inspecció i vigilància en l'execució del 
contracte per part del contractista, i, a tal efecte, l’òrgan de contractació podrà nomenar 
un responsable del contracte en els termes de la normativa general de contractació. 

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



 

 

En defecte de designació expressa del responsable del contracte a les Clàusules 
Particulars, s’entén que les seves funcions les exerceix el o la Cap del servei o centre 
promotor de la contractació. 

2.  Si el contractista, o persones contractades per ell, incorren en actes o omissions que 
comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, l’òrgan de contractació podrà 
exigir l’adopció de mesures concretes per aconseguir o restablir la bona execució del 
que s’hagués pactat.      

 

Clàusula 30.- Personal d’interlocució tècnica del contractista.    

El contractista designarà persona o persones amb competència tècnica i capacitat 
suficients per disposar sobre totes les qüestions relatives a l’execució i bona marxa del 
contracte i també als efectes d’interlocució tècnica en la relació del contractista amb el 
Servei de la Corporació promotor de la contractació.  

 

Clàusula 31.- Resolució d’incidències tècniques. 

1. Les incidències que se suscitin en l’execució del contracte seran resoltes per l'òrgan 
de contractació mitjançant expedient contradictori amb les actuacions preceptuades a la 
normativa general de contractació.      

2.  Les esmentades resolucions o acords de l'òrgan de contractació seran 
immediatament executius, sens perjudici dels recursos que siguin procedents. 

 

Clàusula 32.- Condicions especials d’execució del contracte. 

1.  En els termes legalment establerts, l’òrgan de contractació podrà establir 
condicions especials d’execució del contracte, sempre que siguin compatibles amb el 
dret comunitari i s’indiquin en l’anunci de licitació i en les Clàusules Particulars, que 
podran referir-se, en especial, a consideracions de tipus mediambiental o social.  

2. L’empresa adjudicatària estarà obligada a aplicar, en la realització de la prestació o 
execució del contracte, mesures destinades a promoure la igualtat d’oportunitats 
entre dones i homes en el mercat de treball, de conformitat amb el que preveu la Llei 
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Entre 
aquestes mesures s’ha d’incloure, necessàriament per a empreses de més de 125 
treballadors, l’elaboració i l’aplicació d’un Pla d’Igualtat, en el cas que l’empresa 
adjudicatària no el tingui per tenir menys de 250 treballadors i, per tant, no hi estigui 
obligada de conformitat amb l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007. El pla d’igualtat 
pot preveure, entre altres mesures, accions de foment de la igualtat d’oportunitats en 
matèries com l’accés a l’ocupació, la promoció i la formació, la classificació 
professional, les retribucions, l’ordenació dels temps de treball per a afavorir la 
conciliació laboral, personal i familiar i la prevenció de l’assetjament sexual i de 
l’assetjament per raó de sexe. Aquest pla s’ha d’elaborar en el termini màxim de 6 
mesos a comptar des de l’adjudicació del contracte, amb el contingut establert a la 
Llei Orgànica esmentada. 



 

 

3. L’empresa contractista està obligada a acomplir les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball i, en particular: 

1)  Quan les prestacions a desenvolupar estiguin subjectes a ordenança laboral 
o conveni col·lectiu, està obligada a acomplir amb les disposicions de 
l’ordenança laboral o conveni col·lectiu corresponent. 

2)  L’empresa adoptarà les mesures de seguretat i higiene en el treball que 
siguin de pertinent obligació o necessàries en ordre a la més perfecta 
prevenció dels riscos que puguin afectar a la vida, integritat i salut dels 
treballadors i treballadores. Ha d’acomplir, tanmateix, les obligacions en 
matèria de prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent i 
també ha d’acreditar l’acompliment de les obligacions següents:  

 -  L’avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva corresponent 
a l’activitat contractada. 

 -  La formació i informació en matèria preventiva a les persones 
treballadores que emprarà en l’execució del contracte. 

 -  El justificant del lliurament d’equips de protecció individual que, si 
s’escau, siguin necessaris. 

3)  Si l’empresa subcontracta part de la prestació, ha d’exigir a les empreses 
subcontractistes els justificants de les obligacions anteriors i lliurar-los a 
l’Administració contractant. 

4)  L’empresa contractista ha d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els 
elements de discriminació sexista de l’ús del llenguatge i de la imatge en 
l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte. 

5)  L’empresa contractista està obligada a garantir la correcta gestió ambiental 
del contracte, supervisar-ne l’execució amb el màxim respecte pel medi 
ambient i establir mesures de prevenció de riscos. 

4. Les Clàusules Particulars podran establir penalitats per al cas d’incompliment de 
les condicions especials d’execució en els termes de la clàusula següent.   

5.  Serà causa de resolució del contracte l’incompliment de les condicions especials 
d’execució quan les Clàusules Particulars els hagin atribuït el caràcter d’obligacions 
essencials. En cas contrari, l’incompliment es podrà considerar infracció greu 
constitutiva de prohibició de contractar amb el sector públic sempre que així s’hagi 
definit a les Clàusules Particulars i concorri dol, culpa o negligència de l’empresari, en 
els termes previstos a la normativa general de contractació i la que la desplegui. 

 

Clàusula 33.-  Règim de penalitzacions  per  incompliment.  

1. Les Clàusules Particulars o el contracte podran preveure penalitats per als 
supòsits següents: 

a)  per compliment defectuós de la seva prestació o d’incompliment dels 
compromisos o de les condicions especials d’execució del contracte que 
s’haguessin establert.  



 

 

b)  per incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides al contracte. 

c)  per demora del contractista en l’obligació de complir el contracte dins del termini 
total o dels parcials fixats per a la seva realització o execució successiva, 
respectivament. 

d)  per la infracció de les condicions establertes per a la subcontractació.  

e)  per incompliment dels criteris d’adjudicació que han permès ser adjudicatari 
del contracte.  

f)  per incompliment dels compromisos d’adscripció dels mitjans personals o 
materials.  

2. Les penalitats seran proporcionals a la gravetat de l’incompliment i el seu import 
no podrà depassar el 10% del pressupost del contracte en els supòsits dels 
incompliments descrits a les lletres a), b), e) i f) de l’apartat anterior. 

L’incompliment de les condicions establertes a la normativa de contractació i a les 
Clàusules Particulars per a la subcontractació podrà donar lloc, en tot cas, a la 
imposició al contractista d’una penalitat de fins el 50% de l’import del subcontracte.  

Les Clàusules Particulars determinaran amb concreció els supòsits, abast i 
procediment per a l’exercici d’aquestes penalitats mitjançant una tramitació que 
garanteixi la no indefensió del contractista. 

3. Quan el contractista hagués incomplert l’execució parcial de les prestacions 
definides al contracte, la Corporació podrà optar, indistintament, per la resolució del 
contracte o per la imposició de les penalitats que s’haguessin establert a l’efecte en les 
Clàusules Particulars. 

4. Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment del 
termini total per causes imputables a ell, la Corporació podrà optar indistintament per 
la resolució del contracte o per la imposició de penalitats diàries en proporció de 0,20 
euros per cada 1000 euros del preu del contracte.   Les Clàusules Particulars podran 
preveure unes penalitats distintes a les esmentades quan es motivi la seva necessitat 
en l’expedient per a la correcta execució del contracte ateses les especials 
característiques d’aquest. 

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5% del preu del 
contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per resoldre aquest o acordar la 
continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 

5. Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment dels 
terminis parcials per causes imputables a ell, l’òrgan de contractació estarà també 
facultat per resoldre aquest o acordar la continuïtat de la seva execució amb 
imposició de noves penalitats si així s’hagués previst a les Clàusules Particulars o bé 
quan la demora en el compliment els terminis parcials faci presumir raonablement la 
impossibilitat de compliment del termini total. 

6. En el contracte de gestió de serveis públics s’aplicaran les sancions que s’hagin 
previst a les Clàusules Particulars.  En el cas que no s’haguessin previst, s’entendran 
d’aplicació les previsions dels apartats anteriors. 

 



 

 

Secció 2a. Determinacions específiques relatives al contracte d’obres i 
instal·lacions. 

 

Clàusula 34.- Principi de risc i ventura i força major. 

1. L’execució del contracte es realitzarà a risc d’una major onerositat i ventura d’un 
major benefici del contractista, llevat dels supòsits de força major en els termes 
establerts a l’apartat següent.    

2. El contractista tindrà dret a ser indemnitzat per la Corporació pels danys i perjudicis 
que se li haguessin produït com a conseqüència dels efectes catastròfics esdevinguts 
per causa de força major, concorrent aquesta en els supòsits que resultin de la 
normativa general i, en la mesura en què aquesta es remet a l’analogia, en aquells fets 
independents del cercle propi de l’activitat del contractista que no s’haguessin pogut 
preveure o que, tot i essent previsibles o previstos, fossin inevitables.  El seu exercici 
resta sotmès a les determinacions següents: 

a)  L’expedient s’iniciarà a instància del contractista mitjançant comunicació a la 
Direcció de l’obra en un termini de 20 dies a comptar des de la data final de 
l’esdeveniment, s’instruirà per aquesta amb audiència del contractista, i es 
resoldrà per l’òrgan de contractació.     

b)  Aquest dret està condicionat a què no existeixi actuació imprudent per part del 
contractista davant el fet constitutiu de força major causant dels danys.  En 
aquest sentit, haurà d’acreditar en l’expedient que, prèviament al succés, havia 
pres les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos 
possible, que els treballs realitzats i l’equip adscrit poguessin sofrir danys pels 
esdeveniments causants, i, en la valoració dels danys causats, es tindrà en 
compte l'adopció d’aquestes mesures i precaucions, amb la finalitat de segregar 
de la valoració els danys que s'haurien pogut evitar si s'haguessin pres les 
mesures oportunes prèvies o immediates després d'esdevenir el fet causa dels 
danys.    

c)  Si, presentada sol·licitud d'indemnització per causa de força major, 
transcorreguessin tres mesos sense haver recaigut resolució expressa, 
s'entendrà desestimada la petició.    

 

Clàusula 35.- Inici del termini d’execució. 

El termini d’execució de l’obra que s’hagi determinat a les Clàusules Particulars es 
comptarà des de la data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig, si ja ha 
estat notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat pel 
contractista.  En cas contrari, l’inici de les obres es comptarà des de la data de 
l’esmentada notificació. 

Sens perjudici de l’anterior previsió, en cas de formalitzar-se una acta d’inici d’obres, el 
termini d’execució començarà a comptar a partir de la seva signatura. 

 



 

 

Clàusula 36.- Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 

1. El contractista, una vegada formalitzat el contracte, estarà obligat a elaborar un 
Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de l’Estudi de seguretat i salut o, si 
escau, de l’estudi bàsic, en el qual s’han d’analitzar, estudiar, desenvolupar i 
complementar les previsions contingudes a l’estudi o estudi bàsic, en els termes que 
preveu la normativa general de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en 
els treballs d’execució d’obres. 

2. En cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment 
a l’elaboració d’aquest Pla, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al 
tècnic competent en matèria de seguretat i salut que consideri oportú, sense que 
aquesta possibilitat pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es 
refereix el present Plec.     

3. En tot cas, durant l’execució dels treballs el contractista restarà obligat al 
compliment dels principis generals aplicables a l’execució de l’obra previstos a la 
normativa general esmentada al primer apartat, així com a complir exactament i 
fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria per part de la Direcció 
facultativa i dels serveis de la Corporació promotors de les obres. 

4. Quan no s’estableixi expressament un termini menor a les Clàusules Particulars, el 
contractista haurà de lliurar a la Corporació cinc exemplars del Pla de Seguretat i Salut 
en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte.  El 
Pla haurà de ser informat pel Tècnic competent en matèria de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra i pel tècnic responsable de la unitat orgànica promotora de les obres, 
i elevat per la persona responsable d’aquesta unitat a l’òrgan de contractació per a la 
seva aprovació.  En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia del servei 
promotor, es requerirà al contractista per a què en un nou termini de deu dies hàbils 
realitzi les esmenes que, per raó de defectes o omissions, se li facin avinents, esmenes 
a quina realització estarà condicionada l’aprovació del Pla.    

 

Clàusula 37.- Programa de treball.    

Les Clàusules Particulars podran establir que el contractista presenti un programa de 
treball d’acord amb les condicions, continguts i procediments que s’estableixin a la 
normativa general de contractació. Aquest programa serà obligatori sempre que les 
obres tinguin caràcter pluriennal. 

La Corporació resoldrà sobre el programa dins dels quinze dies següents al de la seva 
presentació, transcorreguts els quals sense que hagués recaigut resolució expressa al 
respecte s'entendrà aprovat.   

 

Clàusula 38.- Informació a l’autoritat laboral. 

1. El contractista haurà de comunicar l’obertura del centre de treball a l’autoritat 
laboral abans de l’inici dels treballs i haurà d’incloure el pla de seguretat i salut. 

2. El pla de seguretat i salut haurà d’estar a disposició permanent de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, així com dels tècnics responsables en matèria de seguretat 
i salut.  



 

 

 

Clàusula 39.- Subcontractació. 

1. El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació 
d’acord amb els requisits i condicions establerts a la normativa general de 
contractació, llevat que el contracte o les Clàusules Particulars disposin altrament o 
que es dedueixi que aquell, per la seva naturalesa i condicions, ha de ser executat 
directament pel contractista.  

2. El primer i segon subcontractistes podran subcontractar l'execució dels treballs 
que haguessin contractat, amb els requisits i condicions establerts a l'article 5 de la 
Llei 32/2006.  

El tercer subcontractista ja no podrà subcontractar els treballs que hagués contractat, 
tot això sens perjudici del què disposa l’apartat 3 de l’article 5 de la Llei 32/2006.  

 

Clàusula 40.- Direcció facultativa de l’obra. 

1. La Corporació designarà per escrit la persona o persones facultatives titulars de la 
Direcció de l’obra, amb titulació adient i suficient, d'entre el personal tècnic de la pròpia 
Entitat, les quals seran a més representants d’aquesta davant el contractista.  No 
obstant això, podrà designar també a d'altres tècnics aliens a la Corporació, mitjançant 
contracte a tal efecte, en quin cas la representació correspondrà al/a la Cap o a un/a 
tècnic/a designat/da del Servei promotor de les obres, sens perjudici de les funcions 
pròpies de la Direcció. 

2. L’exercici de la Direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la seva 
correcta execució, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a 
aquesta finalitat.  També comportarà la responsabilitat de la vigilància sobre la seguretat 
i salut durant l’execució de l’obra si la Corporació no designa un tècnic específicament 
competent en aquesta matèria. 

La persona o persones titulars de la Direcció facultativa són responsables de la direcció 
de l’obra, amb independència de què comptin amb col·laboradors, i assumeixen davant 
la Corporació la responsabilitat final de l’execució del projecte, amb tots els 
requeriments implícits en el paràgraf anterior.    

3. La Corporació designarà per escrit  un/a coordinador/a en matèria de seguretat i 
salut, que estarà integrat en la direcció facultativa. Aquesta persona tindrà la titulació 
adient i suficient d’entre el personal tècnic de la pròpia Entitat. No obstant això, també 
podrà designar a un/a tècnic/a aliè/na a la Corporació, mitjançant contracte a tal efecte.  
Quan no sigui necessària la designació del/de la coordinador/a per tractar-se d’obres 
amb projecte en les què no concorri més d’una empresa, les funcions que se li 
atribueixin seran assumides per la direcció facultativa; en el supòsit d’obres sense 
projecte, correspondran al/a la tècnic/a que es designi si escau. 

4. La coordinació en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra haurà de 
desenvolupar les funcions previstes a la normativa de seguretat i salut a les obres en 
construcció. 

En el supòsit d’obres que no siguin susceptibles de projecte, aquestes funcions 
correspondran al/a la tècnic/a que, si escau, es designi. 



 

 

5. Els contractes de serveis que tinguin per objecte la vigilància, supervisió, control i 
direcció de les obres o instal·lacions corresponents no podran adjudicar-se a l’empresa 
contractista de l’execució de les obres ni a les empreses a ella vinculades en el sentit 
que són definides a la normativa general de contractació.  

6. Els professionals aliens als serveis tècnics de la pròpia Corporació que 
assumeixin la Direcció facultativa de l’obra o bé la Coordinació en matèria de 
seguretat i salut en el treball/tècnic en prevenció de riscos laborals hauran de 
subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, a l’aportació de la qual 
estarà condicionada la signatura dels contractes de serveis respectius.  

 

Clàusula 41.- Delegació i personal d’obra del contractista. 

1. El contractista estarà representat permanentment a l’obra per persona o persones 
amb competència tècnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les qüestions 
relatives a la seva execució i bona marxa, així com també als efectes d’interlocució 
tècnica en la relació del contractista amb el Servei promotor.  Les Clàusules Particulars 
podran fixar la capacitat o titulació que ha de tenir el/la Cap d’Obra que designi el 
contractista en funció de les característiques, naturalesa i volum de les obres.   El 
contractista, assabentat de la o les persones designades per a la Direcció de les obres, 
els comunicarà en el termini de 15 dies naturals a comptar des de la formalització del 
contracte la persona  designada com a Cap d’Obra i una persona substituta 
degudament habilitada a suplir aquell/a a tots els efectes durant les seves absències a 
l’obra.    

2. La Corporació es reserva el dret de fer retirar de l’obra aquells empleats del 
contractista quines actituds, a criteri de la Direcció de l’obra, siguin perjudicials per a la 
bona marxa dels treballs.  El contractista està obligat a substituir immediatament aquest 
personal en rebre la corresponent notificació. 

 

Clàusula 42.- Llibre d’Ordres i Assistències.  

1. Adjudicada l'obra i amb anterioritat a la data en què tingui lloc la comprovació del 
replanteig, la Corporació lliurarà al contractista una còpia autoritzada dels documents 
contractuals i del Projecte així com un llibre amb fulls numerats per triplicat i segellat en 
tots els fulls.  L'esmentat llibre, que es denominarà “Llibre d'Ordres i Assistències”, 
restarà a disposició de la Direcció de l’obra, i servirà  per recollir en ell totes les ordres 
que dicti aquesta, així com incidències i comunicacions que tant la Direcció de l'obra 
com el contractista puguin formular. 

Qualsevol ordre, comunicació o incidència d’execució d’obra es documentarà per 
triplicat i es conservarà l'original en el propi Llibre i cadascuna de les còpies seran 
respectivament per al Director i el Cap d'Obra. Tota anotació realitzada per qualsevol de 
les parts haurà de ser lliurada a l'altra. 

Totes les anotacions que es realitzin al Llibre d’Ordres i Assistències obliguen a les parts 
al seu coneixement als efectes escaients. 

L'esmentat Llibre d'Ordres i Assistències s'obrirà en la data de l’acta de comprovació del 
replanteig i es tancarà en la de l'acta formal de recepció. 



 

 

Tant els documents contractuals com el Llibre d'Ordres i Assistències hauran d'ésser 
custodiats pel contractista i un cop efectuada la recepció seran lliurats a la 
Corporació. 

2. Alternativament al suport expressat a l’apartat anterior i en funció dels medis tècnics 
de què disposi el contractista, la Corporació podrà establir a les Clàusules Particulars 
que les comunicacions que conformen l’objecte del Llibre d’Ordres i Assistències es 
realitzin per mitjans telemàtics, a quin efecte es lliurarà al contractista una clau d’accés a 
un fitxer informàtic ad hoc en el sistema corporatiu de correu electrònic.  Aquest fitxer 
tindrà la mateixa validesa en relació a la funció, títol, disseny, contingut i efectes que 
l’establerta per la normativa general de contractació per al Llibre d’Ordres i Assistències 
en el suport en paper. 

 

Clàusula 43.- Llibre d’incidències. 

1. En cada obra existirà, amb la finalitat de control i seguiment del Pla de seguretat i 
salut, un Llibre d’Incidències que constarà de folis per quadruplicat. 

2. El Llibre d’incidències serà facilitat per la Corporació, tot i que el/la coordinador/a en 
matèria de seguretat i salut en fase d’execució sigui aliè/na a aquesta Entitat. 

3. El Llibre d’incidències s’haurà de mantenir sempre a l’obra i estarà en poder del/de 
la coordinador/a de seguretat i salut. Hi tindran accés la Direcció facultativa, els 
contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com el responsable del 
contracte i les persones i/o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les 
empreses intervinents a l’obra i representants dels treballadors. 

4. Efectuada una anotació al Llibre d’Incidències, el/la coordinador/a en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra haurà de notificar-la al contractista afectat i 
als representants dels treballadors d’aquest.  

En el cas que l’anotació suposi una reiteració d’una advertència o observació anterior 
anotada en aquest llibre, s’haurà de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

5. Sens perjudici de l’establert en els apartats anteriors, i en funció de les Clàusules 
Particulars, les incidències podran restar reflectides a les actes de les reunions que es 
celebrin amb la Direcció facultativa i el responsable del contracte o, si no està designat, 
la representació de la Corporació, per tal de solucionar les eventualitats que ho 
requereixin. Aquestes actes s’estendran per triplicat exemplar, hauran de ser signades 
per la Direcció facultativa i un exemplar s’haurà d’incorporar a l’expedient.  

 

Clàusula 44.- Llibre de Subcontractació. 

1. Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o 
treballador autònom de part de l’obra que tingui contractada, haurà d’obtenir un Llibre de 
Sucontractació habilitat que s’ajusti a la normativa aplicable. 

2. El Llibre de Subcontractació serà habilitat mitjançant la diligència oportuna per part 
de l’autoritat laboral abans de l’inici de l’obra. 



 

 

Especialment hi han de constar les dades identificatives de l’obra. Els fulls destinats a 
les anotacions necessàries han de ser deu, estar numerats correlativament i estar 
segellats per l’empresa constructora titular del llibre. Cadascun dels deu fulls ha de ser 
duplicat d’una manera autocopiadora. 

3. El contractista haurà de conservar el Llibre de Subcontractació a l’obra fins la 
complerta finalització de la mateixa, designant una persona per a la seva conservació i 
cumplimentació durant els treballs (normalment serà el cap d’obra). El nom i dades 
d’aquesta persona es comunicaran al servei promotor de l’Entitat. 

Així mateix, l’haurà de conservar durant els cinc anys posteriors a la finalització de la 
seva participació en l’obra. 

4. En cada subcontractació, el contractista haurà de comunicar la subcontractació 
anotada al coordinador de seguretat i salut, amb l’objecte de què aquest disposi de la 
informació. 

 

Capítol II. Drets i obligacions de les parts. 

Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals. 

 

Clàusula 45.- Obligacions  laborals, socials, fiscals, de protecció de dades 
personals, i mediambientals del contractista.  

1.  El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, 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.   

2.  El contractista adoptarà, a més, totes les mesures necessàries per evitar la 
contaminació química o física de la natura o els espais urbans i suburbans que es 
pogués derivar de les matèries, substàncies, productes o maquinària utilitzats en 
l’execució del contracte. 

El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels 
materials d’envasatge, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts 
com a conseqüència de l’execució del contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats 
per la Corporació.      

3. L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les 
disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, restarà 
subjecte al règim de responsabilitats empresarials establert a la normativa general sobre 
infraccions i sancions en l’ordre social i la resta que resulti d’aplicació.   

4.  Sens perjudici d'això, la Corporació podrà requerir al contractista per tal que acrediti 
documentalment el compliment de les referides obligacions en qualsevol moment durant 
l’execució del contracte. 

5. La naturalesa de la contractació exclou qualsevulla vinculació laboral o funcionarial 
entre el personal del contractista, o de llurs subcontractistes, i la Corporació. 

 



 

 

Clàusula 46.- Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de 
treball. 

1. Quan hagi d’operar la subrogació laboral de conformitat amb la normativa vigent o 
el conveni col·lectiu aplicable en cada cas, o perquè així s’hagi previst a les Clàusules 
Particulars, l’òrgan de contractació haurà de facilitar als licitadors, en les Clàusules 
Particulars o com a documentació complementaria, la informació sobre les condicions 
dels contractes dels treballadors afectats per tal de permetre l’avaluació dels costos 
laborals d’aquella.  

2. Als efectes de l’apartat anterior, el contractista empleador haurà de facilitar a 
l’òrgan de contractació, a requeriment d’aquest, la informació sobre les condicions 
dels contractes laborals dels seus treballadors. 

 

Clàusula 47.- Confidencialitat de la informació. 

1. El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual 
tingui accés degut a l’execució del contracte i a la qual se l’hagués conferit aquest 
caràcter a les Clàusules Particulars o en el propi contracte o, àdhuc en cas d’imprevisió, 
quan per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquesta obligació 
tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la informació de 
referència, llevat que les Clàusules Particulars o el contracte n’estableixin un termini 
superior.  

2. Fins a l’exhauriment del termini esmentat, el contractista no podrà utilitzar per a si ni 
proporcionar a tercers cap dada dels treballs contractats, ni publicar, totalment o 
parcialment, el contingut d’aquests sense autorització escrita de la Corporació. En tot 
cas el contractista serà responsable dels danys i perjudicis que es derivin de 
l'incompliment d'aquesta obligació.  

Transcorreguts tres mesos des de la sol·licitud de l'expressada autorització sense que 
hagués recaigut resolució expressa, s'entendrà estimada la petició. 

 

Clàusula 48.- Propietat dels treballs realitzats per a la Corporació i dels elements 
utilitzats en la seva realització. 

1.   Els treballs que es realitzin en qualsevol de les seves fases seran propietat de la 
Corporació i, en conseqüència, aquesta podrà demanar en qualsevol moment els 
lliuraments de part de l'estudi o servei realitzat, sempre que no sigui incompatible amb el 
programa definitiu d'elaboració i no afecti el correcte desenvolupament dels treballs. 

2. El contractista cedeix, en tot cas, a aquesta Corporació tots els drets d’explotació 
econòmica de la propietat intel·lectual sobre l’objecte del contracte, sens perjudici dels 
drets previs d’aquesta naturalesa que poguessin existir, en els contractes que tinguin 
per objecte la creació d’obres literàries, artístiques, científiques o tècniques i llurs 
eventuals productes derivats, així com en els de col·laboració d’empreses externes en 
les prestacions de serveis, subministraments o desenvolupaments que siguin requerits 
en aquesta creació per part dels serveis tècnics de la pròpia Corporació, i també en els 
projectes contractats i/o que hagin estat objecte de primes de participació o de 
pagaments als participants com a conseqüència del procediment especial aplicable als 



 

 

concursos de projectes referit a la clàusula 20 del present Plec,  cessió que s’efectua en 
els termes següents: 

- La cessió és en exclusiva i abasta els drets d’explotació de reproducció, 
comunicació pública, distribució i transformació. 

- La cessió comprèn totes les modalitats d’utilització o medis de difusió existents per a 
cadascun dels quatre drets d’explotació, inclosos l’emmagatzemament digital en 
suport electrònic i la posta a disposició interactiva en línia en tota mena de xarxes 
telemàtiques. 

- L’àmbit temporal de la cessió abastarà tot el temps que tardi l’obra en passar al 
domini públic, i el seu àmbit territorial és mundial.     

3. El contractista garanteix a la Corporació l’originalitat dels resultats del seu treball així 
com l’absència de càrregues o altres drets sobrevinguts sobre l’objecte del contracte 
com a conseqüència de les seves relacions contractuals prèvies, simultànies o 
posteriors de caire laboral o bé amb les entitats de gestió de drets d’explotació o tot altre 
tercer, essent al seu càrrec el pagament dels eventuals drets i rescabalaments per 
aquestes circumstàncies o qualsevulla altra reclamació al respecte. 

4. El contractista tindrà l'obligació de proporcionar a la Corporació totes les dades, 
càlculs, processos i procediments emprats durant l'elaboració de l'estudi o en la 
prestació del servei, incloent en aquest darrer cas la presentació de la documentació 
econòmica relativa a l’explotació del servei. Restaran, tanmateix, exceptuats de 
presentació aquells treballs o serveis el caràcter confidencial dels quals s'hagi fet 
constar en l'oferta i s'hagi recollit en el document de formalització del contracte. 

5. El contractista haurà d’obtenir les llicències, cessions, permisos i autoritzacions 
necessàries dels titulars dels drets previs de propietat intel·lectual i/o industrial 
corresponents per a la utilització de creacions literàries, artístiques i/o científiques i 
tècniques, o de materials, procediments i equips per a la realització de la prestació 
contractada, essent al seu càrrec el pagament dels drets i indemnitzacions per aquests 
conceptes.    

 

Clàusula 49.- Assistència a la Corporació.   

1.  El contractista facilitarà a la Corporació, sense cap despesa addicional, els serveis 
professionals que aquesta consideri necessaris per al correcte desenvolupament i 
compliment de la prestació a la que resulti obligat.  Aquesta obligació es mantindrà, com 
a mínim, durant el període de garantia del contracte, ultra el qual es podrà perllongar pel 
temps que s’especifiqui a la documentació contractual com a necessari en funció de la 
naturalesa i grau de complexitat tècniques de les prestacions contractades.    

2.  A més, i sempre que així s'especifiqui a les Clàusules Particulars, podran preveure's 
altres modalitats de prestacions complementàries, com ara gestions davant 
d'organismes públics, l'emissió d'informes sobre modificacions de l'estudi presentat o 
servei prestat, o altres d'anàlogues. 

 

 



 

 

 

Clàusula 50.- Responsabilitats i indemnitzacions per compte del contractista.    

1. El contractista, en el marc de l’ordenament jurídic i de les previsions dels apartats 
següents, haurà de reparar o reposar al seu càrrec tots els serveis públics o privats 
danyats com a conseqüència de l’execució del contracte. 

2.  Serà per compte del contractista reparar, restablint-ne les condicions primitives, o 
compensar adequadament, indemnitzant tots els danys i perjudicis directes o indirectes 
que s'originin als béns o els serveis de tercers, públics o privats, així com els que es 
causin a la Corporació en els seus béns i serveis públics o al personal depenent d'ella, 
com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, llevat 
que aquells s’hagin produït com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de la 
Corporació o, per als contractes de gestió de serveis públics, per causes imputables a 
la pròpia Corporació d’acord amb l’establert a la normativa general de contractació.  

3. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i 
de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin 
per a la Corporació o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.  El contractista deduirà aquesta 
responsabilitat mitjançant la indemnització dels danys que s’originin a tercers, als béns 
de la Corporació o al personal depenent d'ella, com a conseqüència dels incompliments, 
o de les omissions indegudes, relatius a la lex artis de la respectiva professió, ofici o 
especialitat.   

4. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial i 
comercial dels materials, procediment i equips utilitzats en l’estudi o serveis així com 
dels subministraments que efectuï, i haurà d’indemnitzar a la Corporació tots els danys i 
perjudicis que per a aquesta puguin derivar-se de la interposició de reclamacions, 
incloses les despeses derivades de les que eventualment puguin adreçar-se contra ella.  

5. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la titularitat dels 
drets morals o econòmics de propietat intel·lectual sobre els continguts d’obres 
literàries, artístiques, científiques i tècniques que s’utilitzin directament o 
indirectament en l’execució del contracte.  Aquesta responsabilitat del contractista 
comprèn tot tipus de creació protegida o protegible per la normativa general de 
propietat intel·lectual, expressada, reproduïda, distribuïda, comunicada públicament 
i/o transformada per qualsevol medi o suport, tangible o intangible, actualment 
conegut o que s’inventi en el futur, i aquell haurà d’indemnitzar a la Corporació tots els 
danys i perjudicis que per a aquesta puguin derivar-se de la interposició de 
reclamacions, incloses les despeses derivades de les que eventualment puguin adreçar-
se contra ella. 

6. Els subcontractistes restaran obligats sols davant el contractista principal, d’acord 
amb la normativa general de contractació, i no tindran en cap cas acció directa contra la 
Corporació contractant per les obligacions contretes amb ells per part del contractista 
com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 

7. Els contractistes estaran obligats, tanmateix, a efectuar una auditoria anual durant 
tota la durada del contracte, que serà contractada directament per l’Ajuntament i amb 
càrrec al propi contractista, per a aquells contractes de valor estimat superior o igual 
a 1.000.000.-€ (UN MILIÓ D’EUROS). 



 

 

 

 

Secció 2a. Determinacions específiques relatives als contractes d’obres i 
instal·lacions. 

 

Clàusula 51.- Legalització de les instal·lacions. 

El contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions davant dels 
Serveis Territorials de la Generalitat competents en matèria d’Indústria, la qual cosa 
implica la redacció dels projectes corresponents de legalització de les instal·lacions 
contingudes en el projecte i dirigir-ne l’execució.  Les despeses ocasionades per les 
esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats, etc.) són a 
càrrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació.  
Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de les obres seran obtinguts 
pel contractista i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de 
servituds respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals, i tributs 
locals. 

Les Clàusules Particulars hauran de preveure el termini per al compliment d’aquesta 
obligació. Als efectes del compliment del termini d’execució, no es computaran els 
endarreriments no imputables al contractista en la tramitació de la legalització. 

 

Clàusula 52.- Assaigs i anàlisis de materials i d'unitats d'obra.   

1. Els materials que s’utilitzin a les obres hauran d’ésser aprovats per la Direcció de 
l’obra, raó per la qual els que es proposin per part del contractista per utilitzar a l’obra 
hauran de ser examinats i, si la Direcció ho considera oportú, també assajats abans de 
la seva acceptació.  En conseqüència, el contractista està obligat a informar a la 
Direcció de l’obra sobre la procedència dels materials que es vagin a fer servir amb 
l’anticipació necessària al dia previst de la seva utilització, per tal que puguin ésser 
realitzats, si escau, els assaigs pertinents. 

2. Les despeses que originin les proves, anàlisis i assaigs seran per compte del 
contractista, fins a un import màxim de l'1,5 per 100 del pressupost de licitació de l’obra 
que se li hagi adjudicat, tret que s'indiqui un altre percentatge a les Clàusules 
Particulars, entenent-se que aquest límit es refereix a la despesa total de les exigides i 
no a cada una de les proves, anàlisis o assaigs a verificar. 

 

Clàusula 53.- Transport i aplec dels materials de l’obra. 

Els materials per a l’execució de les obres hauran de transportar-se i aplegar-se pel 
contractista d’acord amb les especificacions, normes, reglamentacions tècniques o 
instruccions que siguin aplicables a cadascun d’ells, o, en tot cas, segons la pràctica 
de la bona construcció. 

 



 

 

Clàusula 54.- Instal·lacions auxiliars i provisionals. 

1. El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis 
auxiliars per oficines, magatzems, coberts i instal·lacions que siguin necessàries per a la 
seva execució. 

2. La localització dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents 
de transport i utilització són per compte i a càrrec del contractista. 

3. El contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que 
es fixin a la llicència municipal respecte a la gestió dels residus que generi durant 
l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, 
assumint, si escau, els costos de gestió, tot això d’acord amb el que disposa la 
normativa aplicable reguladora dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

Clàusula 55.- Senyalització de les obres. 

1. En el Pla de Seguretat i Salut en el treball s’establirà a càrrec del contractista tota la 
senyalització necessària en aquest aspecte durant el desenvolupament de les obres.   
S’utilitzaran a aquest efecte els corresponents senyals vigents establerts pels òrgans 
autonòmics, estatals o pels organismes internacionals que en siguin competents. 

2. Addicionalment, la Corporació, si ho estima convenient, podrà exigir al contractista 
que instal·li al seu càrrec un cartell informatiu de les obres, d’acord amb el que 
s’especifiqui a les Clàusules Particulars. 

 

Clàusula 56.- Reposició de servituds omeses en el projecte. 

Les servituds que el contractista hagi de reposar i que no estiguin previstes en el 
pressupost del projecte li seran abonades als preus unitaris que figurin  en aquest,  i, si 
no hi hagués preus unitaris de possible aplicació, es fixaran en la forma prevista per a 
les modificacions del contracte. 

 

Clàusula 57.- Objectes trobats i materials procedents de les obres. 

El contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant 
l'execució de les obres en les excavacions i demolicions practicades, i haurà de donar 
immediatament compte de les troballes a la Direcció de l'obra, col·locar-les sota la seva 
custòdia i respondre en l’endemig per les sostraccions o desperfectes que pugui 
ocasionar-hi el personal depenent d’ell o qualsevol tercer.    

 

Secció 3a. Determinacions específiques relatives a altres tipus de contractes. 

 

Clàusula 58.- Programa de treball en els contractes de serveis. 

El contractista, en els contractes de serveis de tracte successiu, i quan així s'estableixi 
expressament a les Clàusules Particulars, estarà obligat a presentar un programa de 
treball.  



 

 

La Corporació resoldrà sobre el programa dintre dels quinze dies següents al de la seva 
presentació, transcorreguts els quals sense que hagués recaigut resolució expressa al 
respecte s'entendrà aprovat.   

 

Clàusula 59.- Execució del contracte de subministrament. 

La Corporació i el contractista es sotmetran a les prescripcions referides a les 
qüestions següents: 

1.  Inspecció del subministrament:   

La Corporació podrà establir, segons la naturalesa dels béns objecte del contracte, 
les proves, anàlisis o assaigs que estimi pertinents, a efectes de la inspecció dels 
béns, el que, en cada cas, haurà d'especificar-se a les Clàusules Particulars. 

2.  Mitjans d'identificació i conservació:   

L'empresari està obligat a utilitzar les classes i mides d'embalatges, senyalitzacions i 
retolaments que la Corporació pogués exigir, essent necessari per a això que el detall 
d'aquests conceptes s'especifiqui a les Clàusules Particulars. 

3.  Proves, anàlisis i assaigs:   

Les despeses que originin les proves, anàlisis i assaigs seran per compte de 
l'empresari, fins a un import màxim d'un 1 per 100 del pressupost de licitació del 
subministrament que se li hagi adjudicat, tret que s'indiqui un altre percentatge a les 
Clàusules Particulars, entenent-se que aquest límit es refereix a la despesa total de les 
exigides i no a cada una de les proves, anàlisis o assaigs a verificar. 

L'òrgan de contractació fixarà, en cada cas, la quantitat, el format, les dimensions i 
altres característiques que han de reunir les mostres i provetes per a assaigs i 
anàlisis, en cas de no existir disposició general a l'efecte ni trobar-se establertes les 
esmentades dades a les Clàusules Particulars. 

4.  Característiques dels béns objecte del subministrament:   

Els béns a lliurar per l'empresari en compliment del que s'ha pactat hauran de complir 
totes les normes de caràcter general establertes i, en concret, les específiques que 
s'estableixin a les Clàusules Particulars. 

5.  Responsabilitat de l'empresari:   

L'empresari respondrà de la qualitat dels béns subministrats i de les faltes de 
conformitat que puguin esdevenir-se en el termini de dos anys a comptar des del 
lliurament, en els termes de la normativa en matèria de defensa dels consumidors i 
usuaris, i només restarà exempt de responsabilitat quan els vicis que s'observin 
s’hagin produït com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de la Corporació 
o com a conseqüència dels vicis del projecte elaborat per ella mateixa en els 
contractes de subministrament de fabricació d’acord amb l’establert a la normativa 
general en matèria de contractació.  

 

Capítol III. Modificacions del contracte. 

Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus de contractes. 



 

 

Clàusula 60.- Modificació del contracte. 

1. Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació sols podrà introduir 
modificacions en ell  per raons d’interès públic quan se n’hagi previst expressament la 
possibilitat a les Clàusules Particulars o a l’anunci de licitació o bé en els casos i amb els 
límits establerts a la normativa general de contractació, modificacions que seran 
obligatòries per al contractista.  

Els supòsits de modificacions previstes a la documentació que regeix la licitació hauran 
de definir-se i detallar-se amb l’abast i tots els requeriments exigits per la normativa 
general de contractació. 

Els supòsits de modificacions no previstes a la documentació que regeix la licitació que 
puguin produir-se per les circumstàncies taxades a la normativa general de contractació 
no poden alterar les condicions essencials de la licitació i adjudicació del contracte, i 
hauran de limitar-se a introduir les variacions estrictament indispensables per respondre 
a la causa objectiva que les faci necessàries. 

2. La modificació del contracte s’haurà de formalitzar en els termes de la normativa 
general de contractació, havent-hi de constar la novació modificativa del contracte, i, 
en allò que escaigui, el reajustament del preu, dels terminis d’execució i de l’import de 
la garantia definitiva del contracte.      

3. Les anteriors previsions s’entenen sens perjudici de les especialitats que estableix 
la normativa general de contractació per a la modificació dels contractes de gestió de 
serveis públics, els de concessió d’obres públiques i els d’obres i instal·lacions, així 
com també, en relació amb aquests últims, de les determinacions específiques que 
estableix aquest plec a la secció 2a. del present capítol. 

 

Clàusula 61.- Pròrrogues del contracte i variacions en el seu termini d’execució. 

1. El contracte o les Clàusules Particulars podran preveure una o vàries pròrrogues 
sempre que les seves característiques romanguin inalterables durant el període de 
durada d’aquelles i que la concurrència per a la seva adjudicació hagi estat realitzada 
tenint en compte la durada màxima del contracte, incloent els períodes de pròrroga.
  

La pròrroga del contracte s’acordarà motivadament abans de la seva finalització per 
l’òrgan de contractació i serà obligatòria per al contractista, llevat que el contracte o les 
Clàusules Particulars prevegin altrament de forma expressa, sense que pugui produir-se 
pel consentiment tàcit de les parts. 

Tanmateix, en els contractes de serveis la pròrroga requerirà el mutu acord de les parts. 

2. El termini d'execució del contracte sols serà perllongat per aquelles causes 
justificades no imputables al contractista que, a judici de la Corporació,  impedeixin 
complir el seu objecte dins del termini previst. 

3. Seran causa de força major, que podran incidir en el termini d'execució del 
contracte, les que amb tal caràcter resultin de la legislació vigent. 

4. L’òrgan de contractació, en cada cas a instància del contractista i amb l'informe previ 
del Servei promotor de la contractació, determinarà l’abast de la pròrroga que es 



 

 

concedeixi en el termini d'execució del contracte, en els termes previstos a la normativa 
general.      

Transcorregut un mes des que el contractista hagués sol·licitat la pròrroga del termini 
d’execució sense haver recaigut resolució expressa, s’entendrà estimada la petició. 

 

Secció 2a. Determinacions específiques relatives als contractes d’obres i 
instal·lacions. 

 

Clàusula 62.- Modificacions previstes. 

1. Seran obligatòries per al contractista les modificacions en els elements que integren 
el contracte d’obres que s’acordin de conformitat amb el que estableix la normativa 
general de contractació. 

En cas que la modificació suposi supressió o reducció d’unitats d’obra, el contractista no 
tindrà dret a reclamar cap rescabalament. 

2. Sols podran introduir-se variacions obligatòries per al contractista sense prèvia 
aprovació quan consisteixin en l’alteració del número d’unitats d’obra realment 
executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, sempre que no 
representin un increment de la despesa superior al 10% del preu primitiu del 
contracte, IVA exclòs.   

 

Clàusula 63.- Modificacions no previstes. 

1. Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra o classes de fàbrica 
no compreses en el projecte o quines característiques siguin diferents de les que s’hi 
inclouen, els preus que els siguin aplicables seran fixats per l’òrgan de contractació a 
proposta de la Direcció de l’obra i tenint en compte les observacions que hi formuli el 
contractista en tràmit d’audiència prèvia per un termini mínim de tres dies hàbils, 
havent-se de basar una i altres, en tot allò que hi resulti d’aplicació, en els costos 
elementals fixats en la descomposició dels preus unitaris integrats en el contracte. 

2. Si el contractista no acceptés els preus fixats en els termes de l’apartat anterior, 
l’òrgan de contractació podrà contractar les unitats d’obra o classes de fàbrica de 
referència amb un altre empresari pels mateixos preus o bé executar-les directament. 

 

Clàusula 64.- Expedient de modificació del projecte i del contracte. 

1. Quan la Direcció de l’obra consideri necessària una modificació del projecte 
sol·licitarà autorització a l’òrgan de contractació per tal d’iniciar l’expedient 
corresponent, quina tramitació tindrà caràcter d’urgència i comprendrà les actuacions 
següents: 

a)  Proposta tècnica motivada de modificació del projecte per la Direcció de 
l’obra, on figuri l’import aproximat de la modificació així com la descripció 
bàsica de les obres a realitzar. 



 

 

b)  Redacció de la modificació del projecte i la seva aprovació tècnica mitjançant 
informe del Servei promotor, així com l’aprovació de l’expedient per l’òrgan de 
contractació.  

c)  Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de 
tres dies hàbils. 

d)  Informes preceptius:  

d.1)  informes de la Secretaria General i de la Intervenció General de la 
Corporació;  

d.2)  informe de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, en cas que 
l’import de les modificacions proposades, aïllada o conjuntament, sigui 
superior al 10% del preu primitiu del contracte i aquest fos igual o 
superior a 6.000.000’- EUR;    

d.3)  els altres que determinin les lleis. 

e)  Aprovació de l’expedient d’execució de l’obra per l’òrgan de contractació, així 
com del pressupost addicional líquid. 

f)  Si escau, replanteig del projecte modificat i la seva comprovació. 

2. La conformitat per part del contractista als nous preus i a la seva eventual 
repercussió sobre el termini d’execució del contracte serà condició necessària per tal 
de poder començar els treballs corresponents a les unitats noves.    

3. Si la necessitat d’introduir modificacions en el projecte es dedueix com a 
conseqüència de la comprovació del replanteig, la Direcció de l’obra ho farà constar 
en l’acta que reflecteix aquesta, suspendrà la iniciació de les obres i elaborarà una 
estimació raonada de l’import de les modificacions esmentades, que sotmetrà a 
l’òrgan de contractació en el termini de quinze dies a comptar des del dia següent al 
de la signatura de l’acta.  Si aquest decideix iniciar la modificació del projecte, es 
tramitarà d’acord a les previsions de l’apartat primer, i s’acordarà la suspensió 
temporal, total o parcial de l’obra, i, en aquest darrer cas, la iniciació dels treballs en 
aquelles parts no afectades per les modificacions previstes en el projecte.    

4. Les previsions dels apartats anteriors, així com el canvi de l’origen o procedència 
dels materials naturals previstos a la memòria o, si escau, a les Prescripcions 
Tècniques, es tramitaran també com a modificacions contractuals d’acord amb les 
previsions de la normativa general en matèria de contractació.    

5. El Pla de Seguretat i Salut previst a la clàusula 36 d’aquest Plec haurà de ser 
modificat en tota la mesura que ho necessiti la modificació del projecte, així com la 
introducció de noves unitats d’obra, o, si escau, la del contracte. 

 

Clàusula 65.- Obres accessòries a les del projecte principal. 

Les obres accessòries no incloses en el projecte inicial ni necessàries, sinó 
simplement convenients, per a l’adequació de l’obra principal a la seva finalitat, però 
que la Corporació estimi procedent executar, hauran de ser objecte de contractació 
independent de la que regeix aquella.  



 

 

 

Capítol IV. Règim econòmic del contracte. 

Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus de contractes. 

 

Clàusula 66.- Pressupost del contracte. 

1. El pressupost de licitació constituirà la xifra màxima a la qual hauran d’ajustar-se 
o millorar les seves proposicions econòmiques els oferents i vindrà expressat a les 
Clàusules Particulars en lletres i números en la unitat monetària de compte euro.  

En tot cas s’indicarà com a partida independent l’import de l’Impost sobre el Valor 
Afegit (IVA). 

2.  Dins el límit màxim del pressupost de licitació, l’oferta dels empresaris s'entendrà 
en tot cas comprensiva de la totalitat del contracte i portarà implícita: 

a) L'import dels treballs accessoris o auxiliars, inclosos dietes, transports, 
emmagatzematge i/o altres. 

b) Les despeses derivades de l'aplicació de les disposicions legals sobre 
seguretat i salut en el treball, incloent-hi en particular totes les derivades de 
l’elaboració i aplicació de la planificació preventiva en cas de concurrència 
empresarial, i els honoraris corresponents. 

c) Les despeses corresponents al control de qualitat. 

d) L'import de les càrregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals 
augments que s’hi produeixin en el decurs del termini d’execució del contracte 
com a conseqüència de la negociació col·lectiva.   

3.  En totes les ofertes dels empresaris haurà d’indicar-se, com a partida 
independent, l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA);  en cas de no constar 
com a partida independent, es sumarà d’ofici a l’import ofertat el percentatge de l’IVA 
que correspongui.  

4. El càlcul del valor estimat, que s’aplicarà en els supòsits previstos a la normativa 
general de contractació, haurà de tenir en compte qualsevol forma d’opció eventual, 
l’eventual pròrroga del contracte i la totalitat de les modificacions previstes, amb 
exclusió de l’import de l’IVA. 

5. D’acord amb la normativa general de contractació, totes les mencions d’aquest 
Plec a quanties, imports, valors, pressupost o equivalents s’entendran sempre 
referides sense IVA, sens perjudici de les excepcions que l’esmentada normativa 
estableix. 

 

Clàusula 67.- Revisió i adequació de preus. 

1. La revisió de preus en els contractes de la Corporació tindrà lloc d’acord amb els 
termes establerts a la normativa general de contractació llevat que la seva 
improcedència s’hagués previst expressament en les Clàusules Particulars o pactat en 
el contracte, quan s’hagués executat, al menys, en un 20% del seu import i hagués 
transcorregut un any des de la seva formalització. 



 

 

Per excepció, en els contractes de gestió de serveis públics la revisió podrà tenir lloc 
una vegada transcorregut el primer any d’execució del contracte, sense que sigui 
necessari haver executat el 20% de la prestació.  

2.  Per a l’aplicació del sistema, els índexs i les fórmules de revisió de preus es 
seguiran les previsions de la normativa general de contractació. 

3. Quan l’objecte i la naturalesa del contracte ho permetin, les Clàusules Particulars 
o el contracte podran incloure clàusules de variació de preus en funció del 
compliment de determinats objectius de terminis o de rendiment, així com 
penalitzacions per incompliment de clàusules contractuals, havent de determinar amb 
precisió els supòsits en què es produiran aquestes variacions i les regles per a la 
seva determinació. 

 

Clàusula 68.- Transmissió dels drets de cobrament 

1. El contractistes que tinguin drets de cobrament davant de la Corporació podran 
cedir-los conforme a dret. 

2. Per a que aquesta cessió tingui plena eficàcia enfront la Corporació serà requisit 
imprescindible que l’acord de cessió es notifiqui fefaentment a aquesta per part del 
contractista. 

3. Una vegada la Corporació tingui coneixement de la transmissió d’aquest dret, el 
manament de pagament haurà de ser expedit a favor del cessionari, indicant també el 
nom del cedent. 

4. Els manaments de pagament a nom del contractista tindran efectes alliberatoris per 
a la Corporació mentre aquesta no tingui coneixement fefaent de la cessió. 

5. El que preveuen els apartats anteriors s’entén sens perjudici de les determinacions 
contingudes en la normativa procedimental que pogués dictar la Corporació en relació 
amb les cessions de crèdit. 

 

Clàusula 69.- Interès de demora. 

1. Quan els pagaments de les factures no es realitzin dins del termini legalment previst, 
a comptar des de la data de l’aprovació de les certificacions d’obres o la dels documents 
que acreditin la conformitat dels béns lliurats o els serveis prestats amb allò disposat en 
el contracte, i sens perjudici del què procedeixi sobre la resolució del contracte per 
causa de l'esmentat retard, la Corporació abonarà al contractista, a partir del compliment 
del dit termini, l'interès de demora i el rescabalament pels costos de cobrament en els 
termes previstos a la normativa vigent per la qual s’estableixen mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials. 

D’acord amb la normativa general de contractació, per a què s’esdevingui l’inici del 
còmput del termini per a la generació d’interessos, el contractista haurà d’haver complert 
l’obligació de presentar la factura davant el registre de factures habilitat a l’efecte, en 
temps i forma, en el termini de trenta dies naturals a comptar des de la data de 
lliurament efectiu dels béns o la prestació del servei. Si el contractista incomplís aquest 



 

 

termini la generació d’interessos no s’iniciarà fins que hagin transcorregut trenta dies a 
comptar des de la data de presentació de la factura en el registre corresponent. 

2. Sens perjudici del què estableixin les normes tributàries i de la Seguretat Social, 
els acomptes que procedeixin per l’execució del contracte sols podran ser objecte 
d’embargament en els supòsits següents: 

a)  Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en 
l’execució del contracte i de les quotes socials que se’n derivin. 

b) Per al pagament de les obligacions contretes pel contractista amb els 
subcontractistes i subministradors referides a l’execució del contracte. 

 

Secció 2a. Determinacions específiques relatives als contractes d’obres i 
instal·lacions. 

 

Clàusula 70.- Certificacions i abonaments al contractista de les obres executades.  

1. Dins dels deu dies següents del termini al que correspon la relació valorada 
mensual, salvant que les Clàusules Particulars estableixin una altra freqüència en 
l’expedició en funció de la natura i característiques de l’obra a executar, la Direcció de 
l'obra expedirà la certificació als efectes de pagament i, en la mateixa data d'expedició, 
lliurarà una còpia de la certificació i de la relació valorada, amb justificant de recepció, al 
contractista, el qual haurà d’expedir i registrar d’immediat la factura corresponent. 

2. Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el 
concepte d’acomptes, subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en 
l’amidament final i sense suposar de cap manera aprovació i recepció de les obres que 
corresponguin.    

 

Clàusula 71.- Certificacions i abonaments de les revisions de preus. 

Les certificacions de revisió de preus es tramitaran com qualsevol certificació ordinària, 
imputant-se a l'anualitat contreta pel contracte, o com a certificació anticipada si 
l'esmentada anualitat està exhaurida.  Es realitzaran  simultàniament amb la que 
correspongui a l'obra executada en l'esmentat període i s'entendran amb base als últims 
índexs vigents que s’hagin publicat al BOE si els corresponents al mes a què es refereix 
la certificació d'obra no ho han estat. 

 

Clàusula 72.- Acomptes per operacions preparatòries. 

El contractista podrà percebre acomptes per a les operacions preparatòries 
realitzades, com ara aplec de materials i instal.lacions o equips de maquinària pesant 
adscrits a l’obra, amb l’objectiu d’afavorir el finançament inicial d’aquesta, sempre i 
quan s’hagi previst a les Clàusules Particulars i prèvia constitució, en tot cas, per part 
d’aquell, de la garantia dels esmentats pagaments mitjançant la prestació d’un aval 
específic pel seu import.  

 



 

 

Clàusula 73.- Abonament de partides alçades. 

Les partides alçades s'abonaran d'acord amb el que s'assenyali en el plec de 
prescripcions tècniques i a les Clàusules Particulars i, en defecte de previsió en 
aquests, en la forma establerta en el tractament normatiu de les partides alçades a 
justificar i de les partides alçades d’abonament íntegre.    

 

Secció 3a. Determinacions específiques relatives a altres tipus de contractes. 

 

Clàusula 74.- Règim econòmic i forma de pagament en els contractes de 
serveis. 

1.  El règim econòmic serà el que resulti de la documentació contractual. 

2.  L'abonament del preu s'efectuarà en les condicions que s'indiquin a les Clàusules 
Particulars, i el pagament de quantitats exigirà la prèvia realització, total o parcial, pel 
contractista de les prestacions que constitueixin l'objecte del contracte. 

3.    En els contractes de tracte successiu l’abonament s’efectuarà sobre les 
certificacions o documents acreditatius de la prestació que s’hagin expedit prenent 
com a base les valoracions realitzades pel Servei promotor en els períodes que fixin 
les Clàusules Particulars dins els marges establerts per la normativa general de 
contractació.  

 

Clàusula 75.- Especialitats del preu en el contracte de subministraments. 

1. El contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels subministraments 
efectivament lliurats i formalment rebuts per la Corporació d’acord amb les condicions 
estipulades al contracte. 

2. Quan raons tècniques o econòmiques motivades a l’expedient ho aconsellin, la 
Corporació podrà establir a les Clàusules Particulars que el pagament del preu total dels 
béns a subministrar consisteixi part en diner i part en el lliurament d’altres béns de la 
mateixa classe sense que, en cap cas, l’import d’aquests no pugui superar el 50 % del 
preu total, d’acord amb les previsions de la normativa general de contractació. 

 

 

Capítol V. Resolució del contracte 

Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus de contractes. 

 

Clàusula 76.- Causes i efectes generals de resolució del contracte. 

1. De conformitat amb la normativa general de contractació, i amb els efectes que per 
a cada supòsit s’hi determinen, són causes generals de resolució del contracte les 
següents: 

a)  La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 



 

 

personalitat jurídica de la societat contractista, sens perjudici del què disposa la 
normativa general de contractació per als casos de successió del contractista. 

b)  La declaració de concurs o la d’insolvència en qualsevol procediment.  

c)  El mutu acord entre la Corporació i el contractista. 

d)  La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i 
l’incompliment del termini de quinze dies hàbils per iniciar l’execució a comptar 
des de la formalització en els expedients de tramitació urgent. 

e)  La manca de pagament per part de la Corporació en el termini de sis mesos o 
bé l’inferior que la Generalitat de Catalunya determini si escau en aplicació de 
l’establert a la normativa general de contractació. 

f)  L’incompliment de les demés obligacions contractuals essencials qualificades 
com a tals als plecs o al contracte. 

g)  La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la 
possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se 
executant la prestació en aquells termes, quan no sigui possible modificar el 
contracte d’acord amb l’establert a la normativa general de contractació. 

h)  Les que s’estableixin expressament al propi plec de clàusules generals, a les 
Clàusules Particulars o al contracte, o altres que estableixi la normativa general. 

2. En els contractes de gestió de serveis públics no són d’aplicació les causes 
detallades a les lletres d) i e) de l’anterior apartat, tot això d’acord amb la normativa 
general de contractació. 

3. L’aplicació i els efectes de les causes generals de resolució es regeixen per 
l’establert a la normativa general de contractació. 

 

Secció 2a. Determinacions específiques relatives a diversos tipus contractuals. 

 

Clàusula 77.- Causes i efectes específics de resolució del contracte d’obres. 

1. Les causes específiques de resolució dels contractes d’obres, segons la normativa 
general de contractació, són:  

a)  La demora en la comprovació del replanteig. 

b)  La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a sis mesos per 
part de la Corporació. 

c)  El desistiment o la suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos 
acordat per la Corporació.  

2. Els efectes de la resolució per les causes específiques assenyalades són els 
següents: 

a)  La resolució del contracte donarà lloc en tot cas a la comprovació, 
mesurament i liquidació de les obres realitzades d’acord amb el projecte, 
fixant els saldos pertinents a favor o en contra del contractista, en els termes 
establerts a la normativa general. 



 

 

b)  En el supòsit de demora en la comprovació del replanteig, el contractista sols 
tindrà dret a una indemnització equivalent al 2% del preu de l’adjudicació. 

c)  En el supòsit de suspensió de la iniciació de les obres per termini superior a 
sis mesos per causa imputable a la Corporació, el contractista tindrà dret a 
percebre, per tots els conceptes, una indemnització del 3% del preu 
d’adjudicació. 

d)  En el supòsit de desistiment o suspensió de l’execució de les obres iniciades 
per termini superior a vuit mesos per part de la Corporació, el contractista 
tindrà dret al 6% del preu de les obres deixades de realitzar en concepte de 
benefici industrial, entenent-se per obres deixades de realitzar les que resultin 
de la diferència entre les reflexades en el contracte primitiu i les seves 
modificacions i les que s’haguessin executat fins a la data de notificació de la 
suspensió.      

e)  Quan les obres hagin de ser continuades per un altre empresari o per la 
pròpia Corporació, amb caràcter d’urgència, per motius de seguretat o per tal 
d’evitar la ruïna d’allò que s’hagués construït, l’òrgan de contractació, un cop 
hagi notificat al contractista la liquidació de les executades, podrà acordar la 
seva continuació, sens perjudici de què el contractista pugui impugnar la 
valoració efectuada davant del propi òrgan de contractació, el qual resoldrà el 
que procedeixi dins el termini de quinze dies. 

 

Clàusula 78.- Causes i efectes específics de resolució del contracte de serveis. 

1. Les causes específiques de resolució dels contractes de serveis, segons la 
normativa general de contractació, són:  

a)  La suspensió, per causa imputable a la Corporació, de la iniciació del contracte 
per un termini superior a sis mesos a comptar des de la data que s’hi assenyala 
per al seu començament, llevat que les Clàusules Particulars fixin un termini 
menor. 

b)  El desistiment o la suspensió, acordat per la Corporació, del contracte per 
termini superior a un any, llevat que les Clàusules Particulars fixin un termini 
menor. 

c)  La resolució dels contractes complementaris, determinada per la del seu 
respectiu contracte principal. 

2. Els efectes de la resolució per les causes específiques assenyalades són els 
següents: 

a)  El contractista té dret en tot cas a percebre el preu dels estudis, informes, 
projectes, treballs o serveis que hagi realitzat efectivament d’acord amb el 
contracte i hagin estat rebuts per la Corporació. 

b)  En el supòsit de suspensió de la iniciació del contracte per termini superior a 
sis mesos per causa imputable a la Corporació, el contractista sols té dret a 
una indemnització del 5% del seu preu. 



 

 

c)  En el supòsit de desistiment o suspensió de l’execució del contracte per 
termini superior a un any per part de la Corporació, el contractista tindrà dret 
al 10% del preu dels estudis, informes, projectes o treballs pendents de 
realitzar, en concepte de benefici deixat d’obtenir.      

 

Clàusula 79.- Causes i efectes específics de resolució del contracte de 
subministrament. 

1. Les causes específiques de resolució del contracte de subministrament, segons la 
normativa general de contractació, són:  

a)  La suspensió, per causa imputable a la Corporació, de la iniciació del contracte 
per un termini superior a sis mesos a comptar des de la data que s’hi assenyala 
per al seu començament, llevat que les Clàusules Particulars fixin un termini 
menor. 

b)  El desistiment o la suspensió, acordat per la Corporació, del contracte per 
termini superior a un any, llevat que les Clàusules Particulars fixin un termini 
menor. 

2. Els efectes de la resolució per les causes específiques assenyalades són els 
següents: 

a)  En tot cas, la recíproca devolució dels béns i de l’import dels pagaments 
realitzats, i, quan això no fos possible o convenient per a la Corporació, 
aquesta haurà d’abonar el preu dels lliurats efectivament i rebuts de 
conformitat. 

b)  En el supòsit de suspensió de la iniciació del contracte per termini superior a 
sis mesos per causa imputable a la Corporació, el contractista sols tindrà dret 
a una indemnització del 3% del seu preu. 

c)  En el supòsit de desistiment o suspensió de l’execució del contracte per 
termini superior a un any per part de la Corporació, el contractista tindrà dret 
al 6% del preu dels lliuraments deixats de realitzar, en concepte de benefici 
industrial.      

 

Clàusula 80.- Causes i efectes específics de resolució dels contractes de gestió 
de serveis públics. 

1. Les causes específiques de resolució del contracte de gestió de serveis públics, 
segons la normativa general de contractació, són:  

a)  La demora superior a sis mesos per part de la Corporació en el lliurament al 
contractista de la contraprestació o dels medis auxiliars a què s’hagués obligat 
segons el contracte. 

b)  El rescat del servei per la Corporació. 

c)  La supressió del servei per raons d’interès públic. 

d)  La impossibilitat de l’explotació del servei com a conseqüència dels acords 
adoptats per la Corporació amb posterioritat al contracte.   



 

 

2. Els efectes de la resolució per les causes específiques assenyalades són els 
següents: 

a)  La Corporació abonarà, en tot cas, al contractista el preu de les obres i 
instal·lacions executades per aquest que hagin de passar a propietat d’aquella, 
tenint en compte el seu estat i el temps que resti per a la reversió. 

b)  L’incompliment de les obligacions del contracte per una de les parts produirà els 
efectes establerts a les disposicions específiques del servei.  

c)  En el supòsit de demora superior a sis mesos per part de la Corporació, el 
contractista tindrà dret a l’abonament de l’interès de demora previst a la Llei per 
la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions 
comercials de les quantitats degudes o valors econòmics convinguts, a comptar 
des del venciment del termini previst per al seu lliurament, així com dels danys i 
perjudicis soferts.    

d)  En els supòsits de rescat, supressió o impossibilitat de l’explotació del servei, la 
Corporació indemnitzarà el contractista pels danys i perjudicis que se li causin, 
inclosos els guanys futurs que deixi de percebre.  Per al càlcul d’aquesta 
indemnització es prendrà com a base els resultats de l’explotació a l’últim 
quinquenni i la pèrdua del valor de les obres i instal·lacions que no hagin de 
revertir a la Corporació, tenint en compte el seu grau d’amortització.  

 

Clàusula 81.- Causes i efectes específics de resolució del contracte de 
concessió d’obra pública  

1. Les causes específiques de resolució del contracte de gestió de serveis públics, 
segons la normativa general de contractació, són:  

a) L’execució hipotecària declarada deserta o la impossibilitat d’iniciar el 
procediment d’execució hipotecària per falta d’interessats autoritzats a l’efecte 
en els casos en que així procedís, d’acord amb l’establert en la llei. 

b)  El segrest de la concessió per un termini superior a l’establert com a màxim 
sense que el contractista hagi garantit l’assumpció completa de les seves 
obligacions. 

c)  La demora superior a sis mesos per part de l’òrgan de contractació en el 
lliurament al concessionari de la contraprestació, dels terrenys o dels medis 
auxiliars a que es va obligar contractualment. 

d)  El rescat de l’explotació de l’obra pública per l’òrgan de contractació.  

e)  La supressió de l’explotació de l’obra pública per raons d’interès públic. 

f)  La impossibilitat de l’explotació de l’obra pública com a conseqüència d’acords 
adoptats per la Corporació amb posterioritat al contracte. 

g)  L’abandonament, la renúncia unilateral, així com l’incompliment pel 
concessionari de les seves obligacions essencials. 

2. Els efectes de la resolució per les causes específiques assenyalades són,  d’acord 
amb la normativa general de contractació, els següents: 



 

 

a)  La resolució del contracte donarà lloc en tot cas a l’abonament per part de la 
Corporació al concessionari de l’import de les inversions realitzades per raó 
de l’expropiació de terrenys, execució d’obres en construcció i adquisició de 
béns que siguin necessaris per a l’explotació de l’obra objecte de la 
concessió. 

b)  En el supòsit de demora superior a sis mesos per part de l’òrgan de 
contractació en el lliurament al concessionari de la contraprestació, dels 
terrenys o dels medis auxiliars a que es va obligar contractualment, el 
concessionari podrà optar per la resolució del contracte o per exigir 
l’abonament de l’interès legal de les quantitats degudes o els valors 
econòmics convinguts. 

c)  En els supòsits de rescat, supressió i impossibilitat de l’explotació de l’obra 
pública per causa d’acords administratius posteriors, la Corporació 
rescabalarà el concessionari pels danys i perjudicis irrogats, en una quantia 
que es determinarà tenint en compte els guanys futurs que el concessionari 
deixarà de percebre tenint en compte els resultats d’explotació en l’últim 
quinquenni quan sigui possible, i a la pèrdua del valor de les obres i 
instal·lacions que no hagin pogut ser lliurades a la Corporació tenint en 
compte llur grau d’amortització. 

d)  En el supòsit de resolució per causa imputable al concessionari, li serà 
incautada la fiança i haurà de rescabalar a la Corporació els danys i perjudicis 
ocasionats en el que excedeixi de l’import de la garantia incautada.      

e)  L’òrgan de contractació podrà acordar també, com a conseqüència de la 
resolució de la concessió, la resolució dels contractes atorgats pel 
concessionari per a l’aprofitament de les zones complementàries i la resolució 
dels contractes d’explotació comercial. A tal efecte, abonarà la indemnització 
que, si escau, correspongui, la qual anirà a càrrec del concessionari quan la 
resolució de la concessió hagi estat per causa imputable a aquest. 

 

Capítol VI. Conclusió del contracte, recepcions, termini de garantia i liquidació. 

Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals. 

 

Clàusula 82.- Extinció, recepció, termini de garantia i liquidació del contracte. 

1. Els contractes s’extingeixen per compliment o bé per resolució, de conformitat amb 
la normativa general de contractació i la resta de la normativa aplicable. 

2. La constatació del compliment del contracte exigeix un acte formal i positiu de 
recepció o conformitat per part de la Corporació en els termes establerts a la normativa 
general de contractació i la resta de la normativa aplicable. 

3. Les Clàusules Particulars fixaran un termini de garantia a comptar des de la data de 
recepció en sentit positiu o conformitat, llevat dels contractes de gestió de serveis 
públics i d’aquells altres en què no sigui necessari, en quin cas s’haurà de justificar a 
l’expedient.  L’exhauriment d’aquest termini extingeix la responsabilitat del contractista, 
llevat que la normativa general de contractació o altres estableixin altres terminis. 



 

 

Conclòs el termini de garantia contractual, el Servei promotor emetrà un informe i, si 
l'empresari està exempt de responsabilitat, s'iniciarà el tràmit per al retorn de la 
garantia.    

4. La liquidació del contracte serà acordada, notificada al contractista i practicada en 
els termes establerts a la normativa general de contractació i la resta de la normativa 
aplicable.      

 

Clàusula 83.- Devolució o cancel·lació de la garantia 

Efectuada la liquidació, un cop transcorregut el termini de garantia i acomplerts els 
requisits legals, l'òrgan de contractació adoptarà resolució ordenant la devolució o 
cancel·lació de la garantia i la notificarà a l’interessat, tot això dins el termini de dos 
mesos des de l’acabament del termini de la garantia.  

 

Secció 2a. Determinacions específiques relatives al contracte d’obres i 
instal·lacions. 

 

Clàusula 84.- Recepció de l’obra. 

1. Efectuades les prestacions convingudes o lliurades les obres, es procedirà, com a 
regla general, dins del mes següent, a l'acte formal i positiu de recepció o de la 
conformitat, del qual s’estendrà l’acta corresponent per triplicat i a un sol efecte, que 
signaran la Direcció de l'obra, el contractista, acompanyat del seu facultatiu si ho creu 
oportú, i el responsable del contracte o el facultatiu representant de la Corporació.  Un 
exemplar serà retirat per cadascun dels assistents a l'acte i el corresponent a la 
Corporació serà inclòs a l’expedient. 

Si, per causes que li siguin imputables, el contractista no compleix la seva obligació 
d’assistir a la recepció de l’obra, el representant de la Corporació li remetrà un exemplar 
de l’acta per tal que formuli les al·legacions que consideri convenients en el termini de 
deu dies, sobre les que resoldrà l’òrgan de contractació.    

2. Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es farà constar el sentit negatiu 
a l’acta de recepció i la Direcció assenyalarà els defectes observats i detallarà les 
instruccions precises fixant un termini per reparar aquells. Si el contractista no hagués 
efectuat la reparació a l’acabament d’aquest termini podrà concedir-se-li un nou 
termini improrrogable o bé declarar resolt el contracte. 

3. A l’acta de recepció s’ha de fixar la data per a la realització de l’amidament, acte al 
qual serà obligatòria l’assistència del contractista. 

4. D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, es 
podran rebre les mateixes per la Corporació, fent-se constar en l'acta de recepció 
aquests defectes, que hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini que se li 
assenyali. 

5. Podran fer-se recepcions parcials de part o parts de les obres quan siguin 
susceptibles de ser executades per fases que puguin ser lliurades a l’ús públic, segons 



 

 

l’establert a les Clàusules particulars, en quin cas haurà d’expedir-se la corresponent 
certificació a compte.    

 

Clàusula 85.- Termini de garantia. 

1. El termini de garantia, que començarà a comptar-se a partir de la data en que sigui 
formalitzada, en sentit positiu, la recepció de les obres i instal·lacions o, si escau, la 
conformitat, es fixarà a les Clàusules Particulars de cada contractació, i no podrà ser 
inferior a un any, llevat de casos especials. 

2. En el cas de recepcions parcials, el termini de garantia de les parts rebudes 
començarà a comptar-se des de la data de la respectiva recepció. 

3. Durant el termini de garantia, el contractista tindrà cura de la conservació i vigilància 
de les obres d’acord amb el que estableixi la documentació contractual i a les 
instruccions que li doni la Direcció de l’obra.  Si no atengués aquesta obligació i donés 
lloc a risc o perill per a l’obra, la Corporació executarà directament i a càrrec d’aquell els 
treballs necessaris per tal d’evitar el dany.    

 

Clàusula 86.- Certificació final. 

En el termini de tres mesos a comptar des de la data de l’acta de recepció l’òrgan de 
contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà 
abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte.  

 

Clàusula 87.- Liquidació del contracte. 

En el termini de 15 dies naturals anteriors al compliment del termini de garantia, la 
Direcció de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, informarà sobre l’estat de les 
obres. Si fos favorable o, en cas contrari, un cop reparat allò construït, es procedirà, en 
el termini d’un mes, a acordar i notificar la liquidació de les obligacions pendents en els 
termes establerts a la normativa general. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA.- Règim contractual de les entitats públiques 
empresarials i societats mercantils locals. 

Les entitats públiques empresarials i societats mercantils dependents de la Corporació  
es regiran per llurs respectives instruccions de contractació i, en allò no previst en 
aquelles, per les disposicions d’aquest Plec i en els termes de la normativa general de 
contractació. 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA.- Derogació normativa. 

L’entrada en vigor del present Plec deixa sense efecte qualsevol altre plec, acord o 
resolució adoptats a l’empara de la legislació derogada per la normativa general de 
contractació vigent. 

 



 

 

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA.- Entrada en vigor. 

El present Plec entrarà en vigor una vegada hagin estat complerts els requeriments 
establerts a la legislació, i publicats en el Butlletí Oficial de la Província els acords 
relatius a la seva aprovació definitiva i la remissió a la present publicació, completada 
amb la de les clàusules modificades, si així ha estat acordat per la Corporació. 
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1)     DADES GENÈRIQUES: 

1.1) Definició de l'objecte del contracte 

És objecte del present Plec la contractació promoguda pel Servei/Organisme 
............................................. de subministraments consistent en .................................. 

El Codi CPV que correspon és ....................................................................................... 

 

1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la 
justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació/aspectes de negociació estan 
acreditats a l’expedient. 

 

1.3) Pressupost de licitació 

� El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 
(expressat en lletres i números) ................................................ euros (IVA exclòs). 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de 
licitació, 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 al Plec de Clàusules Administratives Generals de l'ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú (en endavant PCAG). 

L’IVA que correspon aplicar és el .... % i ascendeix a la quantitat de ............. 
euros.  

(En cas que l’IVA a aplicar no sigui el tipus general o procedeixi una exempció,  
indicar la base jurídica). 

� El pressupost màxim de licitació de la contractació, formulat en termes de preus 
unitaris, es fixa en la quantitat de (expressat en lletres i números) 
………………………………………. euros (IVA exclòs)  

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

 

   Producte Import preu 
unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus 
impositiu IVA 

Import IVA Total import preu 
unitari màxim 
IVA inclòs 

 €   € 

 €   € 

 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus 
unitaris màxims definits com a tipus de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant 
partida independent.  



 

 

(En cas que l’IVA a aplicar no sigui el tipus general o procedeixi una exempció,  
indicar la base jurídica). 

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 tipus de licitació. S’exclourà al licitador l’oferta 
del qual ultrapassi el pressupost o qualsevol dels preus unitaris tipus de licitació.  

El pressupost màxim, formulat en termes de preus unitaris, s’ha calculat en base 
a les estimacions dels serveis a realitzar durant l’execució del contracte i no 
suposa una obligació de despesa per part de l'ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú/Organisme, atès que aquesta 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 al Plec de Clàusules Administratives Generals de l'ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú (en endavant PCAG). 

 

1.4) Aplicacions pressupostàries 

� La despesa derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària ............................... del vigent pressupost de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú /Organisme. 

� La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà 
efectiva amb càrrec a les següents aplicacions del pressupost dels exercicis ........ 
(Indicar aplicacions pressupostàries i import detallat per a cada exercici), tot 
d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 

Quant a la durada: 

� El contracte tindrà una durada de .................... a comptar des de la formalització 
del contracte. 

� El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada de .................. a comptar des 
de l’inici del lliurament del bé. 

La data d’inici del lliurament del producte es fixarà en el contracte d’acord amb 
l’article 26.1.g) del TRLCSP. 

El termini de lliurament serà ........................... 

Quant a la pròrroga: 

� El contracte serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva 
vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de ................................................. 

La pròrroga serà obligatòria per al contractista. 

� El contracte no serà prorrogable. 



 

 

 

1.6) Valor estimat 

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 88 i concordants 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, és de ......................... 
IVA exclòs. (expressat en lletres i números). 

Totes les mencions d’aquest Plec a quanties, imports, valors, pressupostos o 
equivalents s’entendran referides sense IVA, llevat que es disposi altrament. 

 

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

La contractació, que es tramitarà de forma ordinària / urgent i està subjecta / no està 
subjecta a regulació harmonitzada, es durà a terme mitjançant: 

���� procediment obert i adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de 
valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 150 i 157 a 161 del TRLCSP.  

���� procediment obert i adjudicació mitjançant l’aplicació d’un criteri, el preu, en virtut 
d’allò que estableixen els articles 150 i 157 a 161 del TRLCSP, en estar 
perfectament definides tècnicament les prestacions que constitueixen el seu 
objecte, en els termes que consten en el Plec de Prescripcions Tècniques 
particulars, d’acord amb les previsions de l’article 150.3.f)  TRLCSP. 

���� procediment negociat sense publicitat, en virtut d’allò que estableixen els articles 
169 a 178 del TRLCSP. 

 

1.8) Import màxim de les despeses de publicitat 

���� L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la 
present contractació, que haurà d’abonar el contractista, serà de ........................... 
euros.  

���� No és procedent. 

 

1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions 

���� PROCEDIMENT OBERT 

La documentació per prendre part en aquesta licitació es presentarà dins el termini 
que s’estableixi en l’anunci corresponent, en el Servei/Organisme ……….. 
……………………………… (adreça postal i electrònica, núm. de telèfon i de fax), de 
dilluns a divendres laborables, de ... hores a ... hores, podent ésser també enviada 
per correu. En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar abans de … hores a 
l’Oficina de Correus i dins del termini màxim establert a l’anunci corresponent, havent-
se d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax al dit 
Servei/Organisme el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest 
darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les proposicions. 
Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense haver-se rebut la 



 

 

documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.  

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües 
cooficials de Catalunya, degudament signada, en dos / tres sobres (en funció de si hi 
ha criteris que depenguin d’un judici de valor o no), en els termes següents: 

SOBRE NÚM. 1 

Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació 
de.......... (consignar objecte del contracte i lots, si escau).............., 
presentada per ...……......." i haurà de contenir la documentació següent: 

a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes 
legalment per contractar amb l’Administració, d’acord amb el model 
següent 

"En/Na......................................... 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 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 54 a 84 
TRLCSP; 

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

- Que, de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, 
autoritza l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú/Organisme perquè pugui 
obtenir directament, davant de les Administracions competents, els 
certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

� SÍ  � NO 

- Que disposa de la 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 present Plec i que es compromet a 
adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals/ materials 
descrits a la dita clàusula.  

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a 
aportar la documentació assenyalada en la clàusula 1.32) del present 
Plec. 

(Lloc, data, signatura i segell)." 

b) Altres declaracions 



 

 

- En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió 
temporal, haurà de presentar una declaració manifestant aquest 
extrem amb indicació dels 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. 

- En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes 
hauran de presentar una declaració sobre el grup empresarial a què 
pertanyen, amb indicació de les empreses que la composen 

- En el supòsit que concorri exempció d’IVA, el licitador haurà de 
presentar declaració de què es troba exempt, el motiu i que són 
vigents les circumstàncies que donaren lloc a la dita exempció. 

- En el supòsit que reuneixi algun/s dels criteris de preferència en els 
termes de la clàusula 1.12) del present Plec, el licitador haurà de 
presentar declaració consignant-los. 

- En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de 
presentar declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i 
Tribunals espanyols. 

c)  � Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia provisional, d’acord 
amb allò que disposa la clàusula 1.16) del present Plec (consignar només 
cas de ser exigida). 

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans 
de la finalització del termini de presentació de proposicions, d’acord amb 
l’article 146.5 TRLCSP. 

En qualsevol cas 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 1.32) del present 
Plec. 

 

SOBRE NÚM. 2 (només en cas de criteris que depenguin d’un judici de 
valor)  

Portarà la menció “Documentació tècnica relativa als criteris 
d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor per a la contractació de 
........ (consignar objecte del contracte i lots, si escau) 
..................................., presentada per .......……..." i haurà de contenir la 
documentació següent: 

• Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un 
judici de valor a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 1.11) del 
present Plec, numerada i indexada. 

 

 

 



 

 

ADVERTÈNCIA 

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

 

SOBRE NÚM. 2 / 3 (numerar en funció de si hi ha sobre núm. 2 o no) 

Portarà la menció “Proposició econòmica i documentació tècnica relativa 
als criteris avaluables de forma automàtica per a la contractació de ........ 
(consignar objecte del contracte i lots, si escau) ..................................., 
presentada per .......……..." i haurà de contenir la documentació següent: 

���� La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent: 

"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... 
carrer ........................, núm. .........., assabentat/da de les condicions exigides 
per optar a la  contractació relativa a (consignar objecte del contracte i lots, si 
escau), es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de 
Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives Particulars, 
que accepta íntegrament, per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA 
exclòs. (La quantitat haurà d'expressar-se en lletres i xifres).  

L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €. 

(Lloc, data, signatura i segell)." 

���� En tractar-se de preus unitaris, la proposició econòmica, que haurà 
d’ajustar-se al model següent:  

"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... 
carrer ........................, núm.........., assabentat/da de les condicions exigides 
per optar a la  contractació relativa a (consignar objecte del contracte i lots, si 
escau)......................................., es compromet a portar-la a terme amb 
subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules 
Administratives Particulars, que accepta íntegrament, amb els preus unitaris 
següents:  

  OFERTA DE LICITADOR 

Producte Preu unitari 
màxim IVA 
exclòs 

Preu unitari 
ofertat IVA 
exclòs 

Tipus %   
IVA 

Import 
IVA 

Total preu 
unitari ofertat 
IVA inclòs 

 €     

 €     

 

(Lloc, data, signatura i segell)." 



 

 

• Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de 
forma automàtica a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 1.11) 
del present Plec, numerada i indexada. 

 

���� PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 

La documentació per prendre part en el procediment negociat sense publicitat es 
presentarà dins el termini que s’estableixi en la invitació corresponent, en el 
Servei/Organisme ……………………… (persona de contacte, adreça postal i 
electrònica, núm. de telèfon i de fax).  

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües 
cooficials de Catalunya, degudament signada, en un sobre, dins del qual s’inclourà la 
documentació que es detalla a continuació: 

El sobre portarà la menció "Documentació del procediment negociat sense 
publicitat per a la contractació de.......... (objecte del contracte i lots, si 
escau).............., presentada per ...……......." i haurà de contenir la 
documentació següent: 

a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes 
legalment per contractar amb l’Administració, d’acord amb el model 
següent: 

"En/Na......................................... 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 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 54 a 84 TRLCSP; 

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

- Que, de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, 
autoritza l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú/Organisme perquè pugui 
obtenir directament, davant de les Administracions competents, els 
certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social. 

� SI  � NO 

- Que disposa de la 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 present Plec i que es compromet a 



 

 

adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals/ materials 
descrits a la dita clàusula.  

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a 
aportar la documentació assenyalada en la clàusula 1.32) del present 
Plec. 

(Lloc, data, signatura i segell)." 

b) Proposició econòmica, d’acord amb el model següent: 

���� La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent: 

"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom 
propi / en representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., 
domiciliada a ........... carrer ........................, núm. .........., 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractació 
relativa a (consignar objecte del contracte i lots, si escau), es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de 
Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives 
Particulars, que accepta íntegrament, per la quantitat de 
……….……………….. euros, IVA exclòs. (La quantitat haurà 
d'expressar-se en lletres i xifres).  

L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €. 

(Lloc, data, signatura i segell)." 

���� En tractar-se de preus unitaris, la proposició econòmica, que haurà 
d’ajustar-se al model següent:  

"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom 
propi / en representació de l'empresa.............., CIF núm. .............., 
domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., assabentat/da 
de les condicions exigides per optar a la  contractació relativa a 
(consignar objecte del contracte i lots, si escau)...................................., 
es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de 
Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives 
Particulars, que accepta íntegrament, amb els preus unitaris següents:  

 

            OFERTA DE LICITADOR 

Producte Preu 
unitari 
màxim 
IVA 
exclòs 

Preu 
unitari 
ofertat IVA 
exclòs 

Tipus %    
IVA 

 Import IVA Total preu 
unitari 
ofertat  

IVA inclòs 

    

    

(Lloc, data, signatura i segell)." 

 



 

 

c) Altres declaracions: 

- En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió 
temporal, haurà de presentar una declaració manifestant aquest extrem 
amb indicació dels 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. 

- En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran 
de presentar una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, 
amb indicació de les empreses que la composen. 

- En el supòsit que concorri exempció d’IVA, el licitador haurà de presentar 
declaració de què es troba exempt, el motiu i que són vigents les 
circumstàncies que donaren lloc a la dita exempció. 

- En el supòsit que reuneixi algun/s dels criteris de preferència en els 
termes de la clàusula 1.12) del present Plec, el licitador haurà de 
presentar declaració consignant-los. 

- En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de 
presentar declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i 
Tribunals espanyols. 

d) Altra documentació: 

• Documents relatius als aspectes econòmics i tècnics objecte de 
negociació, de conformitat amb la clàusula 1.11) del present Plec.  

e) � Resguard acreditatiu d'haver constituït la garantia provisional, d’acord 
amb allò que disposa la clàusula 1.16) del present Plec (consignar només 
en cas de ser exigida). 

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de 
la finalització del termini de presentació de proposicions, d’acord amb l’article 
146.5 TRLCSP. 

En qualsevol cas 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 1.32) del present Plec. 

 

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

El licitador haurà de complir les condicions següents: 

� Disposar de la solvència següent:  

a) Solvència econòmica i financera: 

���� Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si escau, justificant de 
l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.  

Mínim exigit: 

............................................... 



 

 

Mitjà d’acreditació: 

............................................... 

���� Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el Registre 
oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes 
en Registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els 
llibres de comptabilitat degudament legalitzats. 

Mínim exigit: 

............................................... 

Mitjà d’acreditació: 

............................................... 

���� Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de 
negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit 
com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de 
creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura en què es 
disposi de les referències de dit volum de negocis.  

Mínim exigit: 

............................................... 

Mitjà d’acreditació: 

............................................... 

Quan, per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències 
sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera 
mitjançant qualsevol altra documentació presentada que sigui considerada 
com a suficient per l’òrgan de contractació. 

b) Solvència professional o tècnica: 

���� Relació dels principals subministraments realitzats en els últims tres anys 
que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els 
subministraments efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o 
visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector 
públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat 
expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració 
de l’empresari. 

Mínim exigit: 

............................................... 

Mitjà d’acreditació: 

............................................... 

���� Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en 
l’empresa, dels què es disposi per a l’execució del contracte, especialment 
aquells encarregats del control de qualitat. 

 



 

 

Mínim exigit: 

............................................... 

Mitjà d’acreditació: 

............................................... 

���� Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures empleades per 
l’empresari per garantir la qualitat i els medis d’estudi i recerca de l’empresa.  

Mínim exigit: 

............................................... 

Mitjà d’acreditació: 

............................................... 

���� Control efectuat per l’entitat del sector públic contractant, o en el seu nom, per 
un organisme oficial competent de l’Estat en el qual l’empresari estigui 
establert, sempre que hi hagi acord amb aquest organisme, quan els 
productes a subministrar siguin complexes o quan, excepcionalment, hagin de 
respondre a un fi particular. Aquest control ha de versar sobre la capacitat de 
producció de l’empresari i, si fos necessari, sobre els mitjans d’estudi i recerca 
de què disposa, així com sobre les mesures adreçades a controlar la qualitat. 

Mínim exigit: 

............................................... 

Mitjà d’acreditació: 

............................................... 

���� Mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar, l’autenticitat 
de les quals pugui certificar-se a petició de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
/Organisme. 

Mínim exigit: 

............................................... 

Mitjà d’acreditació: 

............................................... 

���� Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de 
qualitat, de competència reconeguda, que acreditin la conformitat de 
productes perfectament detallada mitjançant referències a determinades 
especificacions o normes. 

Mínim exigit: 

............................................... 

Mitjà d’acreditació: 

............................................... 

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



 

 

......................................... 

����  Adscriure, d’acord amb l’article 64.2 TRLCSP, els mitjans personals i materials 
que indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre els 
següents 

......................................... 

 

1.11) Criteris d'adjudicació / aspectes de negociació (en procediment 
obert/negociat, segons el cas) 

���� PROCEDIMENT OBERT 

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició 
econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit 
s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 

���� Criteris que depenen d’un judici de valor  (.......  %) 

-................................................fins a ........ punts 

-................................................fins a ........ punts 

-................................................fins a ........ punts 

���� Criteris avaluables de forma automàtica  (.... %) 

- Preu ofertat..............................fins a ........ punts 

S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació i la màxima 
puntuació a l’oferta més baixa, puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les 
baixes i de manera proporcional. 

-.............................fins a ........ punts 

-.............................fins a ........ punts 

En tot cas, l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú/Organisme es reserva la facultat 
d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament 
més avantatjoses d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els 
termes d’allò que disposa l’article 151.3 TRLCSP. 

 

���� PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Els aspectes econòmics i tècnics objecte de negociació seran els següents: 

- Preu ofertat 

- ................... 

- ................... 

S’hauran de negociar les condicions d’execució i els termes de les ofertes respecte 
dels aspectes de negociació indicats. En el decurs de la negociació s’haurà de 
garantir, en particular, el compliment dels principis de no discriminació i d’igualtat de 
tracte de tots els licitadors 



 

 

 

1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 

L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més 
avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació serà:  

� El previst al Plec de Clàusules Administratives Generals de l'ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 

� El següent: 

-................... 

-................... 

 

1.13) Termini per a l’adjudicació 

���� PROCEDIMENT OBERT AMB MÉS D’UN CRITERI DE VALORACIÓ 

� L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data 
d’obertura de les ofertes rebudes.  

� L’adjudicació es realitzarà dins el termini de ............ a comptar des de la data 
d’obertura de les ofertes rebudes, d’acord amb la justificació que consta a 
l’expedient. 

 

���� PROCEDIMENT OBERT AMB UN ÚNIC CRITERI DE VALORACIÓ 

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

���� No és procedent 

 

1.14) Variants 

� Els licitadors podran presentar en les seves ofertes de manera clarament 
diferenciada les variants que puguin ser més convenients per a la realització de 
l’objecte del contracte, de conformitat amb les prescripcions següents ............. 
(cal concretar sobre quins elements i en quines condicions s’autoritzen) 

� Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 

 

1.15) Proposicions anormals o desproporcionades 

� En l’adjudicació amb un únic criteri de valoració, es consideraran ofertes anormals 
o desproporcionades aquelles incloses en els supòsits previstos a l’article 85 del 
RGLCAP 

� En l’adjudicació amb més d’un criteri de valoració:  

� per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormal o 



 

 

desproporcionada, es consideraran globalment els criteris objectius fixats 
contrastats amb l’oferta presentada, d’acord amb els paràmetres objectius per 
a cadascun dels criteris següents 

............................................................ 

� No és procedent. 

 

1.16) Garantia provisional 

� No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 103 TRLCSP. 

� Per prendre part en aquesta licitació, s’haurà de constituir una garantia provisional 
per un import de ……………………euros (no superior al 3% del pressupost de 
licitació), d’acord amb la justificació que consta a l’expedient. 

La garantia provisional serà retornada als interessats immediatament després de 
l’adjudicació del contracte. 

 

1.17) Garantia definitiva 

� La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import 
d’adjudicació/pressupost de licitació. 

La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes 
previstes a l’article 96.1 TRLCSP.  

���� A més, la garantia definitiva podrà instrumentar-se mitjançant retenció del 
primer o primers pagaments que s’efectuïn (consignar la forma i condicions de 
la retenció). 

� No s’exigeix la constitució de garantia definitiva, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 95 del TRLCSP, d’acord amb la justificació que consta a 
l’expedient. 

 

1.18) 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. 

� 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 facilitar tota la documentació que li sigui requerida en 
relació als seus subcontractistes (en cas de ser prevista la subcontractació) o 
subministradors en els termes de l’article 228 bis TRLCSP. 

- Altres 



 

 

 

1.19) Condicions especials d’execució 

� Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit 
s’indiquen i el seu incompliment constituirà infracció greu en els termes d’allò que 
disposa l’article 60.2.e) TRLCSP i sense perjudici d’allò que disposa la clàusula 
1.23) del present Plec. 

.............................................. 

� No és procedent. 

 

1.20) Modificació del contracte 

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en 
la forma prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 del dit 
text legal. 

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

a) Les condicions, l’abast i els límits següents: 

................................................................. 

b) L’import següent: 

� La modificació del contracte podrà afectar, com a màxim, en més o en menys, 
al ............% del pressupost de licitació. 

� En haver-se formulat el pressupost màxim de licitació en termes de preus 
unitaris, la modificació del contracte podrà afectar, com a màxim, a l’alça, al 
........... % del dit pressupost 

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

 

1.21) Règim de pagament 

El contractista presentarà factures mensuals/trimestrals... i el seu pagament es 
realitzarà per l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú /Organisme, en els terminis 
establerts en l’article 216.4 TRLCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la 
presentació dels TC1 i TC2 del personal destinat a l'execució del contracte, 
als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves 
obligacions amb la Seguretat Social. 

Les factures s'han de presentar en el Registre l'ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú/Organisme, depenent de la Intervenció General, que és l'òrgan que té les 
competències en matèria de comptabilitat, i han d'incloure la identificació del 
destinatari de la contractació ........................................ (consignar denominació centre 
gestor). 

 

 



 

 

1.22) Revisió de preus 

� S’admet la revisió de preus de conformitat amb allò que preveu l’article 89.1 
TRLCSP segons la fórmula/sistema següent: 

� Quan hagi transcorregut un any des de la formalització del contracte i s’hagi 
executat, com a mínim, el 20% del seu import/pressupost de licitació, el preu  
es revisarà anualment de conformitat amb l'Índex General de Preus al 
Consum elaborat per l'Institut Nacional d'Estadística. En aquest cas, la revisió 
serà del ... % (fins a un màxim del 85%) de variació experimentada per l’índex 
adoptat.  

� Altres 

� No s’admet la revisió de preus, d’acord amb la justificació que consta a 
l’expedient. 

 

1.23) Causes de resolució 

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 299 
del TRLCSP, les següents: 

- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per 
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als 
presents Plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de l'ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú/Organisme puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic. 

- L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que 
disposa la clàusula següent, referida a les penalitats. 

- Altres (consignar, en el seu cas). 

 

1.24) Penalitats 

Cas que l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú/Organisme opti per la no resolució del 
contracte, s’imposaran al contractista les penalitats següents: 

� per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà: 

� una penalitat diària en la proporció de 0,20 per cada 1.000 € del preu del 
contracte/pressupost del contracte.  

� Altres penalitats, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient, i que són 
les següents: (cal motivar la necessitat a l’expedient i establir un barem 
proporcional al grau d’incompliment). 

................................................................. 

� pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o 
de les condicions especials d’execució i/o per l’incompliment parcial de l’execució 
de les prestacions definides al contracte, s’imposaran penalitats de fins al .... %, 
sobre el pressupost del contracte, que hauran de ser proporcional al grau 
d’incompliment, en els termes següents: 

................................................................. 



 

 

 

1.25) 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 des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que 
s’haurà de formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu. 

� El termini especial de recepció serà .............., a comptar des del lliurament o la 
realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar 
mitjançant el corresponent document acreditatiu. 

 

1.26) Termini de garantia del contracte 

� Es fixa un termini de garantia de ................................. a comptar des de la data de 
recepció i/o conformitat de la prestació contractada. 

� 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. 

 

1.27) Cessió 

El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del 
contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l'ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú/Organisme, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 226 del 
TRLCSP. 

 

1.28) Subcontractació 

� El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del 
contracte, fins al........ % (màxim 60%) de l’import d’adjudicació/pressupost de 
licitació, mitjançant comunicació prèvia i per escrit a l'ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú/Organisme del subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els requisits 
assenyalats a l’article 227 del TRLCSP. 

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

� En base a les raons tècniques que consten a l’expedient, el contractista podrà 
subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins al ….. % (superior a 
60%) de l’import d’adjudicació/pressupost de licitació, mitjançant comunicació 
prèvia i per escrit a l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú/Organisme del 
subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 
227 del TRLCSP. 

 

1.29) Confidencialitat de la informació 

D’acord amb l’article 140.2 del TRLCSP, 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 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà 
divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i 
justificada, per aquests com a confidencial.  

En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té 
caràcter confidencial. 

 

1.30) 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, pel Plec 
de Clàusules Administratives Generals de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
aprovat pel Ple de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú en sessió de data ..... i publicat 
en el BOPB de data ........, pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la seva normativa de 
desplegament, així com per la resta de normativa legal aplicable.     

 

1.31) Domicili a efectes de notificacions 

Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de 
forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal 
d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present 
contractació serà el que figuri en el contracte corresponent. 

 

1.32) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel  
licitador proposat com a adjudicatari 

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 151.2 del TRLCSP haurà de: 

- Acreditar la constitució de la garantia definitiva, (cas de ser exigida i llevat que 
s’instrumenti mitjançant retenció en el preu). 

- Presentar els següents documents: 

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o 
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat 
o persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de 
nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la 
persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la 
societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el 
que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, 
els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran 
d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui 
exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant 
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si 



 

 

s’escau, en el corresponent registre oficial. 

Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del 
licitador sigui validada per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de 
l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran 
d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els 
articles 58 i 72 del TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials 
o professionals que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.  

La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de 
conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP. 

b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat 
l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú/Organisme per obtenir de forma directa la 
seva acreditació. 

c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la 
disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte 
(consignar només en cas d’exigència de compromís d’adscripció) en els termes 
de la clàusula 1.10 del present Plec. 

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. 

Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran eximides de presentar la 
documentació referida – excepció de la referida a la garantia definitiva (cas ser 
exigida i llevat que s’instrumenti mitjançant retenció en el preu), a l’habilitació 
professional, la solvència econòmica i tècnica i l’adscripció de mitjans, en el seu cas, 
si no consta en el Registre de Licitadors-, sempre i quan aportin la diligència 
d’inscripció i la declaració responsable de què les circumstàncies reflectides a la 
diligència no han experimentat cap variació. 

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els 
termes assenyalats a l’article 151 TRLCSP. 

 

1.33) Formalització del contracte 

� El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del 
TRLCSP. 

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 recepció 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. 

� El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del 



 

 

TRLCSP. 

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. 

 

1.34) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del contractista 

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, 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. 

 

1.35) Assegurances 

� El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil per un import mínim de.................... €. 

� No és procedent. 

 

1.36) Lloc de prestació/lliurament 

El lloc fixat per al lliurament dels béns objecte del contracte és ………………. 

 

1.37) Responsable del contracte 

� Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 52 
del TRLCSP, a .................................... 

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. 

� No es designa responsable del contracte, en els termes d’allò que preveu 
l’article 52 del TRLCSP. 

 



 

 

1.38) Protecció de dades de caràcter personal 

El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en 
especial, les contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de 
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 
de desembre. 

En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i 
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de 
l'òrgan competent de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú/Organisme. En el cas que el 
personal vinculat a l'empresa contractista tingués accés, directe o indirecte, a dades o 
informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de 
secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el 
desenvolupament de l'activitat o servei prestat. 

 

2) DADES ESPECÍFIQUES: 

2.1) Vigilància i examen que incumbeix a l’òrgan de contractació, respecte de la 
fase d’elaboració 

� La vigilància i l’examen a la fase d’elaboració s’exercirà pels mitjans següents: 

............................................................  

� No és procedent. 

 

2.2) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del 
contracte 

L'ajuntament de Vilanova i la Geltrú/Organisme es reserva la realització de 
comprovacions sobre la qualitat de l’objecte del contracte, a la seva recepció, pels 
mitjans següents: 

.................................................................. 

 

2.3) Determinació de la garantia dels pagaments que es formalitzin amb 
anterioritat a la recepció total dels béns contractats 

� En el cas que es formalitzin pagaments amb anterioritat a la recepció total dels 
béns contractats, el contractista haurà de constituir una garantia complementària 
d’import ............................... euros.  

� No és procedent. 

 

2.4) Possibilitat de pagament del preu per part de la Corporació/Organisme 
mitjançant el lliurament de béns de la mateixa naturalesa que els que 
s’adquireixen 

� L'ajuntament de Vilanova i la Geltrú/Organisme satisfarà el preu total dels béns de 



 

 

la manera següent: 

............. euros, en diners. 

............. euros, mitjançant el lliurament d’altres béns de la mateixa naturalesa. 

� No és procedent. 

 

2.5) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 

� En suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics 
del contractista a les dependències de l'ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú/Organisme, i en funció del risc que comporta, el contractista, en un 
termini màxim de deu dies naturals a comptar des del següent al de la 
formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs, restarà 
obligat a elaborar i trametre al Servei promotor la planificació preventiva duta a 
terme, en base a la informació facilitada per l'ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú/Organisme. 

Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa general 
de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a 
l’avaluació dels riscos detectats i les mesures específiques a adoptar per 
eliminar o reduir i controlar els esmentats riscos. Així mateix, el contractista 
haurà d’acreditar, en el termini assenyalat al paràgraf anterior, el compliment del 
deure d’informació i formació als treballadors implicats en els treballs d’execució 
esmentats en relació amb la planificació preventiva efectuada amb motiu de la 
concurrència empresarial. 

Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i 
responsable dels principis d’acció preventiva i dels mètodes de treball, així com 
el control de la interacció de les diferents activitats desenvolupades a les 
dependències de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú/Organisme i l’adequació 
entre els riscos existents i les mesures aplicades, s’estableixen els següents 
medis de coordinació. 

� L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre l'ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú/Organisme i el contractista. 

� La celebració de reunions periòdiques entre l'ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú/Organisme i el contractista. 

� Les reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut de l'ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú/Organisme i del contractista o en el seu defecte, amb els 
delegats de prevenció. 

� La impartició d’instruccions. 

� L’establiment conjunt de mesures específiques de prevenció dels riscos 
existents en el centre de treball que puguin afectar els treballadors de 
l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú/Organisme i del contractista o de 
procediments o protocols d’actuació. 

� La presència al centre de treball dels recursos preventius de l'ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú/Organisme i del contractista. 



 

 

� La designació d’una o més persones encarregades de la coordinació de les 
activitats preventives. 

� No és procedent. 

 

Vilanova i la Geltrú, xxxx de xxxx de 20xx 

 

El secretari general    L'alcaldessa 

 

 

Isidre Martí i Sardà    Neus Lloveras i Massana 

 

   El contractista 

 

 

          Xxxxx 

 

 

 

ANNEX III 

MODEL TIPUS DE PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
APLICABLES ALS CONTRACTES DE SERVEIS DE L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I DELS SEUS ORGANISMES DEPENDENTS, 
ADAPTATS ALS PROCEDIMENTS OBERTS I ALS NEGOCIATS SENSE 
PUBLICITAT. 

 

ÍNDEX 

1) DADES GENÈRIQUES 

1.1) Definició de l'objecte del contracte 

1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 

1.3) Pressupost de licitació 

1.4) Aplicacions pressupostàries 

1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 

1.6) Valor estimat 

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

1.8) Import màxim de les despeses de publicitat 



 

 

1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions 

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

1.11) Criteris d'adjudicació / aspectes de negociació 

1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 

1.13) Termini per a l’adjudicació 

1.14) Variants 

1.15) Proposicions anormals o desproporcionades 

1.16) Garantia provisional 

1.17) Garantia definitiva 

1.18) Drets i obligacions de les parts 

1.19) Condicions especials d’execució 

1.20) Modificació del contracte 

1.21) Règim de pagament 

1.22) Revisió de preus 

1.23) Causes de resolució 

1.24) Penalitats 

1.25) Termini de recepció de les prestacions del contracte 

1.26) Termini de garantia del contracte 

1.27) Cessió 

1.28) Subcontractació 

1.29) Confidencialitat de la informació 

1.30) Règim jurídic de la contractació 

1.31) Domicili a efectes de notificacions 

1.32) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel licitador 
proposat com a adjudicatari 

1.33) Formalització del contracte 

1.34) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del contractista 

1.35) Assegurances 

1.36) Lloc de prestació/lliurament 

1.37) Responsable del contracte 

1.38)) Protecció de dades de caràcter personal 

 



 

 

2) DADES ESPECÍFIQUES 

2.1) Sistema de determinació del preu del contracte 

2.2) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del 
contracte 

2.3) Programa de treball 

2.4) Criteris objectius per a l’elecció dels participants (en el concurs de projectes amb 
intervenció de Jurat) 

2.5) Operacions preparatòries susceptibles d’acomptes 

2.6) Facultat de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú/Organisme sobre manteniment 
d’estàndards de qualitat en la prestació del servei. 

2.7) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 

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

2.9) Indemnitzacions en cas de contractes d’elaboració de projectes 
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1)     DADES GENÈRIQUES: 

1.1) Definició de l'objecte del contracte 

És objecte del present Plec la contractació promoguda pel Servei/Organisme 
………………………………… de serveis consistent en …….........................................  

El Codi CPV que correspon és ..................................................................................... 

 

1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la 
justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació/aspectes de negociació estan 
acreditats a l’expedient. 

 

1.3) Pressupost de licitació 

� El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 
(expressat en lletres i números) ………………………………………. euros (IVA 
exclòs). 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de 
licitació, 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 al Plec de Clàusules Administratives Generals de l'ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú (en endavant PCAG). 



 

 

L’IVA que correspon aplicar és el .... % i ascendeix a la quantitat de ............. 
euros.  

(En cas que l’IVA a aplicar no sigui el tipus general o procedeixi una exempció,  
indicar la base jurídica). 

� El pressupost màxim de licitació de la contractació, formulat en termes de preus 
unitaris, es fixa en la quantitat de (expressat en lletres i números) 
………………………………………. euros  (IVA exclòs). 

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

 

     

     Servei 

Import preu 
unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus 
impositiu IVA 

 

Import IVA 

Total import preu 
unitari màxim IVA 
inclòs 

 €   € 

 €   € 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus 
unitaris màxims definits com a tipus de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant 
partida independent.  

(En cas que l’IVA a aplicar no sigui el tipus general o procedeixi una exempció,  
indicar la base jurídica). 

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 tipus de licitació. S’exclourà al licitador l’oferta 
del qual ultrapassi el pressupost o qualsevol dels preus unitaris tipus de licitació.  

El pressupost màxim, formulat en termes de preus unitaris, s’ha calculat en base 
a les estimacions dels serveis a realitzar durant l’execució del contracte i no 
suposa una obligació de despesa per part de l'ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú/Organisme, atès que aquesta 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 al Plec de Clàusules Administratives Generals de l'ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú (en endavant PCAG). 

 

1.4) Aplicacions pressupostàries 

� La despesa derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària ………………………………………. del vigent 
pressupost de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú/Organisme. 

� La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà 
efectiva amb càrrec a les següents aplicacions del pressupost dels exercicis ........ 
(Indicar aplicacions pressupostàries i import detallat per a cada exercici), tot 



 

 

d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 

Quant a la durada 

� El contracte tindrà una durada de ……………. a comptar des de la formalització 
del contracte. 

� El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada de .................. a comptar des 
de l’inici de la prestació del servei. 

La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte d’acord amb 
l’article 26.1.g) del TRLCSP. 

Quant a la pròrroga: 

� El contracte serà prorrogable de forma expressa, per mutu acord de les parts, 
sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir 
de ……………………… 

� El contracte no serà prorrogable. 

 

1.6) Valor estimat 

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 88 i concordants 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, és de ......................... 
IVA exclòs. (expressat en lletres i números). 

Totes les mencions d’aquest Plec a quanties, imports, valors, pressupostos o 
equivalents s’entendran referides sense IVA, llevat que es disposi altrament. 

 

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

La contractació, que es tramitarà de forma ordinària / urgent i està subjecta / no està 
subjecta a regulació harmonitzada (<indicar categoria - Annex II del TRLCSP ->), es 
durà a terme mitjançant: 

���� procediment obert i adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de 
valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 150 i 157 a 161 del TRLCSP.  

���� procediment obert i adjudicació mitjançant l’aplicació d’un criteri, el preu, en virtut 
d’allò que estableixen els articles 150 i 157 a 161 del TRLCSP, en estar 
perfectament definides tècnicament les prestacions que constitueixen el seu 
objecte, en els termes que consten en el Plec de Prescripcions Tècniques 
particulars, d’acord amb les previsions de l’article 150.3.g) TRLCSP. 

���� procediment negociat sense publicitat, en virtut d’allò que estableixen els articles 
169 a 178 del TRLCSP. 

 



 

 

1.8) Import màxim de les despeses de publicitat 

���� L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la 
present contractació, que haurà d’abonar el contractista, serà de 
…………………euros.  

���� No és procedent. 

 

1.9) Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions 

 

���� PROCEDIMENT OBERT 

La documentació per prendre part en aquesta licitació es presentarà dins el termini 
que s’estableixi en l’anunci corresponent, en el Servei/Organisme ……….. 
……………………………… (adreça postal i electrònica, núm. de telèfon i de fax), de 
dilluns a divendres laborables, de ... hores a ... hores, podent ésser també enviada 
per correu. En aquest cas, la documentació s’haurà de lliurar abans de … hores a 
l’Oficina de Correus i dins del termini màxim establert a l’anunci corresponent, havent-
se d’anunciar la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax al dit 
Servei/Organisme el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest 
darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les proposicions. 
Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense haver-se rebut la 
documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.  

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües 
cooficials de Catalunya, degudament signada, en dos / tres sobres (en funció de si hi 
ha criteris que depenguin d’un judici de valor o no), en els termes següents: 

SOBRE NÚM. 1 

Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació 
de.......... (consignar objecte del contracte i lots, si escau).............., 
presentada per ...……......." i haurà de contenir la documentació següent: 

a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes 
legalment per contractar amb l’Administració, d’acord amb el model 
següent: 

"En/Na......................................... 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 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 54 a 84 
TRLCSP; 

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

- Que, de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, 
autoritza l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú/Organisme perquè pugui 
obtenir directament, davant de les Administracions competents, els 
certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

� Sí  � NO 

- Que disposa de la 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 present Plec i que es compromet a 
adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals/ materials 
descrits a la dita clàusula.  

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a 
aportar la documentació assenyalada en la clàusula 1.32) del present 
Plec. 

(Lloc, data, signatura i segell)." 

b) Altres declaracions: 

- En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió 
temporal, haurà de presentar una declaració manifestant aquest 
extrem amb indicació dels 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. 

- En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes 
hauran de presentar una declaració sobre el grup empresarial a què 
pertanyen, amb indicació de les empreses que la composen. 

- En el supòsit que concorri exempció d’IVA, el licitador haurà de 
presentar declaració de què es troba exempt, el motiu i que són 
vigents les circumstàncies que donaren lloc a la dita exempció. 

- En el supòsit que reuneixi algun/s dels criteris de preferència en els 
termes de la clàusula 1.12) del present Plec, el licitador haurà de 
presentar declaració consignant-los. 

- En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de 
presentar declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i 
Tribunals espanyols. 

c)  � Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia provisional, d’acord 
amb allò que disposa la clàusula 1.16) del present Plec (consignar només 
cas de ser exigida). 



 

 

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans 
de la finalització del termini de presentació de proposicions, d’acord amb 
l’article 146.5 TRLCSP. 

En qualsevol cas 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 1.32) del present 
Plec. 

 

SOBRE NÚM. 2 (només en cas de criteris que depenguin d’un judici de 
valor)  

Portarà la menció “Documentació tècnica relativa als criteris 
d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor per a la contractació de 
........ (consignar objecte del contracte i lots, si escau) 
..................................., presentada per .......……..." i haurà de contenir la 
documentació següent: 

• Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un 
judici de valor a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 1.11) del 
present Plec, numerada i indexada. 

ADVERTÈNCIA 

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

 

SOBRE NÚM. 2 / 3 (numerar en funció de si hi ha sobre núm. 2 o no) 

Portarà la menció “Proposició econòmica i documentació tècnica relativa 
als criteris avaluables de forma automàtica per a la contractació de ........ 
(consignar objecte del contracte i lots, si escau) ..................................., 
presentada per .......……..." i haurà de contenir la documentació següent: 

���� La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent: 

"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... 
carrer ........................, núm. .........., assabentat/da de les condicions exigides 
per optar a la  contractació relativa a (consignar objecte del contracte i lots, si 
escau), es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de 
Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives Particulars, 
que accepta íntegrament, per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA 
exclòs. (La quantitat haurà d'expressar-se en lletres i xifres).  

L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €. 

(Lloc, data, signatura i segell)." 



 

 

���� En tractar-se de preus unitaris, la proposició econòmica, que haurà 
d’ajustar-se al model següent:  

"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l'empresa.............., CIF núm. .............., domiciliada a........... 
carrer ........................, núm.........., assabentat/da de les condicions exigides 
per optar a la  contractació relativa a (consignar objecte del contracte i lots, si 
escau)......................................., es compromet a portar-la a terme amb 
subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules 
Administratives Particulars, que accepta íntegrament, amb els preus unitaris 
següents:  

  OFERTA DE LICITADOR 

Servei Preu 
unitari 
màxim 
IVA exclòs 

Preu unitari 
ofertat IVA 
exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import 
IVA 

Total preu 
unitari ofertat 
IVA inclòs 

 €     

 €     

(Lloc, data, signatura i segell)." 

• Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de 
forma automàtica a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 1.11) 
del present Plec, numerada i indexada. 

 

���� PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 

La documentació per prendre part en el procediment negociat sense publicitat es 
presentarà dins el termini que s’estableixi en la invitació corresponent, en el 
Servei/Organisme ……………………… (persona de contacte, adreça postal i 
electrònica, núm. de telèfon i de fax).  

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües 
cooficials de Catalunya, degudament signada, en un sobre, dins del qual s’inclourà la 
documentació que es detalla a continuació: 

El sobre portarà la menció "Documentació del procediment negociat sense 
publicitat per a la contractació de.......... (objecte del contracte i lots, si 
escau).............., presentada per ...……......." i haurà de contenir la 
documentació següent: 

         

a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes 
legalment per contractar amb l’Administració, d’acord amb el model 
següent: 

"En/Na......................................... 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 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 54 a 84 TRLCSP; 

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

 - Que, de conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, 
autoritza l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú/Organisme perquè pugui 
obtenir directament, davant de les Administracions competents, els 
certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social. 

� SÍ  � NO 

- Que disposa de la 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 present Plec i que es compromet a 
adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals/ materials 
descrits a la dita clàusula.  

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a 
aportar la documentació assenyalada en la clàusula 1.32) del present 
Plec. 

(Lloc, data, signatura i segell)." 

b) Proposició econòmica, d’acord amb el model següent: 

���� La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent: 

"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom 
propi / en representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., 
domiciliada a ........... carrer ........................, núm. .........., 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractació 
relativa a (consignar objecte del contracte i lots, si escau), es 
compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de 
Prescripcions Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives 
Particulars, que accepta íntegrament, per la quantitat de 
……….……………….. euros, IVA exclòs. (La quantitat haurà 
d'expressar-se en lletres i xifres).  

L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €. 

(Lloc, data, signatura i segell)." 

���� En tractar-se de preus unitaris, la proposició econòmica, que haurà 
d’ajustar-se al model següent:  



 

 

"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom 
propi / en representació de l'empresa.............., CIF núm. .............., 
domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., assabentat/da 
de les condicions exigides per optar a la  contractació relativa a 
(consignar objecte del contracte i lots, si 
escau)......................................., es compromet a portar-la a terme amb 
subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars i de 
Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament, amb 
els preus unitaris següents:  

OFERTA DE LICITADOR 

       Servei Preu unitari 
màxim IVA 
exclòs 

   Preu unitari 
ofertat IVA 
exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import 
IVA 

Total preu 
unitari 
ofertat IVA 
inclòs 

 €     

 €     

 

(Lloc, data, signatura i segell)." 

 

c) Altres declaracions: 

- En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió 
temporal, haurà de presentar una declaració manifestant aquest extrem 
amb indicació dels 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. 

- En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran 
de presentar una declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen, 
amb indicació de les empreses que la componen. 

- En el supòsit que concorri exempció d’IVA, el licitador haurà de presentar 
declaració de què es troba exempt, el motiu i que són vigents les 
circumstàncies que donaren lloc a la dita exempció. 

- En el supòsit que reuneixi algun/s dels criteris de preferència en els 
termes de la clàusula 1.12) del present Plec, el licitador haurà de 
presentar declaració consignant-los. 

- En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de 
presentar declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i 
Tribunals espanyols. 

d) Altra documentació: 

• Documents relatius als aspectes econòmics i tècnics objecte de 
negociació, de conformitat amb la clàusula 1.11) del present Plec.  



 

 

e) � Resguard acreditatiu d'haver constituït la garantia provisional, d’acord 
amb allò que disposa la clàusula 1.16) del present Plec (consignar només 
en cas de ser exigida). 

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de 
la finalització del termini de presentació de proposicions, d’acord amb l’article 
146.5 TRLCSP. 

En qualsevol cas 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 1.32) del present Plec. 

 

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

 

���� CONTRACTES DE VALOR ESTIMAT IGUAL O SUPERIOR A 200.000 €, IVA 
EXCLÒS 

El licitador haurà de complir les condicions següents: 

�   Estar classificat en els grups, subgrups i categories que tot seguit s’assenyalen: 

Grup: …………  Subgrup: ………………. Categoria: ………………………………. 

� Disposar de l’habilitació empresarial o professional següent: 

......................................... 

� Adscriure, d’acord amb l’article 64.2 TRLCSP, els mitjans personals i materials 
que indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre els 
següents: 

.................................................... 

 

���� CONTRACTES DE VALOR ESTIMAT INFERIOR A 200.000 €, IVA EXCLÒS  

El licitador haurà de complir les condicions següents: 

� Disposar de la solvència següent:  

c) Solvència econòmica i financera: 

���� Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si escau, justificant de 
l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.  

Mínim exigit: 

............................................... 

Mitjà d’acreditació: 

............................................... 



 

 

���� Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el Registre 
oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes 
en Registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els 
llibres de comptabilitat degudament legalitzats. 

Mínim exigit: 

............................................... 

 

Mitjà d’acreditació: 

............................................... 

���� Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de 
negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit 
com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de 
creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura en què es 
disposi de les referències de dit volum de negocis.  

Mínim exigit: 

............................................... 

Mitjà d’acreditació: 

............................................... 

Quan, per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències 
sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera 
mitjançant qualsevol altra documentació presentada que sigui considerada 
com a suficient per l’òrgan de contractació. 

d) Solvència professional o tècnica: 

���� Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys 
que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els 
serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o 
visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector 
públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat 
expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració 
de l’empresari; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a 
l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.  

Mínim exigit: 

............................................... 

Mitjà d’acreditació: 

............................................... 

���� Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en 
l’empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats del 
control de qualitat.  

 



 

 

Mínim exigit: 

............................................... 

Mitjà d’acreditació: 

............................................... 

���� Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures empleades per 
l’empresari per garantir la qualitat i els medis d’estudi i recerca de l’empresa.  

Mínim exigit: 

............................................... 

Mitjà d’acreditació: 

............................................... 

���� Quan es tracti de serveis o treballs complexos o quan, excepcionalment, 
hagin de respondre a un fi especial, un control efectuat per l’òrgan de 
contractació o, en nombre d’aquest, per un organisme oficial o homologat 
competent de l’Estat en què estigui establert l’empresari, sempre que hi hagi 
acord de l’esmentat organisme. El control ha de versar sobre la capacitat 
tècnica de l’empresari i, si fos necessari, sobre els medis d’estudi i recerca 
de què disposi i sobre les mesures de control de la qualitat.  

Mínim exigit: 

............................................... 

Mitjà d’acreditació: 

............................................... 

���� Les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal 
directiu de l’empresa i, en particular, del personal responsable de l’execució 
del contracte.  

Mínim exigit: 

............................................... 

Mitjà d’acreditació: 

............................................... 

���� En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental 
que l'empresari podrà aplicar en executar el contracte.  

Mínim exigit: 

............................................... 

Mitjà d’acreditació: 

............................................... 

���� Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del 
seu personal directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la 
documentació justificativa corresponent.  



 

 

Mínim exigit: 

............................................... 

Mitjà d’acreditació: 

............................................... 

���� Declaració indicant la maquinaria, material i equip tècnic del que es 
disposarà per a l’execució dels treballs o prestacions, a la que s’adjuntarà la 
documentació acreditativa pertinent.  

Mínim exigit: 

............................................... 

Mitjà d’acreditació: 

............................................... 

���� Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit 
de subcontractar.  

Mínim exigit: 

............................................... 

Mitjà d’acreditació: 

............................................... 

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

......................................... 

���� Adscriure, d’acord amb l’article 64.2 TRLCSP, els mitjans personals i materials 
que indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre els 
següents: 

......................................... 

 

1.11) Criteris d'adjudicació / aspectes de negociació (en procediment 
obert/negociat, segons el cas) 

 

���� PROCEDIMENT OBERT 

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició 
econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit 
s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 

���� Criteris que depenen d’un judici de valor  (.......  %) 

-................................................fins a ........ punts 

-................................................fins a ........ punts 

-................................................fins a ........ punts 



 

 

���� Criteris avaluables de forma automàtica  (.... %) 

- Preu ofertat..............................fins a ........ punts 

S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació i la màxima 
puntuació a l’oferta més baixa, puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les 
baixes i de manera proporcional. 

-.............................fins a ........ punts 

-.............................fins a ........ punts 

En tot cas, l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú/Organisme es reserva la facultat 
d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament 
més avantatjoses d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els 
termes d’allò que disposa l’article 151.3 TRLCSP. 

 

���� PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Els aspectes econòmics i tècnics objecte de negociació seran els següents: 

- Preu ofertat 

- ................... 

- ................... 

S’hauran de negociar les condicions d’execució i els termes de les ofertes respecte 
dels aspectes de negociació indicats. En el decurs de la negociació s’haurà de 
garantir, en particular, el compliment dels principis de no discriminació i d’igualtat de 
tracte de tots els licitadors. 

 

1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 

L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més 
avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació serà:  

� El previst al Plec de Clàusules Administratives Generals de l'ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 

� El següent: 

-................... 

-................... 

 

1.13) Termini per a l’adjudicació 

 

���� PROCEDIMENT OBERT AMB MÉS D’UN CRITERI DE VALORACIÓ 

� L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data 
d’obertura de les ofertes rebudes.  



 

 

� L’adjudicació es realitzarà dins el termini de ............ a comptar des de la data 
d’obertura de les ofertes rebudes, d’acord amb la justificació que consta a 
l’expedient. 

 

���� PROCEDIMENT OBERT AMB UN ÚNIC CRITERI DE VALORACIÓ 

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

���� No és procedent. 

 

1.14) Variants 

� Els licitadors podran presentar en les seves ofertes de manera clarament 
diferenciada les variants que puguin ser més convenients per a la realització de 
l’objecte del contracte, de conformitat amb les prescripcions següents ……... (cal 
concretar sobre quins elements i en quines condicions s’autoritzen). 

� Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 

 

1.15) Proposicions anormals o desproporcionades 

� En l’adjudicació amb un únic criteri de valoració, es consideraran ofertes anormals 
o desproporcionades aquelles incloses en els supòsits previstos a l’article 85 del 
RGLCAP. 

� En l’adjudicació amb més d’un criteri de valoració:  

� per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormal o 
desproporcionada, es consideraran globalment els criteris objectius fixats 
contrastats amb l’oferta presentada, d’acord amb els paràmetres objectius per 
a cadascun dels criteris següents: 

............................................................ 

� No és procedent. 

 

1.16) Garantia provisional 

� No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 103 TRLCSP. 

� Per prendre part en aquesta licitació, s’haurà de constituir una garantia provisional 
per un import de ……………………euros (no superior al 3% del pressupost de 
licitació), d’acord amb la justificació que consta a l’expedient. 

La garantia provisional serà retornada als interessats immediatament després de 
l’adjudicació del contracte. 

 

 



 

 

1.17) Garantia definitiva 

� La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import 
d’adjudicació/pressupost de licitació. 

La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes 
previstes a l’article 96.1 TRLCSP.  

���� A més, la garantia definitiva podrà instrumentar-se mitjançant retenció del 
primer o primers pagaments que s’efectuïn (consignar la forma i condicions de 
la retenció). 

� No s’exigeix la constitució de garantia definitiva, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 95 del TRLCSP, d’acord amb la justificació que consta a 
l’expedient. 

 

1.18) 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. 

� 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: 

- Cas que a la finalització del termini de vigència inicial o de les possibles 
pròrrogues no s’hagués formalitzat el nou contracte, el contractista s’obliga a 
continuar la prestació del servei fins a la nova contractació, d’acord amb 
l’article 235.a) del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS). 

- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en 
relació als seus subcontractistes (en cas de ser prevista la subcontractació) o 
subministradors en els termes de l’article 228 bis TRLCSP. 

- Altres. 

 

1.19) Condicions especials d’execució 

� Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit 
s’indiquen i el seu incompliment constituirà infracció greu en els termes d’allò que 
disposa l’article 60.2.e) TRLCSP i sense perjudici d’allò que disposa la clàusula 
1.23) del present Plec 

.............................................. 

� No és procedent. 

 

1.20) Modificació del contracte 



 

 

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en 
la forma prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 del dit 
text legal. 

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

c) Les condicions, l’abast i els límits següents: 

................................................................. 

d) L’import següent: 

� La modificació del contracte podrà afectar, com a màxim, en més o en menys, 
al ............% del pressupost de licitació. 

� En haver-se formulat el pressupost màxim de licitació en termes de preus 
unitaris, la modificació del contracte podrà afectar, com a màxim, a l’alça, al 
........... % del dit pressupost. 

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

 

1.21) Règim de pagament 

El contractista presentarà factures mensuals/trimestrals... i el seu pagament es 
realitzarà per l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú/Organisme, en els terminis 
establerts en l’article 216.4 TRLCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la 
presentació dels TC1 i TC2 del personal destinat a l'execució del contracte, 
als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves 
obligacions amb la Seguretat Social. 

Les factures s'han de presentar en el Registre de l'ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú/Organisme, depenent de la Intervenció General, que és l'òrgan que té les 
competències en matèria de comptabilitat, i han d'incloure la identificació del 
destinatari de la contractació ........................................ (consignar denominació centre 
gestor). 

 

1.22) Revisió de preus 

� S’admet la revisió de preus de conformitat amb allò que preveu l’article 89.1 
TRLCSP segons la fórmula/sistema següent: 

� Quan hagi transcorregut un any des de la formalització del contracte i s’hagi 
executat, com a mínim, el 20% del seu import/pressupost de licitació, el preu  
es revisarà anualment de conformitat amb l'Índex General de Preus al 
Consum elaborat per l'Institut Nacional d'Estadística. En aquest cas, la revisió 
serà del ... % (fins a un màxim del 85%) de variació experimentada per l’índex 
adoptat.  

� Altres 

� No s’admet la revisió de preus, d’acord amb la justificació que consta a 
l’expedient. 



 

 

 

1.23) Causes de resolució 

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 308 
del TRLCSP, les següents: 

- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per 
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als 
presents Plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de l'ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú/Organisme puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic. 

- L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que 
disposa la clàusula següent, referida a les penalitats. 

- Altres (consignar, en el seu cas). 

 

1.24) Penalitats 

Cas que l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú/Organisme opti per la no resolució del 
contracte, s’imposaran al contractista les penalitats següents: 

� per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà: 

� una penalitat diària en la proporció de 0,20 per cada 1.000 € del preu del 
contracte/pressupost del contracte.  

� Altres penalitats, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient, i que són 
les següents: (cal motivar la necessitat a l’expedient i establir un barem 
proporcional al grau d’incompliment). 

................................................................. 

� pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o 
de les condicions especials d’execució i/o per l’incompliment parcial de l’execució 
de les prestacions definides al contracte, s’imposaran penalitats de fins al .... % 
sobre el pressupost del contracte, que hauran de ser proporcional al grau 
d’incompliment, en els termes següents: 

................................................................. 

 

1.25) 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 des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que 
s’haurà de formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu. 

� El termini especial de recepció serà …..…., a comptar des del lliurament o la 
realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar 
mitjançant el corresponent document acreditatiu. 

 

1.26) Termini de garantia del contracte 



 

 

� Es fixa un termini de garantia de ………………………….. a comptar des de la data 
de recepció i/o conformitat de la prestació contractada. 

� 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. 

 

1.27) Cessió 

El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del 
contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l'ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú/Organisme, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 226 del 
TRLCSP. 

 

1.28) Subcontractació 

� El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del 
contracte, fins al........ % (màxim 60%) de l’import d’adjudicació/pressupost de 
licitació, mitjançant comunicació prèvia i per escrit a l'ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú/Organisme del subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els requisits 
assenyalats a l’article 227 del TRLCSP. 

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

� En base a les raons tècniques que consten a l’expedient, el contractista podrà 
subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins al ….. % (superior a 
60%) de l’import d’adjudicació/pressupost de licitació, mitjançant comunicació 
prèvia i per escrit a l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú/Organisme del 
subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 
227 del TRLCSP. 

1.29) Confidencialitat de la informació 

D’acord amb l’article 140.2 del TRLCSP, 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 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà 
divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i 
justificada, per aquests com a confidencial. 

En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té 
caràcter confidencial. 

 

1.30) 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, pel Plec 



 

 

de Clàusules Administratives Generals de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
aprovat pel Ple de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú en sessió de data ..... i publicat 
en el BOPB de data ........, pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la seva normativa de 
desplegament, així com per la resta de normativa legal aplicable.     

 

1.31) Domicili a efectes de notificacions 

Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de 
forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal 
d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present 
contractació serà el que figuri en el contracte corresponent. 

 

1.32) Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel  
licitador proposat com a adjudicatari 

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 151.2 del TRLCSP haurà de: 

- Acreditar la constitució de la garantia definitiva, (cas de ser exigida i llevat que 
s’instrumenti mitjançant retenció en el preu). 

- Presentar els següents documents: 

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o 
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat 
o persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de 
nomenament de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la 
persona o entitat, i l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la 
societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el 
que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, 
els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran 
d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui 
exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant 
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si 
s’escau, en el corresponent registre oficial. 

Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del 
licitador sigui validada per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de 
l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran 
d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els 
articles 58 i 72 del TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials 
o professionals que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.  

La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de 
conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP. 



 

 

b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat 
l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú/Organisme per obtenir de forma directa la 
seva acreditació. 

c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la 
disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte 
(consignar només en cas d’exigència de compromís d’adscripció) en els termes 
de la clàusula 1.10 del present Plec. 

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. 

Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de 
Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran eximides de presentar la 
documentació referida – excepció de la referida a la garantia definitiva (cas ser 
exigida i llevat que s’instrumenti mitjançant retenció en el preu), a l’habilitació 
professional, la solvència econòmica i tècnica i l’adscripció de mitjans, en el seu cas, 
si no consta en el Registre de Licitadors-, sempre i quan aportin la diligència 
d’inscripció i la declaració responsable de què les circumstàncies reflectides a la 
diligència no han experimentat cap variació. 

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els 
termes assenyalats a l’article 151 TRLCSP. 

 

1.33) Formalització del contracte 

� El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del 
TRLCSP. 

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 recepció 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. 

� El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del 
TRLCSP. 

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. 



 

 

 

1.34) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del contractista 

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, 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. 

1.35) Assegurances 

� El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil per un import mínim de.................... €. 

� No és procedent. 

1.36) Lloc de prestació/lliurament  

El lloc fixat per a la prestació/lliurament dels serveis objecte del contracte és 
………………………………….. 

 

1.37) Responsable del contracte 

� Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 52 
del TRLCSP, a .................................... 

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. 

� No es designa responsable del contracte, en els termes d’allò que preveu 
l’article 52 del TRLCSP. 

 

1.38) Protecció de dades de caràcter personal 

El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en 
especial, les contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de 
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 
de desembre. 

En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i 
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de 
l'òrgan competent de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú/Organisme. En el cas que el 
personal vinculat a l'empresa contractista tingués accés, directe o indirecte, a dades o 
informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de 



 

 

secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el 
desenvolupament de l'activitat o servei prestat. 

 

2) DADES ESPECÍFIQUES: 

2.1) 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  

� Preus referits a unitats d'execució o de temps  

� Aplicació d'honoraris professionals segons tarifa  

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

� Una combinació de vàries de les modalitats anteriors  

 

2.2) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del 
contracte 

L'ajuntament de Vilanova i la Geltrú/Organisme es reserva la realització de 
comprovacions sobre la qualitat de l’objecte del contracte, a la seva recepció, pels 
mitjans següents: 

…………………………. 

 

2.3) Programa de treball 

� El contractista haurà de presentar un programa de treball, d’acord amb les 
previsions establertes en el Plec General, en el qual s’indicaran els terminis i 
condicions ………………….. (explicar en què consistirà el programa de treball). 

� Donades les característiques del contracte, s’exceptua el contractista de 
l’obligació de presentar un programa de treball, d’acord amb les previsions 
establertes en el PCAG. 

 

2.4) Criteris objectius per a l’elecció dels participants [en el concurs de 
projectes amb intervenció de jurat] 

� Els criteris objectius que es tindran en compte per a l’elecció dels participants en 
el concurs seran els següents: 

………………………………. 

� No és procedent. 

 

 

 



 

 

2.5) Operacions preparatòries susceptibles d'acomptes 

� El contractista tindrà dret a percebre abonaments a compte per l’import de les 
operacions preparatòries de l’execució del contracte que estiguin compreses en 
el seu objecte, en les condicions següents: 

............................................. 

En aquest cas, el contractista haurà de prestar una garantia de ................... 

� No és procedent. 

 

2.6) Facultat de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú/Organisme sobre 
manteniment d’estàndards de qualitat en la prestació del servei 

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 de Vilanova i la Geltrú/Organisme 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. 

 

2.7) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 

� En suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics 
del contractista a les dependències de l'ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú/Organisme, i en funció del risc que comporta, el contractista, en un 
termini màxim de deu dies naturals a comptar des del següent al de la 
formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs, restarà 
obligat a elaborar i trametre al Servei promotor la planificació preventiva duta a 
terme, en base a la informació facilitada per l'ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú/Organisme. 

Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa general 
de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a 
l’avaluació dels riscos detectats i les mesures específiques a adoptar per 
eliminar o reduir i controlar els esmentats riscos. Així mateix, el contractista 
haurà d’acreditar, en el termini assenyalat al paràgraf anterior, el compliment del 
deure d’informació i formació als treballadors implicats en els treballs d’execució 
esmentats en relació amb la planificació preventiva efectuada amb motiu de la 
concurrència empresarial. 

Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i 
responsable dels principis d’acció preventiva i dels mètodes de treball, així com 
el control de la interacció de les diferents activitats desenvolupades a les 
dependències de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú/Organisme i l’adequació 



 

 

entre els riscos existents i les mesures aplicades, s’estableixen els següents 
medis de coordinació: 

� L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre l'ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú/Organisme i el contractista. 

� La celebració de reunions periòdiques entre l'ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú/Organisme i el contractista. 

� Les reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut de l'ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú/Organisme i del contractista o en el seu defecte, amb els 
delegats de prevenció. 

� La impartició d’instruccions. 

� L’establiment conjunt de mesures específiques de prevenció dels riscos 
existents en el centre de treball que puguin afectar els treballadors de 
l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú/Organisme i del contractista o de 
procediments o protocols d’actuació. 

� La presència al centre de treball dels recursos preventius de l'ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú/Organisme i del contractista. 

� La designació d’una o més persones encarregades de la coordinació de les 
activitats preventives. 

� No és procedent. 

 

2.8) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball 

� Als efectes previstos a l’article 120 del TRLCSP, es fa constar que l’empresa 
…………… és l’actual contractista del servei de ……… a …………, que 
existeix/no existeix identitat d’objecte entre ambdues contractacions, que la 
nova contractació comporta transmissió de ............ i que les condicions dels 
contractes laborals dels treballadors afectats són .........................................../les 
que consten a la documentació complementària. 

� No és procedent. 

 

2.9) Indemnitzacions en cas de contractes d’elaboració de projectes 

� En tractar-se d’un contracte d’elaboració de projecte, la desviació del 
pressupost d’execució de l’obra prevista al dit projecte superior al 20%, per 
excés o per defecte, donarà lloc al sistema d’indemnitzacions següent: 

- ....................... 

- ....................... 

� No és procedent. 

 

 

 



 

 

2.10) Propietat dels treballs 

� Qualsevol treball desenvolupat durant la vigència del contracte per part de 
l’empresa contractada és propietat de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú/Organisme d’acord amb el PCAG. 

� No és procedent. 

 

Vilanova i la Geltrú, xxxx de xxxx de 20xx 

 

El secretari general    L'alcaldessa 

 

 

Isidre Martí i Sardà    Neus Lloveras i Massana 

 

                                       El contractista 

 

 

    xxxxx 

______________________________________________________________________ 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del 
Sr. Francisco Álvarez Marín). 
 

 
   3. ALCALDIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROGRAMA DE 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PGOU AL SECTOR DE L’EIXAMPLE NORD. 

  
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha apostat decididament per 
impulsar la participació de la ciutadania en els assumptes públics del municipi, 
en especial sobre aquells temes que tenen una gran transcendència en la 
ciutat del futur, com és el cas de l’Eixample Nord.  
 
Atès que ja l’any 2008, constituït el Consorci de l’Eixample Nord, es van 
establir les Accions a desenvolupar per garantir la participació ciutadana en 
l’ordenació urbanística del sector en la fase del concurs d’idees. 
Concretament, l’any 2009, l’Ajuntament iniciava un procés de participació 



 

 

ciutadana sobre els Futurs possibles a l’Eixample Nord i que marcaria les 
bases del concurs d’idees urbanístiques i del projecte d’ordenació.  
 
Atès que el municipi de Vilanova i la Geltrú ha apostat per implicar la 
ciutadania des de l’inici de l’elaboració del projecte de planejament per al 
desenvolupament de l’Eixample Nord i seguirà desenvolupant altres canals 
i mecanismes de participació i informació pública en la fase posterior a 
l’aprovació inicial de la modificació.  
 
Atès que, tot i que l’article 117.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme no 
preveu accions participatives en les modificacions puntuals dels Plans 
Generals, l’Ajuntament seguirà desenvolupant mecanismes actius d’informació 
i participació en totes les fases del procés d’aprovació.  
 
Atès que, un cop elaborat el projecte, l’Ajuntament vol seguir impulsant, 
d’acord amb el Pla d’Actuació Municipal 2011-2015, espais de participació on 
els ciutadans i les ciutadanes puguin esdevenir agents actius en els processos 
de presa de decisions polítiques i en el seguiment d’accions de govern.  
 
Atès que els objectius principals d’aquest programa de participació són: 

� Garantir els drets d’informació, iniciativa i participació ciutadana 
previstos en l’article 8 de la Llei d’urbanisme.  

� Facilitar la divulgació dels continguts dels treballs.  
� Establir i promoure diversos espais de participació on la ciutadania a 

títol individual, els representants de la societat civil, experts i tècnics 
municipals puguin expressar les seves inquietuds i visions.  

� Assolir un alt grau d’implicació i consens respecte el projecte a 
desenvolupar.  

 

Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha de realitzar una modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal (PGOU) del sector 
Eixample Nord.  
 
Atès que l’article 105.1 del RLU diu que “Les administracions competents per 
a la formulació del pla urbanístic poden acordar, en qualsevol moment anterior 
a l’acord d’aprovació inicial, l’aprovació i publicació del programa de 
participació ciutadana, de conformitat amb el que estableix l’article 22 d’aquest 
Reglament”, es proposa al Ple Municipal, el següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Aprovar el Programa de Participació Ciutadana de la Modificació 
puntual del PGOU al Sector de l’Eixample Nord. 
 



 

 

SEGON. Publicar el present acord en els termes previstos a l’article 22.3 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme. El contingut del programa podrà ser objecte 
de consulta pública a les dependències i en l’horari que l’edicte assenyali, 
sens perjudici de l’adopció de qualsevol altra mesura de divulgació o 
publicitat.” 
 
 
 

 
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU AL SECTOR DE 

L’EIXAMPLE NORD 
 

 

 

1. Contextualització 

2. Justificació del programa 

3. Objectius del programa 

4. Fases i canals d’informació i participació 

5. Aprovació del programa 

6. Annex 

 

1. CONTEXTUALITZACIÓ  

 
En data 26 de març de 2007, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment 
la Modificació del PGOUM al sector de l’Eixample Nord, en la que 
s’incorpora la reserva d’edificabilitat de Platja Llarga i preveu un important 
desenvolupament terciari i d’activitat econòmica amb una densificació 
residencial moderada i un augment de l’habitatge protegit, i estableix com 
a administració actuant “El Consorci per al Desenvolupament Urbanístic de 
l’Eixample Nord”, constituït a tal efecte entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’Institut Català del Sòl. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha apostat decididament per impulsar 
la participació de la ciutadania en els assumptes públics del municipi, en 
especial sobre aquells temes que tenen una gran transcendència en la 
ciutat del futur, com és el cas de l’Eixample Nord.  
 
Ja l’any 2008, constituït el Consorci de l’Eixample Nord, es van establir les 
Accions a desenvolupar per garantir la participació ciutadana en l’ordenació 



 

 

urbanística del sector en la fase del concurs d’idees. Concretament, l’any 
2009, l’Ajuntament iniciava un procés de participació ciutadana sobre els 
Futurs possibles a l’Eixample Nord i que marcaria les bases del concurs 
d’idees urbanístiques i del projecte d’ordenació.  
 
Un cop elaborat el projecte, l’Ajuntament vol seguir impulsant, d’acord 
amb el Pla d’Actuació Municipal 2011-2015, espais de participació on els 
ciutadans i les ciutadanes puguin esdevenir agents actius en els processos 
de presa de decisions polítiques i en el seguiment d’accions de govern.  
 
És per això que, tot i que el Reglament de la Llei d’Urbanisme, no preveu 
accions participatives en les modificacions puntuals dels Plans Generals, 
l’Ajuntament seguirà desenvolupant mecanismes actius d’informació i 
participació en totes les fases del procés d’aprovació. 
  
2. JUSTIFICACIÓ DEL PROGRAMA   
 

D’acord amb l’article 117.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme, la 
tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix 
procediment que la seva formació. No obstant això, en el cas de 
modificació del pla d’ordenació urbanística municipal no són 
obligatòries les actuacions preparatòries assenyalades a l’apartat 1, 
lletres b) i c) de l’article 101 d’aquest Reglament.  
 
Tot i així, el municipi de Vilanova i la Geltrú ha apostat per implicar la 
ciutadania des de l’inici de l’elaboració del projecte de planejament 
per al desenvolupament de l’Eixample Nord i seguirà desenvolupant 
altres canals i mecanismes de participació i informació pública en la fase 
posterior a l’aprovació inicial de la modificació.  
 
El programa de participació que es presenta a continuació, d’acord amb 
l’article 22.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, expressa les mesures i 
actuacions previstes per tal de facilitar tant la divulgació i la comprensió 
dels objectius i del contingut dels treballs de planejament, com la 
formulació d'al�legacions, suggeriments o propostes alternatives en el marc 
del tràmit d'informació pública. 
 
Tal i com preveu l’article 105.1 del RLU, les administracions competents 
per a la formulació del pla urbanístic poden acordar, en qualsevol moment 
anterior a l’acord d’aprovació inicial, l’aprovació i publicació del programa 
de participació ciutadana, de conformitat amb el que estableix l’article 22 
del Reglament.  
 



 

 

 

3.   OBJECTIUS DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ 

• Garantir els drets d’informació, iniciativa i participació ciutadana 
previstos en l’article 8 de la llei d’urbanisme. 

• Facilitar la divulgació dels continguts dels treballs.  
• Establir i promoure diversos espais de participació on la ciutadania a 

títol individual, els representants de la societat civil, experts i tècnics 
municipals puguin expressar les seves inquietuds i visions. 

• Assolir un alt grau d’implicació i consens respecte el projecte a 
desenvolupar.  

 
4. FASES I CANALS D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
Tal i com s’ha esmentat en el primer apartat del programa de participació, 
la complexitat del desenvolupament de l’Eixample Nord va fer 
imprescindible comptar amb la participació de la ciutadania i dels diferents 
agents socials, econòmics i mediambientals des de l’inici del projecte. 
  
A continuació es presenten els diferents mecanismes d’informació i 
participació ciutadana desenvolupats en les 3 fases que preveu l’article 
22.2 del RLU:  
 

a) Contingut en relació amb la fase prèvia al període 
d'informació pública:  

 

Tal i com preveu el reglament,  s’han realitzat accions d’informació i 
comunicació del projecte. També s’han establert  canals de 
participació ciutadana i s’ha garantit l’anàlisi de les aportacions 
realitzades i la presentació de l'informe de resultats d'aquest procés. 
En concret s’han realitzat les següents accions: 

  

� 2009 - Taller de debat EASW. Futurs possibles per VNG. Idees per 
l’Eixample Nord. Taller 6 i 7 de febrer del 2009 

 

Es van realitzar dues jornades de debat per aportar idees, 
demandes i propostes per tal de fer-les arribar als arquitectes 

• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme i modificació posterior per part de la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer.  

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
d’urbanisme.  

 



 

 

que participaven en el concurs d’idees de l’ordenació del 
sector.  
 

� 2009 – Taller participatiu amb infants: La ciutat vista pels infants. 
19 de maig de 2009 

 
La reflexió sobre el model de ciutat que volem també es va 
traslladar als infants de la ciutat. Per això l’alumnat de 5 
escoles de Vilanova va participar en aquest taller per conèixer 
les seves idees i propostes encaminades a construir una ciutat 
més d’acord a les seves necessitats.  
 

� 2009 - Exposició: Junts imaginem l’Eixample Nord. Totes les 
propostes dels equips redactors  

 
Abans de seleccionar l’equip guanyador del concurs d’idees es 
va realitzar una exposició per conèixer els set projectes 
presentats.  
 

� 2009- Taller de Contrast: Junts imaginem l’Eixample Nord  
 
Finalment es va realitzar un altre sessió de treball per 
contrastar si els projectes presentats s’adequaven a les idees 
aportades en el procés participatiu.  
 

� 2010 - Concurs d’idees per l’ordenació del sector Eixample Nord. 
Desembre 2009 / Gener 2010.  

 
Es van presentar un total de 7 projectes dels quals va guanyar 
l’equip format per Manuel Ruisánchez Arquitectes SLP i Serra- 
Vives-Cartagena Arquitectes SCP amb el projecte VNG Nord 
Multiple City.  

 

� 2011-2014 Oficina del Consorci de l’Eixample Nord com a oficina 
informativa i de proximitat oberta al públic. 

 
S’han atès directament  consultes i peticions d’informació de 
ciutadans interessats en els treballs de redacció del 
planejament i en el futur del sector Eixample Nord. L’any 
2012, es va realitzar l’estudi “Reorientació empresarial cap al 
sector de les tecnologies per l’envelliment i la dependència”, 
on es van efectuar enquestes i entrevistes a empresaris. 
També l’any 2012, el Consorci va participar al Barcelona 



 

 

Meeting Point exposant el projecte i atenent les consultes 
ciutadanes.  
 

� 2014 – Assemblea Municipal Oberta (AMO). Aquest és un nou 
mecanisme de participació ciutadana on la ciutadania pot presentar 
propostes a debatre.  

 
Les demandes veïnals han estat recollides a través d’altres 
mecanismes de participació ciutadana. En la 2a edició de la 
AMO, un grup de veïns i veïnes de l’Eixample Nord van 
presentar la proposta “Estudi de les afectacions de l’Eixample 
Nord” . 

 
� 2014 - Diàlegs - debat: De la Platja Llarga a l’Eixample Nord. El 

teixit urbà del segle XXI. 13 i 15 d’octubre de 2014. 
 

Durant el mes d’octubre de 2014, el Consorci de l’Eixample 
Nord ha  realitzat 2 jornades informatives i de debat on s’han 
explicat públicament els antecedents, el projecte presentar 
per l’equip de l’Enric Serra i les oportunitats que pot suposar 
aquest sector de la ciutat . Les jornades han comptat també 
amb la participació d’una fila 0 amb representació de grups 
municipals, col�legis professionals i entitats ambientals i 
veïnals.  

 
 

b) Contingut en relació amb el període d’informació pública:   
 
Seguint amb les indicacions de l’article 22 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, a continuació es preveuen els diferents mecanismes 
d’informació sobre l’ordenació proposada per l’instrument aprovat 
inicialment així com per donar a conèixer l’obertura d’aquest període i 
el sistema de recollida d’al�legacions i propostes:   
 
�  Aprovada inicialment la modificació del PGOU i per tal de fer 

públic el període de participació que s’obre, l’acord de Ple 
s’anunciarà en els següents mitjans: a través d’edictes en el 
butlletí Oficial de la província, en el taules d’edictes municipal, a la 
web municipal i a la del Consorci i en aquells canals de 
comunicació que es considerin oportuns. El període d’informació 
pública tindrà una durada de 45 dies des de la publicació oficial.   

 
�  Un cop obert el període d’informació pública i anunciat en els 

mitjans abans esmentats, la ciutadania podrà consultar 
l’expedient complet exposat a informació pública 



 

 

(documentació gràfica i escrita) a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú.  

 
�  S’oferirà també un servei d’atenció individualitzada a 

l’Ajuntament, per resoldre dubtes. 
 

�  Es podran presentar formalment les al�legacions i/o 
suggeriments relacionats a través del Registre d’entrada de 
l’Ajuntament.  

 
�  Es notificaran individualment els acords de la tramitació de la 

present modificació a tots els propietaris i interessats que resultin 
directament afectats segons l’expedient. 

 
�  L’Ajuntament podrà impulsar altres espais informatius i de 

participació de la ciutadania si el Ple Municipal ho considera 
oportú.  

 

c) Contingut en relació amb la fase posterior al període 
d'informació pública: 

 
� Tal i com preveu el RLU, es realitzarà un informe de valoració de 

les propostes i iniciatives presentades en totes les fases del 
procediment d'elaboració. 
Aquest informe es presentarà a la ciutadania en una sessió 
informativa pública.  
 

� Des de l’Ajuntament també es facilitaran els mecanismes de  
publicitat del contingut de l'informe de valoració. Aquesta informació 
estarà disponible a la pàgina web municipal.  

 
5.  APROVACIÓ DEL PROGRAMA  
 
D’acord amb l’article 22.3 del Reglament de la Llei d’Urbanisme,  l’acord 
d'aprovació del programa de participació ciutadana es publica per edicte al 
diari o Butlletí Oficial que correspongui i el seu contingut pot ser objecte de 
consulta pública a les dependències i en l'horari que l'edicte assenyali, sens 
perjudici de l'adopció de qualsevol altra mesura de divulgació o publicitat. 
 

 

 

 

 



 

 

ANNEX 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Urbanisme.  
 

Article 117.3  
 
La tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix 
procediment que la seva formació. No obstant això, en el cas de modificació del 
pla d’ordenació urbanística municipal no són obligatòries les actuacions 
preparatòries assenyalades a l’apartat 1, lletres b) i c) de l’article 101 d’aquest 
Reglament, i el tràmit d’audiència que preveu l’article 83.7 de la Llei d’urbanisme 
només s’ha de concedir, si s’escau, als ajuntaments el terme municipal dels quals 
confini amb l’àmbit de la modificació. 
 
 
Article 101. Disposicions generals 
 
101.1 Són actuacions preparatòries de la formulació del planejament les següents: 
a)  La suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats o instruments de 

gestió urbanística i d’urbanització, així com de l’atorgament de llicències. 
b)  L’aprovació i publicació del programa de participació ciutadana en la formulació 

i tramitació del pla, en els termes que estableix l’article 22 d’aquest 
Reglament. 

c)  La subjecció a informació pública de l’avanç de l’instrument de planejament. 
 
 
Article 22. Programes de participació ciutadana en el procés de 
planejament 
 
22.1 Per facilitar la participació en el procés de formulació dels instruments de 
planejament urbanístic, l’administració competent pot aprovar el corresponent 
programa de participació ciutadana, d’acord amb el que estableix l’article 105 
d’aquest Reglament.  
 
22.2 El programa de participació ciutadana expressa les mesures i actuacions 
previstes per tal de facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del 
contingut dels treballs de planejament, com la formulació d’al�legacions, 
suggeriments o propostes alternatives en el marc del tràmit d’informació pública, i 
pot referir-se a les fases i continguts següents: 
 
a)  Contingut en relació amb la fase prèvia al període d’informació pública: 

 
1r.  Accions d’informació i comunicació, que difonguin l’acord d’iniciar el 

planejament i facilitin les dades necessàries per donar coneixement 
suficient del seu abast i característiques. 

 Aquestes accions poden comprendre la publicació i exposició al públic 
d’un avanç de l’instrument de planejament i la realització d’actes 



 

 

informatius, conferències, presentació d’estudis previs i altres 
instruments similars. 

 
2n.  Canals de participació, on es defineixin els diferents instruments que es 

posaran a disposició de la ciutadania i les institucions per recollir les 
seves opinions, així com per facilitar el debat i la presentació de 
propostes. Es poden incloure enquestes, entrevistes, debats en grup, 
tallers de propostes i similars. En tot cas, els canals previstos han de 
buscar la intervenció dels 242 sectors de població significatius en el 
territori i no limitar-se a una crida genèrica a la participació. Aquestes 
actuacions poden ser complementades amb mitjans telemàtics. 

 
3r.  Sistema de recollida i anàlisi de les aportacions realitzades i la 

presentació de l’informe de resultats d’aquest procés. 
 

b)  Contingut en relació amb el període d’informació pública: 
 

1r.  Mecanismes d’informació sobre l’ordenació proposada per l’instrument 
aprovat inicialment. 

 
2n.  Mecanismes d’informació per donar a conèixer l’obertura d’aquest 

període i el sistema de recollida d’al�legacions i propostes de manera 
que faciliti la seva presentació, habilitant els mitjans i els espais adients 
d’acord amb les característiques del territori. 

 
c)  Contingut en relació amb la fase posterior al període d’informació pública: 

 
1r.  Realització d’un informe de valoració de les propostes i iniciatives 

presentades en totes les fases del procediment d’elaboració. 
 
2n.  Mecanismes de publicitat del contingut de l’informe de valoració. 
 

22.3 L’acord d’aprovació del programa de participació ciutadana es publica per 
edicte al diari o Butlletí Oficial que correspongui i el seu contingut pot ser objecte 
de consulta pública a les dependències i en l’horari que l’edicte assenyali, sens 
perjudici de l’adopció de qualsevol altra mesura de divulgació o publicitat. 
 
 
 
Article 105. Programa de participació ciutadana en el procés de 
planejament 
 
105.1 Les administracions competents per a la formulació del pla urbanístic poden 
acordar, en qualsevol moment anterior a l’acord d’aprovació inicial, l’aprovació i 
publicació del programa de participació ciutadana, de conformitat amb el que 
estableix l’article 22 d’aquest Reglament. 
 
105.2 L’aprovació i publicació del programa de participació ciutadana és 
obligatòria en el cas de formulació o revisió del pla d’ordenació urbanística 
municipal, i es pot acordar prèviament o simultàniament a la publicació de l’avanç 
del pla. 



 

 

_________________________________________________________________ 
 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:     CIU (9), PSC (8), PP (2), ICV (2) i Sr. Francisco 
          Álvarez = 22 vots 
  Vots en contra: CUP = 3 vots 

 
 
  4. ALCALDIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA LOCAL DE LA 

INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA VILANOVA I LA GELTRÚ. PLIA 
2013-2018. 

 
Atès que els plans transversals són eines de l’administració per tal de 
coordinar, integrar i millorar l’eficàcia de les seves accions envers un col·lectiu 
determinat de ciutadans i ciutadanes, o bé una temàtica concreta. 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú compta amb una bona colla 
d’aquests instruments estratègics per atendre, entre d’altres, els col·lectius de 
joventut, o aconseguir la igualtat real entre homes i dones, l’atenció a les 
drogodependències o la inclusió social. 
 
Atès que el Pla d’Actuació Municipal 2011-15, recull com a compromís la 
confecció d’un nou Pla transversal adreçat a la població infantil i adolescent, 
el PLA LOCAL DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA, amb accions 
adreçades a aquests col·lectius de 0 a 18 anys, entre 2013 i 2018. 
 
Atès que la Regidoria de Participació des de principis de 2013 assumeix 
noves competències de temes d’infància, i orientà part del seu treball en 
l’elaboració – conjuntament amb la Diputació de Barcelona - d’un nou pla 
transversal municipal: el PLA DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA de 
VILANOVA I LA GELTRÚ. PLIA. 
 
Atès que en aquests moments l’esmentat Pla ja compta amb l’elaboració d’un 
diagnòstic de la realitat infantil i adolescent del municipi i de les polítiques 
d’acció que municipalment s’orienten a aquests col·lectius. Diagnòstic 
elaborat a partir de l’explotació de les dades estadístiques 
sociodemogràfiques de què es disposa, la realització de 900 enquestes 
personals al públic infantil de cinquè, sisè de primària i primer i segon d’ESO 
dels centres educactius de la ciutat, la realització d’entrevistes i sessions de 
treball amb 31 tècnics municipals i la realització de dinàmiques de participació 
amb representants de 9 entitats de lleure i esport infantil i adolescent. 
 
Atès que, també, en aquests moments, l’esmentat Pla ja compta amb un Pla 



 

 

d’Acció que recull les accions consensuades i quantificades tècnicament, 
que es realitzaran a la població 0 – 18 en els propers anys i fins el 2018. 
 
Atès que el Pla d’Acció assenyala les línies d’atenció prioritària en eixos de 
treball i concreta les accions més rellevants, configurant d’aquesta manera el 
document definitiu del PLA LOCAL DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA 
2013-2018. 
 
Atesos els articles 66.2 i 71.1 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, 
el Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 
“ÚNIC. Aprovar el PLA LOCAL DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA de 
VILANOVA I LA GELTRÚ, 2013-2018.” 
 
 



 

 

 

 
PLA LOCAL DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA DE VILANOVA I 

LA GELTRÚ 2013-2018 
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PERQUÈ UN PLA LOCAL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA PER VILANOVA I LA GELTRÚ? 
 

Justificació 
 

 

El Pla Local de la Infància i l’Adolescència de Vilanova i la Geltrú ens ha de permetre conèixer la situació 

actual de la infància i l’adolescència al municipi, reflexionar-hi de manera compartida i definir una 

estratègia comuna d’actuació municipal per als propers anys. 

 

L’objectiu d’aquest Pla és ser un instrument per ordenar i definir totes les actuacions municipals en 

matèria d’infància i adolescència, i implicar els agents socials del territori, els infants i els adolescents 

en una estratègia conjunta d’actuació.   

 

Una estratègia que sigui coherent amb el desenvolupament d’altres estratègies municipals o plans 

sectorials transversals ja existents, com el Pla Local de Joventut o el Pla Local d’Inclusió Social del 

mateix Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 

Com s’ha enfocat? 

Principis normatius 

 

La més recent Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència 

estableix un nou marc normatiu pel que fa a aquest tram de població a Catalunya.   

 

La seva aprovació i entrada en vigor,  fan canviar els marcs referencials de les actuacions municipals 

sobre infància i adolescència, perquè: 



 

 

o Es visualitza l’infant i l’adolescent com a subjecte de drets i d’oportunitats que pot exercitar 

per si mateix.  

o Es centra en la prevenció del desemparament.  

o Es centra en la protecció global per a tota la infància i adolescència. 

o En la incorporació de la promoció i atenció en tots els seus àmbits de la vida quotidiana.  

o I finalment, en la participació de l’infant i l’adolescent en tot el què l’afecta. 

 

Als ens locals ens pertoca actuar sobre els aspectes de la participació, la promoció, la prevenció i 

l’atenció, mentre que les mesures de protecció són competència de la Generalitat de Catalunya.  

Aquest nou context proporciona nous reptes i oportunitats per millorar la qualitat de vida dels infants i 

adolescents del municipi de Vilanova i la Geltrú. 

 

En aquest Pla Local d’Infància i Adolescència de Vilanova i la Geltrú, expressament, hem volgut 

analitzar d’una manera transversal, els diferents àmbits de la vida dels infants i els adolescents de la 

nostra ciutat.   

 

Els àmbits d’anàlisi que hem empleat corresponen a àmbits “naturals” de la vida dels infants i 

adolescents, és a dir, des del punt de vista de la salut, de l’educació, de la cultura, de l’esport, l’espai 

públic, de la convivència, de la mobilitat, el temps de lleure...    

 

 

 

COM S’HA ELABORAT EL PLIA ? 

Metodologia 

 

La metodologia d’elaboració del PLIA ha abordat la realitat dels infants i els adolescents comptant amb 

la implicació dels agents que intervenen. 

 

La cultura, l’educació, les necessitats socials, l’esport..... formen part de la vida dels infants i els 

adolescents.  És per aquesta raó que per elaborar el PLIA, s’ha demanat la participació activa i 

implicació de totes les regidories, tots els departaments i totes les persones que tenen relació amb la 

infància i l’adolescència, també els diferents agents socials del territori i inclús els mateixos 

adolescents i infants.    



 

 

 

Així doncs, més de 50 persones informants-clau i l’opinió de gairebé 900 infants i adolescents, han 

proporcionat suficients dades i informació per a poder obtenir una diagnosi, una completa radiografia 

de les actuacions existents en matèria d’infància i adolescència a la nostra ciutat.  També ens han 

ajudat en la detecció dels elements clau de la situació actual i en la identificació de possible millores. 

 

El grup de seguiment del PLIA, metodològicament, ha tingut en compte tres aspectes fonamentals: 

o LIDERATGE POLÍTIC. El Pla neix d’una clara voluntat política i d’un lideratge ferm vers la 

infància.  

o REALISME. El Pla es vol dimensionar partint de les possibilitats reals que ens ofereix l’actual 

context social i econòmic i prioritzarà objectius realistes. 

o COHERÈNCIA. El Pla vol ser coherent amb l’organització municipal i amb altres plans i 

projectes que es desenvolupen a la ciutat.  Per això s’ha de coordinar amb aquests i, molt 

especialment, amb el recent aprovat, Pla Local de Joventut, amb el qual, no només 

comparteix objectius i principis, sinó també una part important del col·lectiu destinatari de les 

accions:  la franja adolescent de 12 a 18 anys. 

 

 

COM S’HA ELABORAT EL PLIA ? 

Esquema metodològic del PLIA 

 

M S’HA ELABORAT EL PLIA ? 

Des del punt de vista del procés d’elaboració del PLIA, aquest s’ha estructurat en tres fases: 

 

FASE DE RECOLLIDA DE DADES 

Dades sòciodemogràfiques 

A través de l’explotació de diferents dades estadístiques publicades s’ha elaborat una aproximació 

quantitativa de la realitat dels infants i els adolescents del municipi. 

També, s’han recollit dades gràcies a les 890 enquestes que es van realitzar presencialment a l’alumnat 

dels cursos de cicle superior de primària i primer cicle de secundària de gairebé tots els centres 

educatius públics i concertats de la ciutat. 

Recull de serveis i recursos 

Han estat necessàries realitzar 31 entrevistes personals amb personal tècnic municipal i també una 

dinàmica grupal per detallar ordenadament i conèixer els recursos de què disposem a nivell municipal 



 

 

per treballar amb els col·lectius d’infància i adolescència i així, per poder fer front a les demandes o 

necessitats que es poguessin diagnosticar. 

Recull de visions 

S’ha plantejat un treball presencial a partir d’una dinàmica participativa amb representants d’entitats 

que treballen amb aquests col·lectius.  Un total de 9 entitats: centres d’esplai, clubs esportius i centres 

oberts, van poder aportar informació sobre necessitats dels joves i els infants de Vilanova (veure 

annex). 

Aquests tres elements han permès disposar d’una informació acurada de la situació actual de la 

infància i l’adolescència a Vilanova i la Geltrú. 

 

FASE D’ANÀLISI 

El grup de seguiment del PLIA, ha volgut fer una anàlisi de tota aquesta informació obtinguda, per 

àmbits temàtics o conceptuals, però des d’un punt de vista global de la vida dels infants i els 

adolescents. 

Per tant, els àmbits d’anàlisi van volgut correspondre a àmbits “naturals” de la vida dels infants i 

adolescents i no pas a una perspectiva sectorial basada en l’organització municipal: des de l’educació, 

des de la cultura, des de l’esport, des d’aspectes de benestar social, des de la salut, des de la ciutat 

entesa com a espai públic de convivència i mobilitat i des del lleure, l’associacionisme i la participació. 

 

o Hem treballat amb TRANSVERSALITAT I EN XARXA 

 

Hem comptat amb la participació d’una trentena de tècnics i tècniques municipals d’àrees tant 

diverses com: joventut, educació, serveis socials i salut, Pla d’Inclusió, urbanisme, serveis viaris, policia 

local, oficina local d’habitatge, convivència, mobilitat, comerç i turisme, OMIC, biblioteques municipals, 

cultura, participació ciutadana, esports, cooperació i gent gran. 

 

Òbviament, cada servei o àrea municipal treballa des del seu coneixement especialitzat, però la 

voluntat del PLIA ha estat definir unes línies estratègiques d’actuació de manera conjunta, estratègies 

compartides,  i buscar respostes coordinades.   

 

Per què?  

Perquè les necessitats dels infants i els adolescents s’han de respondre des d’una visió global i això 

requereix de la coordinació entre les diferents polítiques sectorials, la corresponsabilitat i el 

reconeixement mutu. 



 

 

Compartir informació, planificar conjuntament, coordinar-se, consensuar i créixer conjuntament, són 

aspectes fonamentals en el treball en xarxa. 

 

o ADAPTABILITAT 

El PLIA acabarà tenint sentit en la mesura en què es desenvolupi. 

El document, per si sol, no garanteix una actuació integrada i coherent vers la infància i l’adolescència. 

Per tant, un cop definit i consensuat, els programes d’actuació de l’Ajuntament hauran de tenir en 

compte el que estableix aquest Pla.  El Pla, a la vegada, també s’haurà d’anar adaptant a les noves 

necessitats i realitats que vagin apareixent. 

Per això, tot i que el document del PLIA és en si mateix un element estàtic que fa una fotografia en el 

temps que correspon a un moment determinat, el PLA D’ACTUACIÓ que defineix s’entén com un 

procés flexible que s’ha d’anar adaptant i adequant a cada circumstància. 

  

FASE D’ELABORACIÓ DE PROPOSTES 

 

El Pla d’actuació que proposa el PLIA pretén ordenar totes les línies de treball vinculades a la infància i 

a l’adolescència de Vilanova i la Geltrú en un marc comú.    

Parteix de les mancances detectades i identifica possibles millores que necessita el treball que s’està 

realitzant, tant des de l’Administració municipal com des de la resta d’institucions i agents implicats. 

S’ha fonamentat en els resultats de la diagnosi realitzada i s’ha dimensionat d’acord amb els recursos 

de què disposa la ciutat de Vilanova  i la Geltrú, per optimitzar-los al màxim, ja que l’actual context 

econòmic fa difícil pensar en la creació de nous recursos. 

 

El camp d’acció del PLIA l’hem estructurat en 5 eixos estratègics, i dins de cada eix s’han identificat les 

necessitats detectades i que es vol donar resposta i les accions concretes per assolir-la. 

 

Eix 1. Protecció dels infants i els adolescents en situació o risc d’exclusió social 

Eix 2. Foment de la igualtat d’accés a l’educació i suport a la transició al treball 

Eix 3. Promoció d’hàbits i estils de vida saludables, equilibrats i constructius 

Eix 4. Participació activa a la comunitat, i 

Eix 5. Ciutat amb entorns segurs, agradables i sostenibles.  

 

 

 



 

 

 

S’HA ELABORAT EL PLIA 

Criteris del PLIA 

 

M S’HA ELABORAT EL PLIA ? 

El grup de seguiment del PLIA s’ha basat en els següents criteris per orientar l’establiment de 

l’execució del Pla Local: 

o Protegir els nens i les nenes que es puguin trobar en situació de risc o vulnerabilitat, però 

atendre tota la infància i l’adolescència. 

o Donar resposta a les necessitats detectades  

o Tenir presents les necessitats de les diferents franges d’edat, i vetllar per la continuïtat dels 

serveis que atenen a les diferents franges d’edat. 

o Incidir en els elements de l’entorn dels infants que els afecten de manera important  en la 

seva integració i desenvolupament com a persones.  Això comporta cobrir les necessitats de 

les famílies per poder donar resposta a les necessitats dels infants i adolescents. 

o Adequar els serveis i recursos municipals al nou marc legislatiu que estableix la Llei dels 

Drets i les Oportunitats en la Infància i l’Adolescència. 

o Establir un marc general comú de treball i potenciar la coordinació entre els diferents 

serveis per a efectuar programes, projectes i accions de forma coordinada. 

o Optimitzar els recursos existents, per no augmentar despeses, aprofitant els serveis que ja 

funcionen i el col·lectiu professional ja implicat. 

o Establir un sistema estable de recollida de dades i actuacions que ens permeti fer un 

seguiment i una anàlisi de l’evolució de la situació per poder planificar i adequar els serveis i 

recursos municipals. 

o Establir una organització i sistema de treball que permeti desenvolupar les diferents accions  

i realitzar un seguiment i una avaluació d’aquestes. 

o Incorporar la perspectiva de la  infància a totes les polítiques municipals.  La pròpia Llei dels 

Drets i Oportunitats de la Infància i l’Adolescència ho estableix. Cal que tots els serveis 

municipals amb incidència en la infància i l’adolescència  incorporin les necessitats d’aquests 

en la planificació i execució de les seves actuacions. 

HA ELABORAT EL PLIA ? 

 

 

 



 

 

CO 

Evolució del PLIA 

 

M 

 

Diagnosi del PLIA  

(comença amb el detall d’una fotografia de la situació actual del conjunt de serveis, recursos i 

programes que la ciutat de Vilanova i la Geltrú ofereix als seus col·lectius d’infància i adolescència des 

de diferents perspectives: promoció, prevenció, atenció, protecció i participació) 

 

Anàlisi de la situació actual  

(per àmbits “naturals” de la vida dels infants i els adolescents, és a dir, des del punt de vista de la salut, 

de l’educació, de la cultura, de l’esport, l’espai públic, convivència i mobilitat, el temps lliure...) 

 

FOTOGRAFIA D’INFORMACIÓ : 

- Evidència de punts forts  

(que ja es porten a terme com a accions municipals ben direccionades vers el públic infantil i 

adolescent de la ciutat) 

 

- Evidència de punts febles o necessitats detectades 

 

Tot plegat una fotografia d’informació perquè, sigui degudament estudiada i que serveixi per donar 

pistes per a la confecció de la part propositiva i darrera del PLIA: la concreció de les futures línies 



 

 

estratègiques d’actuació i accions a desenvolupar durant els propers 5 anys en el Pla Local d’Infància i 

Adolescència de Vilanova i la Geltrú. 

 

 
 
 
 

D’ON PARTIM ? 
 

Quina és la situació de la Infància i l’Adolescència a Vilanova i la Geltrú? 
 

 

 
 
Per contextualitzar la situació de la població 0 – 18 de Vilanova i la Geltrú, ens hem basat en dos 
aspectes claus: 
 
 

o el coneixement de la realitat demogràfica per tal de poder desenvolupar una intervenció 

ajustada a aquesta realitat, i 

o i el coneixement dels recursos existents, saber quines son les eines amb què compta el 

municipi (serveis, programes, equipaments, projectes...) per treballar en l’àmbit de la infància 

i l’adolescència. 



 

 

 

D’ON PARTIM ? 
 

Realitat demogràfica de la població 0-18 a Vilanova i la Geltrú 
 

 

Evolució i estructura de la 
població  
 

• A Vilanova i la Geltrú hi viuen 13.036 infants i adolescents amb 

edats compreses entre els 0 i els 18 anys.  

• Aquesta dada representa un 19,5 % sobre el total de població de 

Vilanova i la Geltrú (66.824 persones a 1 de gener de 2013).  

• A partir del 2009, el creixement de la població a Vilanova s’estanca. 

En el cas dels infants de 0 a 9 anys també és així i fins i tot la franja 

d’edat de 0 a 3 anys ha disminuït. En canvi, la població de 7 a 18 

anys segueix creixent.   

• Respecte l’estructura de la població de 0 a 18 anys per edats 

destacar que:  

� De 0 a 3 anys: 2.743 persones 

� De 4 a 6 anys 2.283 persones 

� De 7 a 12 anys 4.277 persones  

� De 13 a 18 anys 3.727 persones 

� TOTAL : 13.036 

Factors que han influït en 
l’evolució demogràfica  

• El saldo natural és el principal factor de creixement de la població de 

0 a 18 anys.   

• Pel que fa als fluxos migratoris, si bé la immigració interior s’ha 

mantingut estable, la immigració exterior ha baixat molt i destaca el 

nombre d’infants i joves que emigren a l’estranger.  

Orígen de les persones que 
arriben 

• La població infantil o juvenil que ha arribat en els últims anys a 

Vilanova i la Geltrú prové principalment de Barcelona, Sant Pere de 

Ribes, Cubelles i l’Hospitalet.  

• Els que arriben de l’estranger procedeixen en major mesura del 

Marroc, Romania i Argentina.  

Població estrangera 

• Dels 13.036 infants i adolescents de la ciutat, un 14,6 % tenen  

nacionalitat estrangera.  

• Les principals nacionalitats són Marroc, Romania i Itàlia.  



 

 

Distribució territorial  
dels infants i adolescents 

• El districte 4 de Vilanova (corresponent a una part del centre de la 

ciutat i del nord oest) és el que concentra un major nombre de 

població infantil i juvenil (44%). 

• El districte 3 (corresponent al nord est de la ciutat) és el que acull un 

nombre menor d’aquest col·lectiu  (12%). 

Distribució territorial 
segons nacionalitat  

• El districte 2 (corresponent a la zona de Baix a Mar) seria el que 

concentra un major nombre d’infants i joves de nacionalitat 

estrangera.  

• El districte 4 (corresponent a una part del centre de la ciutat i del 

nord oest) seria el que presenta un % més baix. 

 

 

 

D’ON PARTIM ? 

 
Recursos existents adreçats a l’Infància i l’Adolescència a Vilanova i la Geltrú 

 
ÀMBIT 

 
RECURSOS 

Dues llars d’infants municipals: Escateret i Baldufa 

Projectes infantofamiliars a la Llar d’Infants Municipal La 
Baldufa 

Xerrades per a pares i mares d’infants i joves en edat escolar 

Projecte Animació Educativa (PAE) 

Programa d’Animació a la lectura (PAL) 

Projecte Cultura emprenedora a Primària 

Descobrim Vilanova i la Geltrú 

Projecte Far 

Programa Tastets 

Zona E 

Ajuts per a famílies amb necessitats econòmiques per  a la 
compra de material i llibres 

Convenis i subvencions a AMPAS pel desenvolupament de 
projectes als centres educatius 

Pla Local d’Absentisme Escolar 

Pati Obert a 4 escoles distribuïdes per la ciutat  

Aules d’estudis a les biblioteques municipals i a un institut de 
secundària 

 
 
 
 
 
 
 
 
Educació i altres àrees de l’IMET 

Programes de Qualificació Professional (PQPI) i de Transició al 
Treball (PTT) 

18 escoles infantil i primària Centres de Titularitat de la 
Generalitat i concertats  10 centres amb oferta formativa d’educació secundària (ESO) 



 

 

d’àmbit educatiu 2 Llars d’infants de la Generalitat 

Casals d’estiu i activitats de lleure d’estiu organitzades per 
entitats i coordinades per l’Ajuntament 

Ajuts econòmics per a activitats d’estiu 

Tres equips bàsics d’Atenció Social (EBAS) 

Un equip de Primera Acollida 

Un equip d’Atenció Sòcio Educativa (EASE) 

Equip d’Atenció a la Dependència 

Servei Hola Nadó 

Servei Nadó 

Racó dels Menuts 

Cau dels Petits 

Servei d’integració als centres educatius 

Protocol d’actuació entre els departaments de benestar social, 
família i d’ensenyament, de detecció i coordinació de situacions 
de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu 

Protocol intern per la detecció i actuació davant de 
maltractaments d’infants 

Servei de Mesures Alternatives (SMA) 

Ajuts d’urgència social 

Coordinació amb Llars d’Infants Públiques per la detecció 
d’infants en situació de vulnerabilitat social 

Centre Obert 

Punt de Trobada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serveis socials bàsics 

Consorci de serveis a les persones (punt de trobada per pares i 
mares separats amb fills, Serveis d’Atenció a Domicili, CAPI Baix 
a Mar) 

Espais de reforç escolar d’entitats. Projectes a través de 
Proinfància (Càritas, Creu Roja, AGI) 

Programa Cap nen sense joguina (Creu Roja) 

Mensa del Cor, Garraf Petit: ajuts per cobrir menús infantils als 
menjadors escolars 

 
 

Entitats 

A través de Proinfància i AGI suport psicològic individual a 
infants i adolescents 

Taula comarcal d’infància i adolescència (elaboració protocols, 
intercanvi d’experiències, coordinació entre agents...) 

Serveis Socials Especialitzats: Equip d’Atenció infància i 
adolescència (EAIA) 

Serveis de transport escolar 

Beques menjador escolar 

Servei de seguiment a les activitats de lleure (joventut) 

 
 
 

Consell Comarcal 

Servei de traducció i interpretació persones nouvingudes 

Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) 

Hospital de dia adolescents 

Centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) 

 
 

Altres recursos  
de la Generalitat Servei de pediatria (ABS Vilanova I i II) 



 

 

Hospital Residència Sant Camil (Sant Pere de Ribes) 

Equip d’atenció a la infància i l’adolescència 

Equip d’atenció psicopedagògica 

Equipaments esportius  

Estudi sobre la pràctica esportiva a Vilanova 

Guia de l’esport en edat escolar 

Jocs esportius a les escoles 

Formació per a professionals de l’àmbit esportiu (escoles i 
entitats) 

Materials de suport per la pràctica de l’esport a les escoles 

Subvenció a les escoles per abaratir els costos de les activitats 
esportives en extraescolars 

Ajuts econòmics a famílies per la pràctica d’activitats esportives 
d’infants i joves 

 
 
 
 
 

Esports 

Projecte Ara’munt destinat a joves entre 11 i 17 anys amb 
necessitats econòmiques i problemàtica social 

Oficina Jove de Vilanova  

Programa d’informació i dinamització als centres 
d’ensenyament secundari (PIDCES) 

Xerrada: I després de la ESO què? 

 
 

Joventut 

Xerrada: I després del batxillerat què? 

Subvenció a entitats de lleure infantil 

Espai Connecta’t als centres cívics 

Activitats per a infants i joves en horari extraescolar (Centres 
Cívics) 

Els Centres Cívics són seu dels Centres Oberts de la ciutat 

 
 

Participació i Cooperació 

Celebració del dia dels Drets dels Infants 

Gent Gran Programa intergeneracions 

Servei d’orientació d’habitatge amb assessorament jurídic per 
casos de desnonament 

Protocol pel risc de pèrdua d’habitatge 

Tallers d’economia domèstica 

Inspeccions en casos de sobreocupació 

50 habitatges de titularitat municipal pel lloguer social 

Borsa de mediació de lloguer social 

 
 

 
Oficina d’Habitatge 

Servei d’intermediació deutes habitatge (SIDH) 

2 biblioteques públiques Biblioteques 

Projecte “Tardor de contes solidaris” 

Escola Municipal d’Art i Disseny 

Escola Municipal de Música 

Activitats culturals dirigides a la infància i adolescència 
(programació, pae, etc) 

Festivals i festes populars 

Programa estable del Cinema Bosc 

Programa estable de música a l’Auditori Eduard Toldrà 

 
 
 
 

Cultura 

4 museus i altres espais de tipus cultural 



 

 

Programa “Apropa cultural” 

Suport a la xarxa: grup xarxa d’espectacles infantils i juvenils de 
VNG 

Ordenança de mesures per fomentar el civisme i la convivència 
a Vilanova i la Geltrú 

Projecte “Compartim, espai de trobada familiar a les escoles” 

Programa DID i interDID (Dona Identitat Diversitat) 

Servei de mediació a les escoles 

Tallers de resiliència per a infants que han viscut situacions de 
violència de gènere a les seva llar 

Atenció individual i grupal de dones que pateixen violència 
masclista 

 
 
 

Convivència i Equitat 

Festa de la lactància 

Xerrades a escoles bressol sobre temes alimentaris  

Assessoria de salut a l’Oficina Jove 

Punts de salut a actes i esdeveniments al carrer que reuneixen a 
molts joves 

Espai d’assessorament familiar per a temes de consum de 
drogues (ABS Jaume I i CAPI) 

 
 

SALUT 

Pla local de prevenció de drogues 

Agenda 21 Escolar 

Projecte CLAKI  

 
Medi Ambient 

Programes per combatre la pobresa energètica 

 

 
PLA D’ACC IÓ MUNICIPAL DEL PLIA 

 

 
 

 
El Pla d’Acció Municipal del PLIA de Vilanova i la Geltrú recull les accions que l’Ajuntament de Vilanova 

i la Geltrú desenvoluparà en els propers anys en l’àmbit de la infància i l’adolescència. 

 

Les accions sorgeixen de la Diagnosi del PLIA elaborada l’any 2013 per la Diputació de Barcelona i 

l’Ajuntament de VNG.  Aquesta diagnosi ens ha permès recollir tots els recursos i serveis de què 

disposa la nostra ciutat en relació a la infància i l’adolescència així com destacar les necessitats i els 

reptes que ens plantegem de cara el futur.  

 

Concretament, s’han detectat una setantena de necessitats i/o problemàtiques que caldrà abordar 

amb aquest Pla d’Acció Municipal, que l’hem estructurat en cinc grans eixos estratègics. 

 



 

 

                    

          DIAGNOSI DEL PLIA                                                    PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL  DEL PLIA  
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EIX 5: Ciutat amb entorns segurs, 
agradables i sostenibles 

EIX 4: Participació activa a la comunitat 

EIX 3: Promoció d’hàbits i estils de vida 
saludables, equilibrats i constructius 

EIX 2: Foment de la igualtat d’accés a 
l’educació i suport a la transició al 
treball 

EIX 1: Protecció dels infants i 
adolescents en situació o risc d’exclusió 
social 

ACCIONS 

ACCIONS 

ACCIONS 

ACCIONS 

ACCIONS 



 

 

 

 

Necessitats detectades en aquest àmbit 

Risc socioeconòmic  

1. Increment dels casos de risc i vulnerabilitat poc visibles i relacionats amb la crisi 

econòmica.  

2. Les relacions familiars també es veuen marcades per un augment de la crispació i la 

tensió.  

3. Insuficiència dels ajuts d’urgència social per cobrir tota la demanda existent.  

4. Els ajuts econòmics per menjador escolar es paguen amb retard. 

5. Supressió dels ajuts per llibres de text  i material didàctic per part de la Generalitat. 

6. Augment del nombre de persones que necessiten la Renda Mínima d’Inserció (RMI).  

7. Manca d’un treball  social comunitari en medi obert. 

8. Insuficiència de recursos per treballar l’acollida dels infants i joves reagrupats. 

 
Exclusió residencial 

9. Els pocs ingressos  disponibles de moltes famílies es destinen al pagament de 

l’habitatge, provocant, entre d’altres coses, un empobriment de la qualitat de vida de 

l’infant. 

10. Augment de casos d’exclusió residencial amb infants implicats.  

11. Insuficient parc d’habitatges públics a la ciutat. 

 

EIX 1: Protecció dels infants i adolescents en situació o 
risc d’exclusió social 

Aquest eix de treball fa referència a la necessitat de garantir l’accés dels infants i 
adolescents en igualtat d’oportunitats als serveis i activitats de la ciutat (llars 
d’infants, menjadors escolars, activitats d’estiu, etc) posant èmfasi en aquelles 
famílies en situació o risc d’exclusió social. Per assolir aquesta igualtat d’accés, cal 
protegir a la infància en risc millorant la detecció i prevenció de situacions de 
vulnerabilitat així com donar la màxima cobertura a les seves necessitats bàsiques 



 

 

Desigualtats territorials  

12. Sembla que a la ciutat hi ha zones amb especial incidència d’alguns factors de risc. 

S’apunta principalment a dos barris: el Tacó i Baix-a-mar. 

13. Existència de forces urbanitzacions periurbanes aïllades i amb insuficiència de serveis 

públics.   

14. Detecció de situacions d’infrahabitatge  per part d’algunes famílies amb infants. 

 

Accions que es desenvoluparan en aquest àmbit 

 

• Continuïtat Projecte Integració als centres educatius  

• Continuïtat de la coordinació amb altres institucions (CSMIJ, CDIAP, ABS, Policia Local, 

etc) per la detecció casos de risc  i vulnerabilitat 

• Continuïtat i Millora del Servei de Centre Obert  

• Continuïtat i millora dels programes de reforç escolar 

• Continuïtat dels Ajuts econòmics per la compra de material i llibres escolars  

• Continuïtat de col·laboració amb els Ajuts econòmics d’activitats esportives 

• Continuïtat i millora dels Ajuts econòmics per activitats estiu 

• Continuïtat de la col·laboració amb Creu Roja per joguines de Reis 

• Xarxa de dentistes solidaris 

• Projecte de vulnerabilitat energètica 

• Atenció individual i  grupal a dones  que pateixen violència de gènere 

• Atenció i assessorament  dels professionals de Serveis Socials als pares, mares i 

tutors/es 

• Mediació Familiar 

• Continuïtat Punt de Trobada  

• Tallers grupals des de serveis socials 

• Tallers i altres activitats de resiliència per promoure la relació social entre famílies i 

escoles, entre dones de diverses cultures i entre infants i adolescents 

• Atenció psicològica 

• Teràpia familiar a través Fundació AGI (proinfància) 



 

 

• Increment dels ajuts d’urgència social 

• Suport a les entitats que ofereixen accions encaminades a l’alimentació infantil 

• Ajuts a l’escolaritat 

• Suport tècnic als programes de socialització/reutilització de llibres a les escoles 

• Conveni amb Centre d'Informació per a treballadors estrangers (CITE) 

• Tramitacions d’informes d'Arrelament Social al municipi 

• Prestacions per  al pagament de lloguers 

• Prestacions d’urgència per  impagaments de rendes de lloguer o d’hipoteca i per 

aturats de llarga durada  

• Protocol pel risc de pèrdua d’Habitatge 

• Comissió local habitatge 

• Bossa de mediació de lloguer social 

• Servei  d’Intermediació en Deutes d’Habitatge (SIDH) 

• Servei d’orientació habitatge amb assessorament jurídic per casos de desnonament 

• Comissió de seguiment dels pisos municipals  

• Col·laboració amb les entitats bancàries pel lloguer  social d’habitatges de la seva 

propietat  

• Col·laboració amb les entitats bancàries i el seu servei de mediació en casos 

d’ocupacions de vivendes da famílies amb infants  

• Orientació per part del Servei de Guàrdies de Barri, i detecció de possibles casos 

problemàtics 

• Impuls de projectes d’acció comunitària 

• Continuïtat dels recursos en aquests dos barris (Tacó i Baix a Mar)  

• Detecció de possibles cassos problemàtics  per part dels agents de la Policia Local 

• Servei d’inspecció d’Habitatges per detectar situacions d’infrahabitatge 

• Elaboració Protocol d’Actuació davant situacions d’Infrahabitatge  previst en el Pla 

Local de l’Habitatge (2013-2018) 

 

 

 



 

 

 

Necessitats detectades en aquest àmbit 

15. Insuficient cobertura pública de places a les Llars d’Infants i elevat cost de les mateixes. 

16. Pèrdua de l’hàbit de lectura en la transició a secundària. 

17. Alta desmotivació entre els joves que arriben a secundària.  

18. El programa de  xerrades i suport a la funció parental de les famílies que s’organitza a 

nivell municipal no aconsegueix arribar la participació de les famílies que més ho 

necessiten. 

19. Els tallers relacionats amb el consum responsable, caldria potenciar-los. 

20. Els temes de salut mental i emocional no s’aborden prou com a recurs dins el programa 

d’activitats adreçades als centres educatius que gestiona l’Ajuntament (PAE). 

21. Seguir treballant en la distribució de l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials 

(NEE) i de l’alumnat d’origen estranger entre les escoles de la ciutat. 

22. Cal seguir treballant per reduir el percentatge de fracàs escolar. 

23. Cal seguir treballant per reduir el percentatge d’absentisme escolar. 

24. Treballar de forma més intensa en la transició de l’escola primària a secundària. 

25. A l’enquesta a l’alumnat, s’observa un percentatge d’infants que quan tenen dubtes no 

reben suport parental per fer els deures. 

26. Facilitar la coordinació  entre les entitats que treballen pel  reforç escolar  dels infants. 

 

Accions que es desenvoluparan en aquest àmbit 

• Coordinació de tots els recursos per a infants de 0 a 3 anys  

• Coordinació amb els serveis de pediatria per detectar situacions de vulnerabilitat 

• Activitats d’animació a la lectura per joves, des de les biblioteques municipals  

EIX 2: Foment de la igualtat d’accés a l’educació i 
suport a la transició al treball 

 Aquest eix de treball es centra en la promoció de la igualtat d’accés en els àmbits 
de l’educació i el món laboral. Es tracta principalment de vetllar per la igualtat de 
drets i oportunitats en aquest àmbits de la vida dels infants i adolescents que són 
bàsics per al seu desenvolupament.  
 



 

 

• Activitats de promoció cultural adreçades al jovent des de les biblioteques municipals 

(Concursos microrelats especials per joves) 

• Activitats d’animació a la lectura als centres educatius de primària i de secundària. 

(PAL) 

• Activitats de promoció de les biblioteques i formació d’usuaris als centres educatius 

• Programes de reforç escolar i millora dels hàbits d’estudi  

• Programes d’actuació individualitzada i adaptacions curriculars per ajudar al jovent 

amb dificultat d’aprenentatge i desmotivació  

• Desenvolupament dels programes PTT-PQPI 

• Joves per l’ocupació  

• Coordinació de tots els agents implicats en l’Absentisme Escolar a través del Pla d’Acció 

per Reduir l’Absentisme Escolar i de Prevenció de l’Abandonament Prematur als 

centres educatius 

• Programació de xerrades adreçades a les famílies 

• Coordinació i treball en xarxa de totes les àrees implicades 

• Comissió de garantia escolarització 

• Línia d’ajuts a les entitats que treballen pel reforç escolar 

• Estudi sobre el fracàs escolar a VNG  

• Potenciar els projectes adreçats a reduir el fracàs escolar: FAR, Tastets, PTT-PQPI, etc. 

• Programació de xerrades informatives adreçades a les famílies 

• Detecció de possibles cassos d’absentisme per part dels agents de la Policia Local 

 

 

EIX 3: Promoció d’hàbits i estils de vida saludables, 
equilibrats i constructius  

 Aquest eix de treball es centra en la promoció d’hàbits saludables tant dels infants com 
de les famílies, especialment en l’alimentació i l’activitat física, per tal d’evitar 
conductes de risc. Un estil de vida saludable també passa per altres aspectes com 
l’educació en valors o la participació en la comunitat que es recullen en altres eixos de 
treball del PLIA.  
 



 

 

 

Necessitats detectades en aquest àmbit 
 

Salut  

 

27. S’observa que un percentatge de l’alumnat enquestat no esmorza abans de sortir de 

casa. 

28. Segons l’enquesta a l’alumnat, hi ha un petit percentatge d’infants que no ingereix 

aliments sòlids des que s’aixequen al matí fins l’hora de dinar. 

29. Es detecta la necessitat de seguir millorant diversos aspectes quant a l’alimentació dels 

infants: reduir el consum de carn, augmentar el consum de fruita i verdura i reduir el 

consum de pastisseria, llaminadures i patates xip. 

30. Es detecta la necessitat d’introduir hàbits sostenibles i de consum responsable en els 

infants, en quan a l’energia o el consum de recursos.  

31. Augment de la pràctica del “botellón” al carrer entre els adolescents i joves. 

32. Es percep una visió normalitzada del consum de drogues com el haixix entre els 

adolescents i un possible augment a edats més primerenques. 

 

Esports 

 

33. Les instal·lacions esportives cobertes no són suficients per a la quantitat d’entitats que les 

utilitzen i els horaris de tarda estan molt comprimits. 

34. La Piscina del CEM és insuficient per a l’alta demanda de cursets de natació. 

35. Les activitats esportives dirigides per clubs tenen un cost elevat. 

36. Falta de motivació per part de l’alumnat de secundària per la pràctica esportiva. 

37. Els infants amb algun tipus de discapacitat, tenen dificultat per realitzar activitats 

extraescolars. 

38. Eliminació del programa de la Generalitat Pla Català d’Esports a l’Escola i com a 

conseqüència pèrdua de la figura del dinamitzador/ora esportiu a l’escola. 

39. Retard en el pagament dels ajuts per a la pràctica d’activitats esportives. 

40. Disminució del nombre d’hores de dinamització del programa Ara’munt. 



 

 

41. A partir del curs 2012-2013 s’observa una disminució del nombre d’infants que realitzen 

activitats esportives de lleure pel cost econòmic que implica.  

 

Accions que es desenvoluparan en aquest àmbit 

• Activitats d’Educació per a la Salut als centres educatius 

• Projecte ECPAM  (Escoles amb Cuina Promotora d’Alimentació Mediterrània) de 
promoció de l’alimentació saludable a les escoles  

• Programa d’Educació Ambiental 

• Accions educatives entorn l’estalvi energètic 

• Detecció de possibles cassos problemàtics  per part dels agents de la Policia Local 

• Pla Local de Prevenció en Drogues 

• Formació  entre iguals – Projecte Boca Orella 

• Assessoria sobre salut a l’Oficina Jove 

• Activitats de sensibilització als centres educatius  

• Assessoria sobre Drogues a l’Oficina Jove 

• Desenvolupament de l’Ordenança de Mesures per  fomentar el Civisme i la Convivència 
a Vilanova i la Geltrú 

• Informació, sensibilització i foment del civisme i convivència a peu de carrer a través 
d’Agents Cívics 

• Tallers de sensibilització al voltant del civisme i la convivència adreçats a l’alumnat de 
secundària 

• Detecció de possibles cassos problemàtics per part dels agents de la Policia Local 

• Xerrades drogues als centres educatius a través del PAE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Necessitats detectades en aquest àmbit 

 

Cultura   

 

42. Els adolescents rarament estan presents en les activitats que es puguin programar des 

de la regidoria de Cultura. 

43. Els programes d’activitats visuals, escèniques i de música sovint tenen un cost 

econòmic que no totes les famílies es poden permetre. 

44. Les famílies que han arribat en els últims anys semblen menys implicades en les 

dinàmiques comunitàries. 

 

Lleure   

 
45. El 17 % de l’alumnat enquestat no realitza cap activitat extraescolar. Més de la meitat 

d’aquest (64%) mostra desig per fer-ne.  

46. El consum de televisió i videojocs augmenta amb l’edat i és inversament proporcional al 

temps dedicat al joc i a la lectura. 

47. Són poques les activitats organitzades des dels equipaments i serveis municipals que 

tinguin un caràcter gratuït. 

48. Disminució del nombre d’infants que realitzen activitats d’estiu degut a dificultats 

econòmiques. 

EIX 4: Participació activa a la comunitat 
 

Un dels conceptes clau que defineix la Llei 14/2010 de drets i oportunitats en la 
infància i adolescència és el de la participació. Des del PLIA entenem el concepte 
de participació des de dues vessants: l’assistència i implicació dels infants en les 
activitats del municipi (culturals, esportives, de lleure educatiu, entitats, etc) i la 
participació en temes de ciutat i en la democràcia local. 
 



 

 

49. Dificultat per establir acords amb entitats de la ciutat per a la reserva de places per a 

infants i adolescents derivats de serveis socials. 

50. Manca de capacitació dels/les professionals que estan a les entitats i que es manifesta 

especialment quan han d’atendre a infants i adolescents amb dificultats o discapacitats. 

51. Tot i que a partir dels 16 anys es tornen a incorporar, es detectat poca continuïtat dels 

adolescents de 13-14 anys a les entitats de lleure.   

52. Hi ha poques experiències de treball juvenil per la millora del medi natural i la 

comunitat. 

 
Associacionisme    

 

53. Manca de recursos econòmics per donar suport a la feina desenvolupada per les 

entitats de lleure. 

54. Falta de comunicació entre agents educatius. Es troben a faltar espais on tots els agents 

educatius treballin aspectes comuns i compartits. 

55. Manca d’espais disponibles per a les entitats de lleure esportiu, especialment durant 

els mesos d’hivern i pel que fa a espais coberts. 

56. Manca de referents pedagògics al municipi que puguin donar suport a les entitats 

davant de dubtes o consultes sobre quina és la millor orientació a seguir davant de 

casos concrets d’especial dificultat.  

 
 
Participació    

 

57. No existeixen òrgans municipals estables de participació adreçats als infants i 

adolescents. 

58. Dificultat per implicar els adolescents en els espais de participació existents a la ciutat . 

 

 

 

 



 

 

Accions que es desenvoluparan en aquest àmbit 

• Tallers i altres activitats de resiliència per promoure la relació social entre 

famílies i escoles, entre dones de diverses cultures i entre infants i 

adolescents 

• Activitats de promoció de l’accés a  la cultura a  persones en risc d’exclusió 

social i descomptes en activitats de la programació habitual de música, teatre 

dansa i circ  

• Aplicació de descomptes al Teatre Principal i l’Auditori Eduard Toldrà de 

Vilanova i la Geltrú amb el carnet de les biblioteques de la Xarxa de 

Biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona 

• Activitats d’animació a la lectura per joves, des de les biblioteques municipals  

• Activitats de promoció cultural adreçades al jovent des de les biblioteques 

municipals   

• Difusió conjunta de les activitats extrascolars incloses a la Guia de l’esport 

escolar o d’altres guies 

• Oferta de línia d’ajuts per activitats esportives o d’altres similars 

• Coordinació entre l’Ajuntament, les entitats de lleure i els centres docents 

per garantir que tots infants i adolescents puguin fer extraescolars 

• Suport a les AMPA per a les activitats fora de l’horari lectiu a través de la 

convocatòria pública de convenis i subvencions 

• Fons documental especialitzat de literatura per a joves (JN) 

• Programació estable d’activitats de petit format per a públic infantil a les 

Biblioteques Municipals  

• Activitats d’animació a la lectura als centres educatius de primària i de 

secundària (PAL) 

• Activitats de promoció de les biblioteques als centres educatius   

• Programes de reforç  escolar i millora dels hàbits d’estudi  



 

 

• Activitats específiques i programació estable als centres cívics a un preu 

reduït 

• Oferta de línia d’ajuts per activitats esportives, per activitats d’estiu o d’altres 

relacionades amb el lleure educatiu 

• Activitats complementàries dels Casals d’estiu a les Biblioteques, Centres 

Cívics, etc 

• Formació especialitzada en atenció a la diversitat a monitors/res 

• Activitats de promoció de  programes de transició o preparació de 

monitoratge per adolescents: Formació de pre-monitors  

• Accions de promoció de voluntariat ambiental per a la millora del territori 

• Oferta d’una línia d’ajuts per entitats de lleure 

• Promoure un millor coneixement dels referents de Serveis Socials i els 

monitors de les entitats de lleure 

• Oferiment dels espais esportius dels equipaments escolars per a la realització 

d’activitats de les entitats esportives   

• Projecte de construcció d’una nova pista coberta annexa al Pavelló del Garraf 

• Consell Escolar Municipal 

• Federació Coordinadora d’entitats juvenils i culturals 

• En projecte, constituir  un òrgan estable de participació infantil a la ciutat 

• Activitats de dinamització de la Federació Coordinadora per implicar-la en les 

polítiques juvenils del municipi 

• Activitats d’empoderament dels joves 

• Accions de participació en temes de ciutat, especialment adreçades a públic 

infantil i/o juvenil, per tal de recollir i tenir en compte la visió d’infants i 

adolescents en temes de ciutat  

• Accions de difusió i apropament de l’Ajuntament i la democràcia local als 

infants i adolescents 

 



 

 

 

Necessitats detectades en aquest àmbit 

 

Espais públics de relació i convivència 

  

59. Cal que la ciutat tingui una qualitat ambiental bona i saludable. 

60. La ciutat ha de disposar d’espais públics verds i espais propers a la ciutat que 

continguin biodiversitat per afavorir el contacte, aprenentatge i gaudi dels infants amb 

l’entorn natural. 

61. Dificultat per mantenir els espais de joc infantil dels parcs i jardins que s’ha intensificat 

en moments d’austeritat pressupostària com l’actual. 

62. La utilització més intensiva de l’espai públic per part del col·lectiu adolescent genera, 

en determinats casos, queixes veïnals. 

63. Existeixen alguns punts conflictius en quan a existència de pintades  i brutícia. 

64. Finalització del projecte “Nit Jove”. 
 
 
Mobilitat   

 

65. Són poques les famílies que fan servir el vehicle privat per realitzar els desplaçaments 

cap a les escoles . Tot i així, genera en alguns casos dificultats i inseguretat a l’entrada 

d’alguns centres escolars. 

66. Dificultats de mobilitat pels infants que tenen el centre educatiu allunyat de la seva 

residència. 

EIX 5: Ciutat amb entorns segurs, agradables i 
sostenibles 

 Aquest eix de treball fa referència a la necessitat de pensar i dissenyar una ciutat segura 

pels nens i nenes i que promogui la seva autonomia i benestar. Això vol dir tenir present el 

col·lectiu d’infants i adolescents en el disseny dels espais públics, de la mobilitat o dels 

equipaments i facilitar que participin activament en la construcció i millora de la ciutat.  

 



 

 

67. Cal continuar treballant per millorar l’autonomia dels infants adaptant itineraris segurs 

destinats a pacificar el trànsit al voltant de les escoles, els equipaments esportius, etc.  

68. La manca de connexió dels carrils bici a la ciutat dificulta la seva utilització per la manca 

de seguretat d’alguns trams.  

69. El transport públic dins del municipi es considera poc ràpid i per tant fa que el faci 

servir majoritàriament només un sector concret de la població.  

70. La trama irregular i la poca amplada d’alguns carrers genera problemes de mobilitat i 

d’accessibilitat. 

 

Equipaments  

 

71. En alguns cursos es detecta un desconeixement dels equipaments municipals, 

especialment dels culturals, esportius i d’oci.  

72. No sempre es fa un bon ús de les biblioteques per part de les famílies que deixen sense 

supervisió als infants menors de 8 anys.  

 

Sentiment identitari i gestió de la diversitat 

 

73. El col·lectiu d’infants i adolescents manifesta una alta predisposició a l’emigració, que 

s’intensifica amb l’edat i que és més marcada entre aquells alumnes amb pares nascuts 

a l’estranger (idea de retorn). 

74. L’existència d’un cert estigma en relació a la població nouvinguda i una relativa manca 

de relació entre joves de diferents orígens. 

 

Accions que es desenvoluparan en aquest àmbit 

• Control i seguiment de qualitat de l’aire 

• Control i seguiment Mapa Acústic 

• Redacció de Pla de Catàleg Naturalístic 

• Revisió i manteniment dels espais verds i parcs de la ciutat 

• Vigilància i control dels espais naturals de la ciutat 



 

 

• Oferiment dels espais esportius dels equipaments escolars per a la realització 

d’activitats de les entitats esportives   

• Desenvolupament Ordenança  de Mesures per fomentar el Civisme i l a Convivència a 

Vilanova i la Geltrú  

• Informació, sensibilització i foment del civisme i convivència a peu de carrer  a través 

d’Agents Cívics 

• Tallers de sensibilització al voltant del civisme i la convivència adreçats a l’alumnat de 

secundària   

• Manteniment ordinari dels jocs infantils 

• Comissió d’Espais Públics formada per diversos departament municipals amb 

incidència al carrer 

• Incloure les necessitats dels infants alhora de dissenyar o remodelar nous espais 

públics especialment espais infantils: disseny antivandàlic i robust 

• Potenciar projectes comunitaris adreçats a adolescents per resoldre problemes a 

l’espai públic 

• Detecció de possibles cassos problemàtics per part dels agents de la Policia Local 

• Potenciar el grafit enfront de les pintades a través d’accions com el Catàleg de murs 

per pintar grafits  

• Tallers de sensibilització al voltant dels grafits adreçats a alumant de secundària 

• Elaboració del PMU (Pla de Mobilitat). Aquest pla millorarà la mobilitat de la ciutat en 

general i en particular els itineraris del transport públic 

• Accions per millorar  els  accessos dels  centres escolars (Itineraris segurs) 

• Treball individualitzat de les problemàtiques dels infants i població en general amb  

mobilitat reduïda o problemes d’accessibilitat 

• Tallers de sensibilització a les escoles al voltant de la seguretat viària i la mobilitat 

• Actuacions per millorar i unir  la xarxa actual del carril bici  

• S’està treballant per fer arribar el transport públic a les urbanitzacions 



 

 

• Potenciar els abonaments de transport públic per a infants. Creació de la targeta T-

12, que permet fer gratuïtament viatges a la xarxa de transport públic per infants de 

4 a 12 anys. 

• Potenciar el transport escolar 

• Instal·lació de marcadors de temps d’espera dels autobusos urbans al vestíbul de 

l’estació 

• Implementació del Reglament de funcionament de la Xarxa de biblioteques públiques 

de Vilanova i la Geltrú  

• Conveni amb Centre d'Informació per a treballadors estrangers (CITE) 

• Projecte Boca Orella 

• Tallers  i altres activitats per promoure la relació social entre famílies i escoles, entre 

dones de diverses cultures i entre infants i adolescents   

• Tallers de sensibilització al voltant de  la incidència dels  prejudicis en les relacions, les 

migracions, la diversitat i la discriminació adreçats a l’alumnat de secundària 

 

 

EQUIP DEL PLIA 
 

Agraïments 
 

 

L’equip redactor del PLIA, us dóna les gràcies per la vostra participació: 

 

Biblioteques 
Convivència 

Cultura 
Educació- IMET 

Entitats 
Equitat 
Esports 

Joventut 
Llicències 

Medi Ambient 
Mobilitat 

Oficina Local d’Habitatge 

 
 
 
 
 
 

C.E. Drac Màgic 
C.E. Els Grumets 
C.E. L’Espurna 
C.E. La Geltrú 

Club Bàsquet Samà 
Club Patí Vilanova 

 
 
 

Col·legi Divina Providència 
Col·legi Sant Bonaventura 

Col·legi Santa Teresa de Jesús 
Escola L’Aragai 
Escola Canigó 

Escola Cossetània 
Escola El Cim 

Escola Ginesta 
Escola Ítaca 



 

 

OMIC 
Participació Ciutadana 

Policia Local 
Salut 

Serveis Socials  
Serveis Viaris 

Urbanisme 
VNG Inclusió 

Xarxa de centres cívics 
 

Coral Infantil L’Estrop 
Centre Obert 

Ludoteca El Pirata 
Ludoteca La Bruixa 

Escola L’Arjau 
Escola Llebetx 

Escola Pia 
Escola Sant Jordi 

Institut Dolors Mallafré 
Institut Lluch i Rafecas 

Institut Manuel de Cabanyes 
 

 
i  
 

    
 

 

 

 

 

 

 

ANNEX: 
FITXES DETALLADES 



 

 

 

 

EIX 1: Protecció dels infants i adolescents en situació o risc d’exclusió social 
Àmbits d’acció: Protecció i promoció de l’infant (risc socioeconòmic, exclusió residencial i desigualtats 

territorials) 
 

Aquest eix de treball fa referència a la necessitat de garantir l’accés dels infants i adolescents en igualtat 
d’oportunitats als serveis i activitats de la ciutat (llars d’infants, menjadors escolars, activitats d’estiu, etc) posant 
èmfasi en aquelles famílies en situació o risc d’exclusió social. Per assolir aquesta igualtat d’accés, cal protegir a la 
infància en risc millorant la detecció i prevenció de situacions de vulnerabilitat així com donar la màxima 
cobertura a les seves necessitats bàsiques.  

 

 

RISC SOCIOECONÒMIC 

NECESSITATS I REPTES DETECTATS SERVEIS 
RELACIONATS 

ACCIONS A DESENVOLUPAR CALENDARI COST 

1. Increment dels casos de risc i 
vulnerabilitat poc visibles i relacionats 
amb la crisi econòmica. Empobriment de 
la qualitat de vida dels infants que es 
veuen privats de serveis i activitats amb 
cost econòmic. 

Serveis Socials Continuïtat Projecte Integració als centres 
educatius (per detectar casos de risc i 
vulnerabilitat) 
 
Continuïtat de la coordinació amb altres 
institucions (CSMIJ, CDIAP, ABS, Policia 
Local, etc) per la detecció casos de risc  i 
vulnerabilitat 
 
 

Curs escolar 
 
 
 
Tot l’any 
 
 
 
Curs escolar 
 

Personal de 
la regidoria 
 
 
 
Personal de 
la regidoria 
 
 
 



 

 

 

 

Continuïtat i Millora del Servei de Centre 
Obert  
 
Continuïtat i millora dels programes de 
reforç escolar  
(Cáritas adreçat a l’alumnat de primària i 
Creu Roja a l’alumnat de secundària)  
 

Continuïtat dels Ajuts econòmics per la 
compra de material i llibres escolars 

 
 
 
 
 
Curs escolar 
 
 

Inici curs 

Licitació feta 
per 150.000€ 
 
Coordinació 
amb les 
entitats per 
personal de 
la regidoria 
 

A determinar 

1. Increment dels casos de risc i 
vulnerabilitat poc visibles i relacionats 
amb la crisi econòmica. Empobriment de 
la qualitat de vida dels infants que es 
veuen privats de serveis i activitats amb 
cost econòmic. 

Serveis Socials 

 

 

 

 

VNG Inclusió, 
Mesa d’entitats 
socials 

Continuïtat de col·laboració amb els Ajuts 
econòmics d’activitats esportives 
 
Continuïtat i millora dels Ajuts econòmics 
per activitats estiu 
 
Continuïtat de la col·laboració amb Creu 
Roja per joguines de Reis. 
 
Xarxa de dentistes solidaris 
 

Projecte de vulnerabilitat energètica. 

Inici curs 
 
 
Maig 
 
 
Nadal 

 

A determinar 
 
 
30.000€ 
 
 
Personal de 
la regidoria 

 

2.   Les relacions familiars també es veuen 
marcades per un augment de la crispació i 
la tensió que pot afectar al 
desenvolupament emocional de l’infant o 
jove. 

Convivència i 
Equitat 

Tallers i altres activitats de resiliència per 
promoure la relació social entre famílies i 
escoles, entre dones de diverses cultures i 
entre infants i adolescents.  (Projecte: 
Compartim i Taller DID) 
 

Durant tot el 
2014 

1.800 € 

3.640 € 

 

 



 

 

 

 

Atenció individual i  grupal a dones  que 
pateixen violència de gènere 

 

21.168 € 

Serveis Socials 

Atenció i assessorament  dels professionals 
de Serveis Socials als pares, mares i 
tutors/es.  
 
Mediació Familiar 
Continuïtat Punt de Trobada  
 
Tallers grupals des de serveis socials 
 
Atenció psicològica 
Teràpia familiar a través Fundació AGI 
(proinfància) 
 

Tot l’any 
 
 
(és del CSP) 
 
 
Tot l’any 
 
 

Tot l’any 

Personal de 
la regidoria 
 
 
 
 
Coordinació 
amb AGI 
 

Proinfància 

3. Es detecta encara una insuficiència dels 
ajuts d’urgència social per cobrir tota la 
demanda existent, tot i els esforços que 
s’aboquen 

Serveis Socials Increment dels ajuts d’urgència social Tot l’any  

4.Els ajuts econòmics per menjador escolar 
es paguen amb retard. 

Serveis Socials 

Suport a les entitats que ofereixen accions 
encaminades a l’alimentació infantil: 
Beques de menjador escolar de la Mensa 
del Cor (apadrinament de menús infantils)  
Beques de menjador complementàries a les 
del Consell Comarcal (Càritas i Creu Roja)      
Campanya d’estiu de vulnerabilitat 
alimentària (CR, Càritas, Mensa).  

Curs escolar  



 

 

 

 

Cafè Caliu, espai d’esmorzar.  

  5. Supressió dels ajuts per llibres de text  i 
material didàctic per part de la Generalitat. 

Serveis Socials 

IMET 

Ajuts a l’escolaritat 
 
Programes de reciclatge de llibres a les 
escoles 

Curs escolar  

6. Augment del nombre de persones que 
necessiten la Renda Mínima d’Inserció 
(RMI) i dificultats en la tramitació i el 
cobrament de la prestació. 

Serveis Socials  Tot l’any  

7. Manca d’un treball  social comunitari en 
medi obert 

    

8. Insuficiència de recursos per treballar 
l’acollida dels infants i joves reagrupats 

Convivència Conveni amb Centre d'Informació per a 
treballadors estrangers (CITE).  

Tramitacions d’informes d'Arrelament 
Social al municipi.  

 

Durant tot 
l'any 2014 

2.000 € 

EXCLUSIÓ RESIDENCIAL 

NECESSITATS I REPTES DETECTATS SERVEIS 
RELACIONATS 

ACCIONS A DESENVOLUPAR CALENDARI COST 

9.   Els pocs ingressos  disponibles de moltes 
famílies es destinen al pagament de 
l’habitatge, provocant, entre d’altres 
coses, un empobriment de la qualitat de 
vida de l’infant. 

Oficina Local 
d’Habitatge 
(OLH) 

Prestacions per  al pagament de lloguers. 

 

 

Prestacions d’urgència per  impagaments 

Segons 
convocatòria 
Generalitat 

 

Tot l’any 

L’import de 
les 
prestacions 
l’assumeix la 
Generalitat. 



 

 

 

 

de rendes de lloguer o d’hipoteca i per 
aturats de llarga durada 

(excepte les 
prestacions 
urgents) 

El cost de 
tramitació 
inclòs dins el 
serveis 
reglats de 
l’OLH. 

Personal 
regidoria 

Serveis Socials 

Protocol pel risc de pèrdua d’Habitatge 
 
Comissió local habitatge 
 
Bossa de mediació de lloguer social 

 
Tot l’any 
 
 
 

 
Personal 
regidoria 
 
 

OLH 

Servei  d’Intermediació en Deutes 
d’Habitatge (SIDH) 

(Mediació hipotecària) 

Tot l’any 

El cost de 
l’advocat i 
administratiu  
l’assumeix la 
Diputació de 
BCN. 
(subvenció 
22.000 euros 
anuals) 

10. Augment de casos d’exclusió residencial 
amb infants implicats (risc o pèrdua de 
l’habitatge tant de compra com de lloguer) 

Serveis Socials 
 Servei d’orientació habitatge amb 
assessorament jurídic per casos de 
desnonament 

Tot l’any 
Personal 
regidoria 

11. Insuficient parc d’habitatges públics a la 
ciutat per poder fer front a les situacions OLH, S.SOCIALS, 

RECAPTACIÓ  
Comissió de seguiment dels pisos 
municipals. Òrgan col·legiat creat per 

Tot l’any El cost de 
gestió és 



 

 

 

 

gestionar de forma eficient els habitatges 
municipals disponibles. 

assumit pels 
tres 
departament
s, ja que s’hi 
dedica una 
persona de 
cadascun. 

d’exclusió residencial i poc adaptat a les 
situacions més vulnerables. 

OLH, Serveis 
Socials 

Continuïtat i ampliació bossa d’habitatges 
pel lloguer social 
 
Col·laboració amb les entitats bancàries pel 
lloguer  social d’habitatges de la seva 
propietat.  
 
Col·laboració amb les entitats bancàries i el 
seu servei de mediació en casos 
d’ocupacions de vivendes da famílies amb 
infants.  
 
 

Tot l’any  
Personal 
regidoria 

DESIGUALTATS TERRITORIALS  
 

NECESSITATS I REPTES DETECTATS SERVEIS 
RELACIONATS 

ACCIONS A DESENVOLUPAR CALENDARI COST 

12.  Sembla que a la ciutat hi ha zones amb 
especial incidència  d’alguns factors de 
risc. S’apunta principalment a dos barris: 

Policia Local 
Orientació per part del Servei de Guàrdies 
de Barri, i detecció de possibles cassos 
problemàtics. 

Tot l’any 
Servei 
ordinari 



 

 

 

 

Convivència i 
Equitat 

Impuls de projectes d’acció comunitària. 
(Projecte: Tacó amb mirada pròpia) 

Any 2013  i 
finalitzarà 
febrer  2014 

3.000€ 

el Tacó i Baix-a-mar. 

Serveis Socials 
Continuïtat dels recursos en aquests dos 
barris.  

Tot l’any 
Personal 
regidoria 

13. Existència de forces urbanitzacions 
periurbanes aïllades, de difícil accés  i amb 
insuficiència de serveis públics.   

Policia Local 
Detecció de possibles cassos problemàtics  
per part dels agents de la Policia Local. 

Tot l’any 
Servei 
ordinari 

14. Detecció de situacions d’infrahabitatge  
per part d’algunes famílies amb infants. 

OLH 

Servei d’inspecció d’Habitatges per 
detectar situacions d’infrahabitatge. 

Elaboració Protocol d’Actuació davant 
situacions d’Infrahabitatge  previst en el Pla 
Local de l’Habitatge (2013-2018) 

Tot l’any 

El cost és 
assumit per 
l’OLH dins les 
funcions que 
realitza el 
tècnic 
d’habitatge. 

 

 



 

 

 

 

EIX 2: Foment de la igualtat d’accés a l’educació i suport a la transició al treball 
Àmbit d’acció: Educació  

 
Aquest eix de treball es centra en la promoció de la igualtat d’accés en els àmbits de l’educació i el món laboral. Es 
tracta principalment de vetllar per la igualtat de drets i oportunitats en aquest àmbits de la vida dels infants i 
adolescents que són bàsics per al seu desenvolupament.  

 

EDUCACIÓ I ALTRES ÀREES DE L’IMET 

NECESSITATS I REPTES DETECTATS SERVEIS 
RELACIONATS 

ACCIONS A DESENVOLUPAR CALENDARI COST 

15. Insuficient cobertura pública de places a 
les Llars d’Infants i elevat cost de les 
mateixes. 

 

Serveis Socials  

 

Coordinació de tots els recursos per a 
infants de 0 a 3 anys (Programa Petita 
Infància: Nadó, Racó i  Cau dels Menuts) 
 
Coordinació amb els serveis de pediatria 
per detectar situacions de vulnerabilitat 

Curs escolar 
 
 
 
Tot l’any 

Personal de 
la regidoria 
 
Personal de 
la regidoria 

16. Pèrdua de l’hàbit de lectura en la 
transició a secundària. Biblioteques 

municipals 

Activitats d’animació a la lectura per 
joves, des de les biblioteques municipals.  
(Club de lectura juvenil via facebook i 
Club de lectura per nens i nenes de cicle 
superior de primària) 
 

Activitats de promoció cultural adreçades 
al jovent des de les biblioteques 

 
Tot el curs 
escolar 2013-
2014 i amb 
intenció de 
continuar-los els 
anys següents 

 

Club a la 
Biblioteca 
Joan Oliva: 
recursos 
humans de la 
biblioteca 
 

Club a la 



 

 

 

 

municipals.  (Concursos microrelats 
especials per joves) 

Biblioteca 
Armand 
Cardona: 
recursos 
humans  de 
la biblioteca i 
590 €   

Cultura, 
Educació i 
Centres 
Docents 

Activitats d’animació a la lectura als 
centres educatius de primària i de 
secundària. (PAL) 

 Activitats de promoció de les 
biblioteques i formació d’usuaris als 
centres educatius.   (Projecte: Descobreix 
la Biblioteca) 

Tot el curs 
escolar 

 

Serveis Socials  Programes de reforç escolar i millora dels 
hàbits d’estudi. (Reforç escolar de Creu 
Roja per alumnat de secundària, treball al 
Centre Obert)  
  

Curs escolar i 
mes de juliol 

Personal 
regidoria; 
coordinació 
amb les 
entitats  

17. Alta desmotivació entre els joves que 
arriben a secundària.  

Educació. IMET 

Comissió 
Absentisme 
Escolar 

Programes d’actuació individualitzada i 
adaptacions curriculars per ajudar al 
jovent amb dificultat d’aprenentatge i 
desmotivació (Programes: Far i Tastets) 

Desenvolupament dels programes PTT-
PQPI 

Reforç escolar 

Tot el curs 
escolar 

 



 

 

 

 

Joves per l’ocupació : Programa del SOC , 
de formació  en alternança amb 
l’experiència pràctica en empreses, (joves 
d’entre 16 i 25 anys en situació d’atur, 
amb baixa qualificació) 

Coordinació de tots els agents implicats 
en l’Absentisme Escolar a través del Pla 
d’Acció per Reduir l’Absentisme Escolar i 
de Prevenció de l’Abandonament 
Prematur als centres educatius. 

18. El programa de  xerrades i suport a la 
funció parental de les famílies que 
s’organitza a nivell municipal no 
aconsegueix arribar la participació de les 
famílies que més ho necessiten. 

Educació 

Serveis Socials 

Programació de xerrades adreçades a les 
famílies 

  

19. Els tallers relacionats amb el consum 
responsable, caldria potenciar-los. 

Educació 

OMIC 

Salut 

Mancomunitat 

Medi Ambient 

Entitats 

Coordinació i treball en xarxa de totes les 
àrees implicades. 

Durant el curs 
escolar 

 

20. Els temes de salut mental i emocional no 
s’aborden prou com a recurs dins el 
programa d’activitats adreçades als 
centres educatius que gestiona 

Educació. IMET 

Salut 

Entitats 

Coordinació i treball en xarxa de totes les 
àrees implicades. 

Durant el curs 
escolar 

 



 

 

 

 

l’Ajuntament (PAE). 

 21. Seguir treballant en la distribució de 
l’alumnat amb Necessitats Educatives 
Especials (NEE) i de l’alumnat d’origen 
estranger entre les escoles de la ciutat. 

Serveis Socials  

OME - IMET 
Comissió de garantia escolarització Curs escolar 

Personal de 
la regidoria 

Serveis Socials 

 
 
Programes de reforç escolar i millora dels 
hàbits d’estudi. (Reforç escolar de l’Aula 
Gaia de Creu Roja per alumnat de 
secundària, treball al Centre Obert)  
 

Curs escolar 

Coordinació 
amb les 
entitats i 
personal de 
la regidoria 

 

Convivència i 
equitat 

 

VNG 
Inclusió/Serveis 
Socials/ 
Joventut i 
Educació 

 
Línia d’ajuts a les entitats que treballen 
pel reforç escolar (Projecte Aula Gaia de 
Creu Roja)  
 
Estudi sobre el fracàs escolar a VNG 
(Recull de dades estadístiques i grups de 
discussió)  
 

Curs escolar 
 
 
 
 
 
 
Curs escolar 

Subvenció 
2013 – 1.800 
euros 

22. Cal seguir treballant per reduir el 
percentatge de fracàs escolar. 

Educació. IMET 

Serveis Socials 
Potenciar els projectes en marxa 

Durant el curs 
escolar 

 



 

 

 

 

23. Cal seguir treballant per reduir el 
percentatge d’absentisme escolar. 

Policia Local 

 

Serveis 
Socials/Educaci
ó/ Policia Local 

Detecció de possibles cassos 
d’absentisme per part dels agents de la 
Policia Local. 

Participació en el Pla d’Acció per Reduir 
l’Absentisme Escolar i de Prevenció de 
l’Abandonament Prematur als centres 
educatius. 

 

Curs escolar 

 

 

Servei 
ordinari  

24. Treballar de forma més intensa en la 
transició de l’escola primària a 
secundària. 

Educació 

AMPA 

Programació de xerrades informatives 
adreçades a les famílies. 

Durant les 
preinscripcions 

 

25. A l’enquesta a l’alumnat, s’observa un 
percentatge d’infants que quan tenen 
dubtes no reben suport parental per fer 
els deures.   

    

26. Facilitar la coordinació  entre les entitats 
que treballen pel  reforç escolar  dels 
infants. 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EIX 3: Promoció d’hàbits i estils de vida saludables, equilibrats i constructius 
Àmbits d’acció: Salut i esports 

 
Aquest eix de treball es centra en la promoció d’hàbits saludables tant dels infants com de les famílies, 
especialment en l’alimentació i l’activitat física, per tal d’evitar conductes de risc. Un estil de vida saludable també 
passa per altres aspectes com l’educació en valors o la participació en la comunitat que es recullen en altres eixos 
de treball del PLIA.  

 

 

SALUT 

NECESSITATS I REPTES DETECTATS SERVEIS 
RELACIONATS 

ACCIONS A DESENVOLUPAR CALENDARI COST 

27. S’observa que un percentatge de 
l’alumnat enquestat no esmorza abans de 
sortir de casa. 

Salut  Activitats d’Educació per a la Salut als 
centres educatius. (Tallers d’educació 
alimentària i nutricional i taller dels 
esmorzars saludables) 

Projecte ECPAM  (Escoles amb Cuina 
Promotora d’Alimentació Mediterrània) 
de promoció de l’alimentació saludable a 
les escoles. 

Curs escolar  147.807  

Preu PAESal  

Cap I i II 

28. Segons l’enquesta a l’alumnat, hi ha un 
petit percentatge d’infants que no 
ingereix aliments sòlids des que 

Salut  Activitats d’Educació per a la Salut als 
centres educatius. (Tallers d’educació 
alimentària i nutricional i taller dels 

Curs escolar  147.807 Preu 
PAESal  

Cap I i II 



 

 

 

 

s’aixequen al matí fins l’hora de dinar. esmorzars saludables) 

Projecte ECPAM  de promoció de 
l’alimentació saludable a les escoles. 

29. Es detecta la necessitat de seguir 
millorant diversos aspectes quant a 
l’alimentació dels infants: reduir el 
consum de carn, augmentar el consum de 
fruita i verdura i reduir el consum de 
pastisseria, llaminadures i patates xip. 

Salut  Activitats d’Educació per a la Salut als 
centres educatius. (Tallers d’educació 
alimentària i nutricional i taller dels 
esmorzars saludables) 

Projecte ECPAM  de promoció de 
l’alimentació saludable a les escoles. 

Curs escolar  147.807 Preu 
PAESal  

Cap I i II 

30. Es detecta la necessitat d’introduir hàbits 
sostenibles i de consum responsable en 
els infants, en quan a l’energia o el 
consum de recursos.  

 

Medi Ambient i 
Agència Local 
de l’Energia 

Programa d’Educació Ambiental. 

Accions educatives entorn l’estalvi 
energètic. 

Calendari 
continuat 

Servei 

Medi 
Ambient 

Policia Local 
Detecció de possibles cassos 
problemàtics  per part dels agents de la 
Policia Local. 

Tot l’any 

 

Servei 
ordinari 

 

31. Augment de la pràctica del “botellón” al 
carrer entre els adolescents i joves 

Salut  

Joventut  

Activitats d’Educació per a la Salut als 
centres educatius. (Tallers de prevenció 
del consum de drogues).  

Pla Local de Prevenció en Drogues  

Formació entre iguals. (Projecte: Boca -  
Orella) 

Assessoria sobre salut a l’Oficina Jove. 

Curs escolar  

 

Gener-febrer 
2014 

 

20.000 

Preu  
contracte 
Cap II Pla 
Drogues 



 

 

 

 

Activitats de sensibilització als centres 
educatius. (Exposició: CONTROLES) 

Joventut  

Salut 
Assessoria sobre Drogues a l’Oficina Jove 2014 

Salut 

 

Convivència i 
equitat 

Desenvolupament de l’Ordenança  de 
Mesures per fomentar el Civisme i la 
Convivència a Vilanova i la Geltrú. 

Informació, sensibilització i foment del 
civisme i convivència a peu de carrer  a 
través d’Agents Cívics.  (Projecte: VNG 
casa teva !)  

Tallers de sensibilització al voltant del 
civisme i la convivència adreçats a 
l’alumnat de secundària. (Taller:  jo què hi 
puc fer?) 

Gener-juny 2014  

 

1.000€ 

 

 

2.800€ 

 

Policia Local Detecció de possibles cassos 
problemàtics  per part dels agents de la 
Policia Local. 

Tot l’any Servei 
ordinari 

32. Es percep una visió normalitzada del 
consum de drogues com el haixix entre 
els adolescents i un possible augment a 
edats més primerenques. 

 

Salut  

 

 

Joventut 

Activitats d’Educació per a la Salut als 
centres educatius. (Tallers de prevenció 
del consum de drogues).  

Formació entre iguals. (Projecte: Boca -  
Orella) 

Assessoria sobre salut a l’Oficina Jove. 

Curs escolar  

 

 

15.000 

6.644 

Preu 
contracte 
CAP II 

Eva Montes 



 

 

 

 

Activitats de sensibilització als centres 
educatius. (Exposició: CONTROLES) 

Salut 

Joventut 

Assessoria drogues a l’Oficina Jove 

Xerrades drogues als centres educatius a 
través del PAE 

 2014 Salut 

 

 

              * Els projectes relacionats amb la salut d’infants i adolescents en situació o risc d’exclusió, estan inclosos a l’eix 1.  
 

ESPORTS 

NECESSITATS I REPTES DETECTATS SERVEIS 
RELACIONATS 

ACCIONS A DESENVOLUPAR CALENDARI COST 

33. Les instal·lacions esportives cobertes no 
són suficients per a la quantitat d’entitats 
que les utilitzen i els horaris de tarda 
estan molt comprimits. 

Esports 

Oferiment dels espais esportius dels 
equipaments escolars per a la realització 
d’activitats de les entitats esportives.   

Projecte de construcció d’una nova pista 
coberta annexa al Pavelló del Garraf. 

Tot l’any  

34. La Piscina del CEM és insuficient per a 
l’alta demanda de cursets de natació. 

Esports 
Reorganització de grups i optimització de 
programacions esportives. 

Tot l’any  

35. Les activitats esportives dirigides per 
clubs tenen un cost elevat. 

Esports, Serveis 
Socials 

Oferiment de la línea d’ajuts municipals 
per activitats esportives. 

Terminis  

36. Falta de motivació per part de l’alumnat 
de secundària per la pràctica esportiva. 

 

Esports 

Diversificar oferta PAE i de la Guia de 
l’esport  escolar.  

Tot l’any  



 

 

 

 

Millorar la difusió de tota la oferta 
esportiva per  aquestes edats.  

37. Els infants amb algun tipus de 
discapacitat, tenen dificultat per realitzar 
activitats extraescolars. 

Esports Difusió als centres educatius, de  l’oferta 
existent d’esports adaptats i esport 
inclusiu  a través de la Guia de l’esport 
escolar. 

Oferiment de suport a programes 
d’activitat física per discapacitats 
intel·lectuals ( Accedeix  a l’aigua, Junts 
en acció, Alfa).  

Tot l’any  

38. Eliminació del programa de la 
Generalitat: Pla Català d’Esports a 
l’Escola i com a conseqüència pèrdua de 
la figura del dinamitzador/ora esportiu a 
l’escola. 

Esports Seguiment  de les necessitats de les 
escoles en la organització de l’activitat 
esportiva extraescolar. 

Oferiment d’una línia d’ajuts a les AMPA 
per programes multiesportius a 1r cicle  

Tot l’any  

39. Retard en el pagament dels ajuts per a la 
pràctica d’activitats esportives. 

    

40. A partir del curs 2012-2013 s’observa una 
disminució del nombre d’infants que 
realitzen activitats esportives de lleure 
pel cost econòmic que implica. 

Esports Oferiment  d’una línea d’ajuts per a la 
pràctica d’activitats esportives. 

Potenciació i difusió d’activitats 
esportives populars (Esport per a tothom) 

  

41. Disminució del nombre d’hores de 
dinamització del programa Ara’munt. 

Esports, Serveis 
Socials i 
Educació. 

Coordinació  amb recursos propis   



 

 

 

 

EIX 4: Participació activa a la comunitat 
Àmbits d’acció: Cultura, lleure, associacionisme i participació  

 
Un dels conceptes clau que defineix la Llei 14/2010 de drets i oportunitats en la infància i adolescència és el de la 
participació. Des del PLIA entenem el concepte de participació des de dues vessants: l’assistència i implicació dels 
infants en les activitats del municipi (culturals, esportives, de lleure educatiu, entitats, etc) i la participació en 
temes de ciutat i en la democràcia local. 

 
 

CULTURA 

NECESSITATS I REPTES DETECTATS SERVEIS 
RELACIONATS 

ACCIONS A DESENVOLUPAR CALENDARI COST 

42. Les famílies que han arribat en els últims 
anys semblen menys implicades en les 
dinàmiques comunitàries 

Convivència i 
Equitat 

 

 

Convivència i 
Equitat 

Cultura 

Serveis Socials 

Tallers  i altres activitats de resiliència per 
promoure la relació social entre famílies i 
escoles, entre dones de diverses cultures i 
entre infants i adolescents.   (Projecte: 
Compartim i Taller DID) 

Activitats de promoció de l’accés a  la 
cultura a  persones en risc d’exclusió social i 
descomptes en activitats de la programació 
habitual de música, teatre dansa i circ.  
(Apropa cultura) 

Any 2014 1.800€ 

 

 

 

 

43. Els programes d’activitats visuals, Biblioteques Aplicació de descomptes al Teatre Principal 2014 i endavant Recursos 



 

 

 

 

escèniques i de música sovint tenen un 
cost econòmic que no totes les famílies 
es poden permetre. 

municipals 

 

 

Convivència i 
Equitat 

Cultura 

Serveis Socials 

i l’Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la 
Geltrú amb el carnet de les biblioteques de 
la Xarxa de Biblioteques municipals de la 
Diputació de Barcelona.  
 
Activitats de promoció de l’accés a  la 
cultura a  persones en risc d’exclusió social i 
descomptes en activitats de la programació 
habitual de música, teatre dansa i circ.  
(Apropa cultura) 

humans  de:  
Biblioteca J. 
Oliva 
Reg. cultura i 
Servei de 
Biblioteques 
DB 
 
 
 
 

44. Els adolescents rarament estan presents 
en les activitats que es puguin programar 
des de la regidoria de Cultura. 

Biblioteques 
municipals 

 

Activitats d’animació a la lectura per joves, 
des de les biblioteques municipals.  (Club 
de lectura juvenil via facebook, Clubs de 
lectura presencials a la Biblioteca Joan 
Oliva- de 10 a 12 anys-  i a l’Armand 
Cardona -9 a 12 anys-).  
 
 
Activitats de promoció cultural adreçades al 
jovent des de les biblioteques municipals.  
(Concursos microrelats especials per joves 
de 14 a 17 anys)) 

 
 
 
 
 
2014 i endavant 
 
 
  

Recursos 
humans 
Biblioteca A. 
Cardona i 590 
€ 
530 € 
 
 
 
 
 
Recursos 
humans 
Biblioteca J. 
Oliva 
 
 



 

 

 

 

LLEURE 

45. El 17 % de l’alumnat enquestat no 
realitza cap activitat extraescolar. Més de 
la meitat d’aquest (64%) mostra desig per 
fer-ne.  

Esports, Serveis 
Socials, 
Educació 

Difusió conjunta de les activitats 
extrascolars incloses a la Guia de l’esport 
escolar o d’altres guies. 

Oferta de línia d’ajuts per activitats 
esportives o d’altres similars 

Coordinació entre l’Ajuntament, les 
entitats de lleure i els centres docents per 
garantir que tots infants i adolescents 
puguin fer extraescolars 

  

46. El consum de televisió i videojocs 
augmenta amb l’edat i és inversament 
proporcional al temps dedicat al joc i a la 
lectura. 

Biblioteques 
Municipals, 
Cultura, 
Educació, 
Centres 
docents 

Activitats d’animació a la lectura per joves, 
des de les biblioteques municipals.  (Club 
de lectura juvenil via facebook, Clubs de 
lectura presencials a la Biblioteca Joan 
Oliva- de 10 a 12 anys-  i a l’Armand 
Cardona -9 a 12 anys-).  
  

Activitats de promoció cultural adreçades al 
jovent des de les biblioteques municipals.  
(Concursos microrelats especials per joves 
de 14 a 17 anys) 

Fons documental especialitzat de literatura 
per a joves (JN) 

 Recursos 
humans 
Biblioteca A. 
Cardona i 590 € 
530 € 

 

Recursos 
humans 
Biblioteca J. 
Oliva 

 

 



 

 

 

 

etc) 

Activitats d’animació a la lectura als centres 
educatius de primària i de secundària. (PAL) 

 Activitats de promoció de les biblioteques 
als centres educatius.   (Projecte: 
Descobreix la Biblioteca) 

Recursos 
humans de les 
biblioteques 
municipals 

Biblioteques 
2.000 e 

Serveis Socials 

Programes de reforç escolar i millora dels 
hàbits d’estudi. (Reforç escolar de l’Aula 
Gaia de Creu Roja per alumnat de 
secundària, treball al Centre Obert)  

  

Cultura 

Serveis Socials 

Activitats de promoció de l’accés a  la 
cultura a  persones en risc d’exclusió social i 
descomptes en activitats  de la  

 
Recursos 
humans 

Convivència i 
Equitat 

 

Biblioteques 

Programació habitual de música, teatre, 
dansa i circ (Apropa Cultura) 

Programació estable d’activitats de petit 
format per  a públic infantil (Hora del 
conte, etc)  

 

 

Biblioteques 
2.000 euros 

47. Són poques les activitats organitzades 
des dels equipaments i serveis municipals 
que tinguin un caràcter gratuït. 

Participació, 
Centres Cívics 

Activitats específiques i programació 
estable als centres cívics a un preu reduït.  

  

48. Disminució del nombre d’infants que 
realitzen activitats d’estiu degut a 
dificultats econòmiques. 

Esports, Serveis 
Socials, 
Educació 
Participació 
Biblioteques 

Oferta de línia d’ajuts per activitats 
esportives, per activitats d’estiu o d’altres 
relacionades amb el lleure educatiu.  

Activitats complementàries dels Casals 

 

 

 

 



 

 

 

 

d’estiu a les Biblioteques, Centres Cívics, 
etc 

 

49. Dificultat per establir acords amb entitats 
de la ciutat per a la reserva de places per 
a infants i adolescents derivats de serveis 
socials. 

    

50. Manca de capacitació dels/les 
professionals que estan a les entitats i 
que es manifesta especialment quan han 
d’atendre a infants i adolescents amb 
dificultats o discapacitats. 

Joventut Formació especialitzada en atenció a la 
diversitat a monitors/res 

2014 300 euros 

51. Tot i que a partir dels 16 anys es tornen a 
incorporar, es detectat poca continuïtat 
dels adolescents de 13-14 anys a les 
entitats de lleure.   

Joventut, 
Esports 

Activitats de promoció de  programes de 
transició o preparació de monitoratge per 
adolescents:  

Formació de pre-monitors  

 

  

52. Hi ha poques experiències de treball 
juvenil per la millora del medi natural i la 
comunitat. 

Servei Medi 
Ambient, 
Consorci Colls 
Miralpeix i ADF 
Garraf 

Accions de promoció de voluntariat 
ambiental per a la millora del territori. 

Calendari 
continuat 

 

 

 

 



 

 

 

 

ASSOCIACIONISME 

53. Manca de recursos econòmics per donar 
suport a la feina desenvolupada per les 
entitats de lleure. 

Participació, 
Infància, Esports 

Oferta d’una línia d’ajuts per entitats de 
lleure 

  

54. Falta de comunicació entre agents 
educatius. Es troben a faltar espais on 
tots els agents educatius treballin 
aspectes comuns i compartits. 

Educació  

  

55. Manca de referents pedagògics al 
municipi que puguin donar suport a les 
entitats davant de dubtes o consultes 
sobre quina és la millor orientació a 
seguir davant de casos concrets 
d’especial dificultat.  

Educació  

  

56. Manca d’espais disponibles per a les 
entitats de lleure esportiu, especialment 
durant els mesos d’hivern i pel que fa a 
espais coberts. 

Esports 

Oferiment dels espais esportius dels 
equipaments escolars per a la realització 
d’activitats de les entitats esportives.   

Projecte de construcció d’una nova pista 
coberta annexa al Pavelló del Garraf. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

PARTICIPACIÓ  

Joventut Constitució de la Federació Coordinadora 
d’entitats juvenils i culturals 

2014  57. No existeixen òrgans municipals estables 
de participació adreçats als infants i 
adolescents. 

Participació En projecte, constituir  un òrgan estable 
de participació infantil a la ciutat 

2014-2018 Personal de la 
regidoria 

Joventut Activitats de dinamització de la Federació 
Coordinadora per implicar-la en les 
polítiques juvenils del municipi. 

Activitats d’empoderament dels joves. 
(Projecte Boca-Orella) 

2014 

 

2014 

 58. Dificultat per implicar els adolescents en 
els espais de participació existents a la 
ciutat . 

Participació Accions de participació en temes de 
ciutat, especialment adreçades a públic 
infantil i/o juvenil, per tal de recollir i tenir 
en compte la visió d’infants i adolescents 
en temes de ciutat.  

Accions de difusió i apropament de 
l’Ajuntament i la democràcia local als 
infants i adolescents. (Projecte: Coneix el 
nostre Ajuntament)  

 

 

2014-2018 

 

 

Personal de la 
regidoria 

 



 

 

 

 

EIX 5: Ciutat amb entorns segurs, agradables i sostenibles 
Àmbits d’acció:  Convivència, espai públic i mobilitat  

 
Aquest eix de treball fa referència a la necessitat de pensar i dissenyar una ciutat segura pels nens i nenes i que 
promogui la seva autonomia i benestar. Això vol dir tenir present el col·lectiu d’infants i adolescents en el disseny 
dels espais públics, de la mobilitat o dels equipaments i facilitar que participin activament en la construcció i 
millora de la ciutat.  

 

ESPAIS PÚBLICS DE RELACIÓ I CONVIVÈNCIA  

NECESSITATS I REPTES DETECTATS SERVEIS 
RELACIONATS 

ACCIONS A DESENVOLUPAR CALENDARI COST 

59. Cal que la ciutat tingui una qualitat 
ambiental bona i saludable; especialment 

pel que fa a la qualitat de l’aire, els 

sorolls, i altres aspectes com poden ser 
els camps electromagnètics, ja que són 
aspectes on els infants en són més 

vulnerables. 

Medi Ambient i 
dept. 
Urbanisme i 
Llicències i 
dept. de 
Serveis Viaris 

Control i seguiment de qualitat de l’aire. 

Control i seguiment Mapa Acústic. 

Redacció de nou Pla de Mobilitat. 

Redacció de Pla de Catàleg Naturalístic. 

Revisió i manteniment dels espais verds i 
parcs de la ciutat. 

Vigilància i control dels espais naturals de 
la ciutat. 

Calendari 
continuat 

 

60. Cal que la ciutat disposi d’espais públics 
verds i espais propers a la ciutat que 
continguin biodiversitat, tant de 

Medi Ambient i 
dept. 
Urbanisme i 

Control i seguiment de qualitat de l’aire. 

Control i seguiment Mapa Acústic. 

Calendari 
continuat 

 



 

 

 

 

vegetació com de fauna, per afavorir el 
contacte, aprenentatge i gaudi dels 
infants amb l’entorn natural. 

Llicències i 
dept. de 
Serveis Viaris 

Redacció de nou Pla de Mobilitat. 

Redacció de Pla de Catàleg Naturalístic. 

Revisió i manteniment dels espais verds i 
parcs de la ciutat. 

Vigilància i control dels espais naturals de 
la ciutat. 

Convivència 
/Joventut/Educ
ació/ 
Esports/ 
Participació 

Oferiment dels espais esportius dels 
equipaments escolars per a la realització 
d’activitats de les entitats esportives.  
(Projecte: Pati Obert) 

Desenvolupament Ordenança  de 
Mesures per fomentar el Civisme i l a 
Convivència a Vilanova i la Geltrú.  

Informació, sensibilització i foment del 
civisme i convivència a peu de carrer  a 
través d’Agents Cívics.  (Projecte: VNG 
casa teva !)  

 

Gener-juny 
2014 

1.100€ 

 

 

 

 

1.000€ 

 

 

 

 

 

 

61. Dificultat per mantenir els espais de joc 
infantil dels parcs i jardins que s’ha 
intensificat en moments d’austeritat 
pressupostària com l’actual. 

 Tallers de sensibilització al voltant del 
civisme i la convivència adreçats a 
l’alumnat de secundària. (Taller:  jo què hi 
puc fer?) 

 2.800 € 



 

 

 

 

Via Pública Manteniment ordinari dels jocs infantils  2014-2018 A concretar  

Convivència i 
Equitat 

Desenvolupament Ordenança  de 
Mesures per fomentar el Civisme i l a 
Convivència a Vilanova i la Geltrú.  

Informació, sensibilització i foment del 
civisme i convivència a peu de carrer  a 
través d’Agents Cívics.  (Projecte: VNG 
casa teva !)  

Tallers de sensibilització al voltant del 
civisme i la convivència adreçats a 
l’alumnat de secundària. (Taller:  jo què hi 
puc fer?) 

Gener-juny 
2014 

1.100€ 

 

 

1.000€ 

 

 

2.800€ 

62. La utilització més intensiva de l’espai 
públic per part del col·lectiu adolescent 
genera, en determinats casos, queixes 
veïnals. 

Serveis Viaris i 
altres 
departaments 

Comissió d’Espais Públics formada per 
diversos departament municipals amb 
incidència al carrer.  

  

Urbanisme Incloure les necessitats dels infants 
alhora de dissenyar o remodelar nous 
espais públics especialment espais 
infantils: disseny antivandàlic i robust  

 A determinar  

Diversos 
departaments 

Potenciar projectes comunitaris adreçats 
a adolescents per resoldre problemes a 
l’espai públic: dinamitzadors de carrer, 
oci alternatiu en equipaments 
municipals, més dinamització dels patis 
oberts, etc. 

  



 

 

 

 

Servei de 
Neteja i 
Recollida (Via 
Pública)  

Campanyes de sensibilització Tot l’any A determinar 

Policia Local Detecció de possibles cassos 
problemàtics  per part dels agents de la 
Policia Local. 

Tot l’any Servei ordinari 

Joventut Potenciar el grafit enfront de les pintades 
a través d’accions com el Catàleg de murs 
per pintar grafits.  

Tallers de sensibilització al voltant dels 
grafits adreçats a alumant de secundària 
(Taller a càrrec de l’entitat Organització 
Zero sobre  neteja i grafits) 

2014 

 

 

 

Curs 214-2015 

 

 

63. Existeixen alguns punts conflictius en 
quan a existència de pintades  i brutícia. 

Convivència i 
Equitat 

Desenvolupament Ordenança  de 
Mesures per fomentar el Civisme i l a 
Convivència a Vilanova i la Geltrú.  

Informació, sensibilització i foment del 
civisme i convivència a peu de carrer  a 
través d’Agents Cívics.  (Projecte: VNG 
casa teva !)  

Tallers de sensibilització al voltant del 
civisme i la convivència adreçats a 
l’alumnat de secundària. (Taller:  jo què hi 
puc fer?) 

Gener - juny 
2014 

1.100€ 

 

 

1.000€ 

 

 

2.800€ 



 

 

 

 

Convivència i 
Equitat 

Desenvolupament Ordenança  de 
Mesures per fomentar el Civisme i l a 
Convivència a Vilanova i la Geltrú.  

Informació, sensibilització i foment del 
civisme i convivència a peu de carrer  a 
través d’Agents Cívics.  (Projecte: VNG 
casa teva !)  

Tallers de sensibilització al voltant del 
civisme i la convivència adreçats a 
l’alumnat de secundària. (Taller:  jo què hi 
puc fer?) 

Gener - juny 
2014 

1.100€ 

 

 

1.000€ 

 

 

2.800€ 

64. Finalització del projecte “Nit Jove”. 

Diversos 
departaments 

Potenciar projectes comunitaris adreçats 
a adolescents per resoldre problemes a 
l’espai públic: dinamitzadors de carrer, 
oci alternatiu en equipaments 
municipals.  

 

  

MOBILITAT  

NECESSITATS I REPTES DETECTATS SERVEIS 
RELACIONATS 

ACCIONS A DESENVOLUPAR CALENDARI COST 

Policia Local 
Detecció de possibles cassos 
problemàtics  per part dels agents de la 
Policia Local. 

Curs escolar Servei ordinari 65. Són poques les famílies que fan servir el 
vehicle privat per realitzar els 
desplaçaments cap a les escoles . Tot i 
així, genera en alguns casos dificultats i 
inseguretat a l’entrada d’alguns centres Mobilitat Accions per millorar  els  accessos dels  Cada mes,  



 

 

 

 

escolars. centres escolars (Itineraris segurs) s’estudia   
l’accessibilitat 
d’un centre 
educatiu 

66. Dificultats de mobilitat pels infants que 
tenen el centre educatiu allunyat de la 
seva residència. 

Mobilitat Treball individualitzat de les 
problemàtiques dels infants i població en 
general amb  mobilitat reduïda o 
problemes d’accessibilitat  

A partir de la 
demanda es 
resol en un 
espai molt breu 
de temps  

En funció del 
tipus de 
solució te un 
cost o un altre  

Policia Local Tallers de sensibilització a les escoles al 
voltant de la seguretat viària i la 
mobilitat.  

Curs Escolar Servei ordinari 

67. Cal continuar treballant per millorar 
l’autonomia dels infants adaptant 
itineraris segurs destinats a pacificar el 
trànsit al voltant de les escoles, els 
equipaments esportius, els espais d’oci i 
lleure i els centres de salut. 

Mobilitat 
Accions per millorar  els  accessos dels  
centres escolars 
(Itineraris segurs) 

Cada mes 
s’estudia   
l’accessibilitat 
d’un centre 
educatiu 

 

68. La manca de connexió dels carrils bici a la 
ciutat dificulta la seva utilització per la 
manca de seguretat d’alguns trams. En 
aquelles zones on es permet el trànsit de 
bicicletes i alhora de vianants es donen 
problemes de convivència entre ambdós.  

Mobilitat  

Actuacions per millorar i unir  la xarxa 
actual del carril bici  

 

Elaboració del PMU 

Pendent 
subvenció 

 

2014 

Subvenció de 
100.000 euros, 
40.000 de la 
Diputació que 
ja tenim i 
60.000 
generalitat que 
estem 
pendents  



 

 

 

 

69. El transport públic dins del municipi es 
considera poc ràpid i per tant fa que el 
faci servir majoritàriament només un 
sector concret de la població (gent gran) 

Mobilitat  

Elaboració del PMU (Pla de Mobilitat). 
Aquest pla millorarà la mobilitat de la 
ciutat en general i en particular els 
itineraris del transport públic. 

S’està treballant per fer arribar el 
transport públic a les urbanitzacions  

Potenciar els abonaments de transport 
públic per a infants. Creació de la targeta 
T-12, que permet fer gratuïtament 
viatges a la xarxa de transport públic per 
infants de 4 a 12 anys. 

Potenciar el transport escolar 

Instal·lació de marcadors de temps 
d’espera dels autobusos urbans al 
vestíbul de l’estació 

2014 

En principi són 
54.389,50 €. 
Un 75% el 
paga la 
Diputació i la 
resta 
Ajuntament. 
Encara falta 
contractar la 
Participació 
Ciutadana i 
una enquesta.  

El total no 
podrà superar 
els 100.000 €. 

70. La trama irregular i la poca amplada 
d’alguns carrers genera problemes de 
mobilitat i d’accessibilitat. 

Mobilitat  

Elaboració del PMU (Pla de Mobilitat).  
Aquest pla millorarà la mobilitat de la 
ciutat en general, també tindrà en 
compte i  vetllarà per la disminució del 
flux circulatori de carrer amb poca 
amplada. 

Els propers 12 
mesos 

En principi són 
54.389,50 €. 
Un 75% el 
paga la 
Diputació i la 
resta 
Ajuntament. 
Encara falta 
contractar la 
Participació 
Ciutadana i 
una enquesta.  



 

 

 

 

El total no 
podrà superar 
els 100.000 € 

 

EQUIPAMENTS  

NECESSITATS I REPTES DETECTATS SERVEIS 
RELACIONATS 

ACCIONS A DESENVOLUPAR CALENDARI COST 

71. L’alumnat de 1r i 2n de la ESO té un pitjor 
coneixement dels equipaments, 
especialment dels culturals. En canvi, els 
alumnes de primària tenen un millor 
coneixement dels equipaments culturals i 
pitjor coneixement dels esportius i d’oci. 
Segons l’enquesta, són els alumnes de 
pares extracomunitaris els que tenen un 
pitjor coneixement dels equipament en 
general 

    

72. No sempre es fa un bon ús de les 
biblioteques per part de les famílies que 
deixen sense supervisió als infants 
menors de 8 anys.  

Biblioteques 
municipals  

Implementació del Reglament de 
funcionament de la Xarxa de biblioteques 
públiques de Vilanova i la Geltrú  

2014  

- Dedicació de 
recursos    
humans de 
l’ajuntament 
(biblioteques, 
serveis jurídics, 
regidoria de 
Cultura) i del 



 

 

 

 

Servei de 
biblioteques 
de la Diputació 
de Barcelona 
 

SENTIMENT IDENTITARI I GESTIÓ DE LA DIVERSITAT CULTURAL  

NECESSITATS I REPTES DETECTATS SERVEIS 
RELACIONATS 

ACCIONS A DESENVOLUPAR CALENDARI COST 

73. El col·lectiu d’infants i adolescents 
manifesta una alta predisposició a 
l’emigració, que s’intensifica amb l’edat i 
que és més marcada entre aquells 
alumnes amb pares nascuts a l’estranger 
(idea de retorn) 

Convivència i 
Equitat 

Conveni amb Centre d'Informació per a 
treballadors estrangers (CITE) 

Any 2014 2.000€ 

Convivència+ 

Joventut 
Projecte Boca Orella   

74. L’existència d’un cert estigma en relació a 
la població nouvinguda i una relativa 
manca de relació entre joves de diferents 
orígens 

Convivència i 
Equitat  

Tallers  i altres activitats per promoure la 
relació social entre famílies i escoles, 
entre dones de diverses cultures i entre 
infants i adolescents.   (Projecte: 
Compartim i Taller DID) 

Tallers de sensibilització al voltant de  la 
incidència dels  prejudicis en les 
relacions, les migracions, la diversitat i la 
discriminació adreçats a l’alumnat de 

  



 

 

 

 

secundària. (Tallers: Vols saber com sóc? 
/ Per què em tractes així? Què saps de 
mi?/ El món a VNG. Mosaic de cultures ) 

 

 

 

 

Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:   CIU (9), PSC (8), PP (2), CUP (3) i  Sr. Francisco Álvarez = 23 vots 
  Abstencions:  ICV = 2 vots 
 
 
 



 

 

 

 

   5. HISENDA. MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I DE 
L’ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 
MUNICIPALS. 

 
A la present proposta es recullen els acords relatius a les modificacions per a 
l’any 2015 de les Ordenances Fiscals i de l’Ordenança reguladora dels Preus 
Públics. A més a més d’incloure les modificacions tècniques derivades de 
l’aplicació dels tributs i els preus públics proposades pels diferents 
Departaments, el text de les quals es recullen en els diferents annexos, els 
criteris aplicats són els següents: 
 

1) Com a criteri general: Congelació imports. 
2) Introducció de mesures de rebaixa de quotes per increment d’ocupació 

indefinida. 
3) Manteniment de mesures adoptades en exercicis anteriors sobre les 

anomenades ‘vacances fiscals’. 
 
Amb data 29 d’octubre de 2014 es va incloure a l’expedient una primera 
proposta de modificacions sobre la que s’han realitzat els canvis que 
s’inclouen a la present proposta: 
 
1) Ordenances sense canvis respecte a la proposta de 29 d’octubre de 2014: 

1.a) OF 3 – Impost sobre activitats econòmiques 
1.b) OF 4 – Impost sobre vehicles 
1.c) OF 5 – Impost sobre construccions 
1.d) OF 6 – Impost sobre l’increment de valor dels terrenys 
1.e) OF 9 – Taxa per la intervenció integral en activitats 
1.f) OF 10 – Taxa per la intervenció en activitats d’edificació 
1.g) OF 11 – Taxa escombraries 
1.h) OF 17 – Taxa subministrament aigua 
1.i) OF 22 – Taxa utilització instal·lacions i edificis municipals 
1.j) OF 23 – Taxa clavegueram 
1.k) OF 26 – Taxa aprofitament domini públic 
1.l) OF 29, Annex 4 – Lloguer, cessió i reproducció de materials propietat 

de l’Organisme Autònom de patrimoni Víctor Balaguer 
1.m) OF 29, Annex 5 – Realització de sessions fotogràfiques, filmacions, 

enregistraments de concerts i similars, utilització de monuments per a 
exposicions i actes diversos dels espais de la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer, del Museu romàntic can Papiol i de la Torre Blava – Espai 
Guinovart. 

1.n) OF 29, Annex 8 – Neàpolis 
1.o) OF 29, Annex 10 – Formació Aeronàutica 
 
 



 

 

 

 

 
 

2) Ordenances amb canvis respecte a la proposta de 29 d’octubre de 2014: 

2.a) OF 1 – Ordenança Fiscal General  
Es retira de la proposta inicial la modificació de l’article 8 
(ajornaments i fraccionaments). 
 

2.b) OF 2 – Impost sobre Béns Immobles 
S’inclou una subvenció per 2015 per finques de l’Eixample nord 
on es desenvolupin explotacions agràries “agroecològiques”. 

 
2.c) OF 7 – Taxa expedició documents 

Es retira de la proposta inicial d’inclusió de noves quotes per a 
2015 per certificats. 

 
2.d) OF 15 – Taxa estacionament (zona blava)  

Es retira de la proposta inicial la modificació de quotes per a 
2015. 
 

2.e) OF 18 – Taxa cementiri 
Es retira de la proposta inicial la modificació de quotes per a 
2015. 

 
2.f) OF 19 – Taxa serveis mercats 

Es retira de la proposta inicial la modificació de quotes del 
Mercat ambulant central per a 2015. 

 
2.g) OF 29, Annex 3 – Lloguers materials 

Es retira de la proposta inicial la modificació de quotes per a 
2015. 
 

2.h) OF 29, Annex 11 – Pàrquings 
Es retira de la proposta inicial la modificació de preus dels 
pàrquings gestionats per la societat municipal VNG 
Aparcaments per a 2015. Es manté la modificació del preu de 
l’aparcament gestionat per SABA. 

 
 
Vistos els informes d’Intervenció i Tresoreria així com els estudis econòmics 
elaborats, el President de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les 
persones, una vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea en dates 
20, 23 i 27 d’octubre de 2014, proposa l’adopció dels següents  
 
 



 

 

 

 

 
ACORDS 

 
1) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Número 

1, Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 1 

de la present proposta. 
 
2) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Número 

2, Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 
 El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 2 

de la present proposta. 
 
3) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Número 

3, Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques. 
 El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 3 

de la present proposta. 
 
4) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Número 

4, Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica. 

 El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 4 
de la present proposta. 

 
5) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Número 

5, Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres. 

 El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 5 
de la present proposta. 

 
6) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Número 

6, Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre l'increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana. 

 El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 6 
de la present proposta. 

 
7) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Número 

9, Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la intervenció integral de 
l’Administració municipal en activitats i instal·lacions. 

 El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 7 
de la present proposta. 

 
8) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Número 

10, Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la intervenció de 



 

 

 

 

l’Administració en activitats d’edificació, ús del sòl, via pública i medi 
ambient. 

 El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 8 
de la present proposta. 

 
9) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Número 

11, Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per a recollida 
d’escombraries. 

 El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 9 
de la present proposta. 

 
10) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Número 

17, Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per subministrament d’aigua 
potable. 

 El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 
10 de la present proposta. 

 
11) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Número 

19, Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per prestació de serveis de 
mercats. 

 El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 
11 de la present proposta. 

 
12) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Número 

22, Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per a la utilització d’edificis 
municipals i d’altres instal·lacions. 

 El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 
12 de la present proposta. 

 
13) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Número 

23, Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per serveis de clavegueram. 
 El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 

13 de la present proposta. 
 
14) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Número 

26, Ordenança Fiscal reguladora de la Taxes per aprofitament o 
utilització privativa del domini públic municipal. 

 El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 
14 de la present proposta. 

 
15) Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança Fiscal Número 

29, Ordenança reguladora dels Preus públics municipals. 
 El text de les modificacions d’aquesta Ordenança es recull a l’annex nº 

15 de la present proposta. 



 

 

 

 

 
16) Exposar al públic els acords precedents al tauler d’edictes de 

l'Ajuntament durant trenta dies a comptar des del següent al de la 
publicació del corresponent anunci en el "Butlletí Oficial de la Província" i 
també en un diari de gran difusió de la província. En aquest termini els 
interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi els suggeriments i 
les reclamacions escaients. Transcorregut el període indicat sense 
haver-se'n formulat cap, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament. 

 
17) En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí Oficial 

de la Província" els acords definitius i el text íntegre de les modificacions 
de les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2015 
i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 

 
 

ANNEX  1 (Acord 1) 
 

Ordenança fiscal núm. 1 Ordenança Fiscal General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació 

 
Es dóna nova redacció a l’article 12: 

Article  12.-  Procediment  declaració crèdits incobrables 
 
1. El Procediment  de declaració de crèdits incobrables es realitzarà, d’acord amb 
els criteris d’economia i eficàcia a la gestió recaptatòria, s’especifica en els 
apartats següents, en funció de la quantia dels deutes inclosos als expedients.  
 
1.a)  Expedients per deutes acumulats de quantia inferior a 100,01 Euros, 

en els que concorri alguna d’aquestes circumstancies. 
-  Inexistència de notificacions a l’expedient per resultar el deutor 

desconegut, sempre que no consti altra adreça ni al padró 
d’habitants ni al fitxer municipal de contribuents. 

- Absència de NIF, identificació incompleta a les dades del subjecte 
passiu o impossibilitat de determinació de l’objecte tributari del 
crèdit. 

-  Absència d’unitats fiscals actives de padrons de tributs de 
cobrament periòdic. 

 
S’haurà de justificar documentalment a l’expedient: 

*  Inexistència de notificacions al deutor. 
*  Absència d’altres dades del subjecte passiu al padró d’habitants i 

al fitxer municipal de contribuents. 



 

 

 

 

* Impossibilitat de concretar l’objecte tributari del crèdit. 
* Embarg negatiu o parcial de diners en comptes oberts en entitats 

de crèdit. 
* Embarg negatiu o parcial de devolucions tributaries, a practicar 

por el AEAT. 
 

1.b) Expedients per deutes acumulats de quantia superior a 100,00 
Euros, i inferior a 500,01 Euros, sempre que a nom el deutor no hagi 
unitats fiscals actives de padrons de tributs de cobrament periòdic. 
També s’inclouran en aquest apartat els deutors d’expedients dels 
que només es coneguin bens immobles per realitzar que 
constitueixin l’habitatge habitual, i que es consideri desproporcionat 
l’embargament d’aquests bens. 

  
S’haurà de justificar documentalment a l’expedient: 

* Embarg negatiu o parcial de diners en comptes oberts en entitats 
de crèdit. 

* Embarg negatiu de sous, salaris o pensions. 
* Embarg negatiu o parcial de devolucions tributaries, a practicar 

por el AEAT. 
* Absència d’unitats fiscals actives de padrons de tributs de 

cobrament periòdic, acreditada per informe del Servei de Gestió 
Tributària. 

* Informe del Servei de Gestió Tributària acreditatiu de que només 
apareix al padró de l’Impost sobre Béns Immobles, Urbana, a nom 
del deutor, una finca a la que hi figura empadronat, segons les 
dades del padró d’habitants. 

* Informe del Tresorer/a on es justifiqui la desproporció de l’actuació 
d’embargament de bens immobles que constitueixin l’habitatge 
habitual en relació a la quantia i l’antiguitat del deute. 

 
1.c) Expedients a nom de persones físiques per deutes acumulats de 

quantia superior a 500,00 Euros, sempre que a nom el deutor no 
hagi unitats fiscals actives de padrons de tributs de cobrament 
periòdic. 

 
S’haurà de justificar documentalment a l’expedient: 

* Embarg negatiu o parcial de diners en comptes oberts en entitats 
de crèdit. 

* Embarg negatiu de sous, salaris o pensions. 
* Embarg negatiu o parcial de devolucions tributaries, a practicar 

por el AEAT. 



 

 

 

 

* Absència d’unitats fiscals actives de padrons de tributs de 
cobrament periòdic, acreditada per informe del Servei de Gestió 
Tributària. 

* Absència de bens inscrits a nom del deutor al Servei d’Índex 
Central dels Registres de la Propietat, així como en altres 
Registres públics. 

 
1.d) Expedients a nom d’entitats jurídiques per deutes acumulats de 

quantia superior a 500,00 Euros, sempre que a nom el deutor no 
hagi unitats fiscals actives de padrons de tributs de cobrament 
periòdic. 

 
S’haurà de justificar documentalment a l’expedient: 

* Embarg negatiu o parcial de diners en comptes oberts en entitats 
de crèdit. 

* Embarg negatiu o parcial de devolucions tributaries, a practicar 
por el AEAT. 

* Absència d’unitats fiscals actives de padrons de tributs de 
cobrament periòdic, acreditada per informe del Servei de Gestió 
Tributària. 

* Absència de bens inscrits a nom del deutor al Servei d’Índex 
Central dels Registres de la Propietat, així como en altres 
Registres públics. 

* Constatació de las actuacions realitzades mitjançant la informació 
facilitada pel Registre Mercantil. 

 
1.e) Expedients per deutes acumulats de quantia inferior a 1.500,00 

Euros, sempre que a nom el deutor només hagi unitats fiscals actives 
del padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i que tots 
els vehicles al seu nom tinguin una data de matriculació superior a 
deu anys. 

 
S’haurà de justificar documentalment a l’expedient: 

* Embarg negatiu o parcial de diners en comptes oberts en entitats 
de crèdit. 

* Embarg negatiu de sous, salaris o pensions. 
* Embarg negatiu o parcial de devolucions tributaries, a practicar 

por el AEAT. 
* Absència d’unitats fiscals actives de padrons de tributs de 

cobrament periòdic diferents a l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica, acreditada per informe del Servei de Gestió Tributària. 

* Informe del Servei de Gestió Tributària acreditatiu de que només 
apareix al padró de l’Impost sobre Béns Immobles, Urbana, a nom 



 

 

 

 

del deutor, una finca a la que hi figura empadronat, segons les 
dades del padró d’habitants. 

* Informe del Tresorer/a on es justifiqui la desproporció de l’actuació 
d’embargament de bens immobles que constitueixin l’habitatge 
habitual en relació a la quantia i l’antiguitat del deute. 

 
En aquest cas, la declaració dels deutes pendents de pagament com a 
crèdits incobrables comportarà la baixa de la unitat fiscal de l’Impost 
sobre Vehicles de Tracció Mecànica dels vehicles amb data de 
matriculació superior a deu anys amb efectes a l’exercici següent al del 
darrer rebut declarat com a incobrable per la matrícula respectiva.  

  
2. Restarà en suspens la declaració de proposta de crèdit incobrable dintre del 
termini de prescripció, en els casos en que sigui previsible l’increment de la 
quantia de l’expedient per la possible acumulació de deutes de venciment 
periòdic, sempre que aquest increment pugui comportar la modificació de 
l’apartat dels establerts a l’anterior número 1 en que s’inclogui l’expedient, amb la 
finalitat de realitzar la tramitació de l’expedient segons les condicions previstes 
en el nou apartat. 
 
3. Amb la finalitat  de respectar el principio de proporcionalitat entre import del 
deute i mitjans utilitzats pel seu cobrament, quan sigui necessari procedir a 
l’execució forçosa de bens i drets del deutor per expedients amb deute acumulat 
inferiors a 500,00 €, només es practicaran les actuacions d’embargament 
següents:  
  
a)  Deutes de quantia inferior a 100,00 €:  

-  Embargament de diners o efectiu o en comptes oberts en entitats 
de crèdit.  

-  Embargament de devolucions tributaries, a practicar per l’AEAT. 
b)  Deutes de quantia compresa entre 100,00 i 500,00 €:  

-  Embargament de diners o efectiu o en comptes oberts en entitats 
de crèdit. 

-  Embargament de crèdits, valors i drets realitzables al moment, o a 
curt termini.  

-  Embargament de sous, salaris i pensions.  
-  Embargament de devolucions tributaries, a practicar por el AEAT. 
-  Embargament de vehicles. 
- Embargament de béns immobles. 

En aquests dos darrers casos les actuacions a realitzar seran només 
l’anotació de l’embargament al registre públic corresponent amb la 
finalitat de garantir els deutes envers possibles transmissions dels bens. 

 
c)  Deutes de quantia superior a 500,00 €:  

-  Embargament de diners o efectiu o en comptes oberts en entitats 
de crèdit. 



 

 

 

 

-  Embargament de crèdits, valors i drets realitzables al moment, o a 
curt termini.  

-  Embargament de sous, salaris i pensions.  
-  Embargament de devolucions tributaries, a practicar por el AEAT. 
-  Embargament de vehicles. 
- Embargament de béns immobles. 

Cas d’embargament de béns immobles per deutes de quantia superior a 
500,00 € no es procedirà a la seva execució o subhasta, mantenint-se 
l’anotació de l’embargament al registre públic corresponent amb la 
finalitat de garantir els deutes envers possibles transmissions dels bens, 
en els supòsits següents: 
- Si l’immoble és l’habitatge habitual del deutor i el valor dels deutes 

pendents no supera el 25% del valor de taxació del bé. 
- A la resta d’immobles, si el valor dels deutes pendents no supera el 

10% del valor de taxació del bé 
 
4. Per determinar la quantia a que es refereixen els apartats anteriors, es 
sumaran tots els deutes pendents de pagament del deutor sempre que s’hagi 
dictat la providència d’embarg.  
 
5. L’aprovació dels expedients individuals o col·lectius de declaració de crèdits 
incobrables i baixa provisional es realitzarà per Decret d’Alcaldia, a partir de la 
proposta presentada per la Tresoreria municipal on es justificarà la concurrència 
de les circumstàncies especificades als números anteriors.  
 

 
S’actualitzen les referències que fa la Disposició Transitòria, Número 1, 2 i 3, als 

exercicis 2013 i 2014 per substituir-les pels exercicis 2014 i 2015: 

Termini de pagament avançat 
Per a l’exercici 2015 s’estableix un termini de pagament avançat dels rebuts de 
venciment periòdic d’acord amb les condicions següents: 

 
1. Càlcul de l’import a avançar 
El càlcul de la quota a satisfer per aquesta modalitat de pagament avançat és 
realitzarà a partir dels rebuts de venciment periòdic girats a l’exercici 2014, amb 
la quota actualitzada d’acord amb les previsions per a la fixació dels deutes 
tributaris de les Ordenances Fiscals vigents a l’exercici 2015, amb aplicació 
d’una bonificació del 5% del deute. 

 
2. Termini d’ingrés 
Els deutes calculats segons l’exposat al punt anterior s’hauran de satisfer abans 
del 31 de gener de 2015. 

 
3. Procediment 
Els contribuents que vulguin acollir-se a aquesta modalitat de pagament hauran 
de tramitar la seva sol·licitud fins el dia 30 de gener de 2015. 



 

 

 

 

ANNEX  2 (Acord 2) 
 

Ordenança fiscal núm. 2   Impost sobre Béns Immobles 
 
Article  4t. Exempcions, Bonificacions i Subvencions 
 
S’afegeix un nou Número 12: 

 
12.- Gaudiran d’una subvenció equivalent al 35% de la quota de l’impost a 

l’exercici 2015 els terrenys ubicats al sector eixample nord que tinguin 
destinada més del 85% de la superfície a explotacions agràries 
“agroecològiques”, sempre que es justifiqui que aquesta està degudament 
regularitzada. La superfície destinada a l’activitat i la condició 
d’agroecològica s’acreditarà amb certificat expedit per un enginyer Agrònom.  
Si el titular de l’explotació no és el subjecte passiu de l’impost també s’haurà 
d’acreditar el contracte de lloguer o parceria, i la seva inscripció al registre 
de la Generalitat de contractes de conreu regulat per Decret 7/2010, de 26 
de gener. 

 
 
 

ANNEX  3 (Acord 3) 
 

Ordenança fiscal núm. 3   Impost sobre Activitats Econòmiques 
 
Article  4t. Exempcions i Bonificacions 
 
S’afegeix un nou Número 5: 
 

5.- Els subjectes passius que a l’exercici immediatament anterior hagin realitzat 
una inversió superior a 500.000,00 € en noves activitats industrials, 
comercials o turístiques que, a més a més, hagi generat increment de 
plantilla amb treballadors amb contracte indefinit gaudiran d’una bonificació 
de la quota i, en el seu cas, dels recàrrecs legals, calculada en els 
percentatges següents: 

 
a) Centres de treball amb 5 o menys treballadors: 

- Increment 1 treballador:    10% 
- Increment 2 treballadors:    15% 
- Increment 3 o més treballadors:   25% 

b) Centres de treball amb més de 5 treballadors: 
- Increment fins a un 10% treballadors:  10% 
- Increment entre 10% i 25% treballadors:  15% 
- Increment entre 25% i 50% treballadors:  30% 
- Increment més 50% treballadors:   50% 



 

 

 

 

 
Si el subjecte passiu disposa de diferents activitats o locals d’activitat al 
nostre municipi, la bonificació només s’aplicarà a la quota dels locals on es 
compleixen les condicions indicades. 

 
La sol·licitud d’aquest benefici fiscal s’haurà de tramitar dintre del primer 
trimestre de l’exercici aportant la documentació justificativa següent: 

- Nombre i situació dels contractes indefinits a 1 de gener de l’any 
anterior al de la sol·licitud. 

- Contractes indefinits formalitzats al llarg de l’any anterior al de la 
sol·licitud. 

- Declaració del sol·licitant comprometent-se a mantenir el nombre de 
contractes indefinits al llarg de l’any de la sol·licitud i l’any posterior. 
L’incompliment d’aquest compromís comportarà la pèrdua del 
benefici fiscal i la liquidació de les quantitats bonificades.  

 
La concessió de la bonificació concreta no requerirà un nou acord del Ple de 
l’Ajuntament, segons preveu l’article 88.2.e) del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, i es realitzarà per resolució d’alcaldia per delegació 
sempre que resulti acreditat l’increment de contractes indefinits, ja que en 
aquest cas concorre la circumstància d’activitats d’especial interès per 
foment de l’ocupació. 

 
 

ANNEX  4 (Acord 4) 
 
 

Ordenança fiscal núm. 4  Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 
Es dóna nova redacció a les lletres d), e), f), g), h) i s’afegeix la lletra i) del 

número 1: 

d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència 
sanitària o al trasllat de ferits o malalts.  

 
e) Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per 

construcció no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h., 
projectats i construïts especialment -i no merament adaptats- per a l’ús d’una 
persona amb defecte o incapacitat física.  

 
f) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús 

exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites 
circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat 
com els destinats al seu transport. Es considera persona amb discapacitat 
qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100. A 
aquests efectes, tindran també la consideració de persones amb discapacitat 



 

 

 

 

en grau igual o superior al 33 per 100 els pensionistes de la Seguretat Social 
que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de 
total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que 
tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat 
permanent per al servei o inutilitat. Aquesta previsió no serà d’aplicació a les 
persones pensionistes d’invalidesa que als 65 anys optin per una pensió de 
jubilació ordinària, a les persones que acreditin una incapacitat parcial ni a 
les persones que han deixat de tenir la condició d’incapacitat o classes 
passives.  
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els 
interessats hauran d’aportar el certificat o la resolució de reconeixement del 
grau de la discapacitat emès per l’òrgan competent.  
No obstant, no caldrà que l’interessat aporti certificat de la discapacitat, o 
altres documents acreditatius dels beneficis fiscals sol·licitats, quan 
l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar telemàticament les 
dades declarades i consti el consentiment de l’interessat perquè es realitzi 
l’esmentada consulta. 
Caldrà justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la 
sol·licitud una manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si 
aquest serà conduït per ell mateix o bé es destinarà al seu transport. 
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció 
greu, de conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general 
tributària, raó per la qual s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat 
amb l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de 
dret públic.  
Les exempcions previstes a les lletres e) i f) no seran aplicables als 
subjectes passius que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle 
simultàniament.  
 

g) Els autobusos, els microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al 
servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a 
9 places, inclosa la del conductor.  

 
h) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla 

d’Inspecció Agrícola.  
 

i)  Els vehicles històrics i els de més de 25 anys d’antiguitat, comptats a partir 
de la data de la seva fabricació o, si aquesta no es coneix, a partir de la seva 
matriculació o, en el seu defecte, des de la data en què es va deixar de 
fabricar el model, sempre que el subjecte passiu de l’impost sigui soci d’una 
entitat o associació sense finalitat de lucre, degudament inscrita a la Direcció 
General d’Esports, dedicada al col·leccionisme de vehicles històrics. 

 
 
Es dóna nova redacció al segon paràgraf del número 3: 

Per gaudir d’aquest benefici els interessats hauran de presentar la sol·licitud 
acompanyada del permís de circulació, fitxa tècnica i/o certificat del fabricant 
del vehicle on figurin les condicions especificades. 



 

 

 

 

 
 

Article  5è. 
 

Es dóna nova redacció al número 3 i s’afegeixen els números 4, 5 i 6: 

3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es 
prorratejarà per trimestres naturals i es satisfarà la que correspongui als 
trimestres que restin per transcórrer en l’any, inclòs aquell en què es 
produeix l’adquisició.  

 
4. En els casos de baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori del 

vehicle, es prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al 
subjecte passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l’any 
transcorreguts des de la meritació de l’impost fins al trimestre en què es 
produeix la baixa al Registre de Trànsit, aquest inclòs. No obstant això, en 
els supòsits de vehicles retirats de la via pública per al seu posterior 
desballestament per l’ajuntament de la imposició, es prendrà com a data de 
la baixa, la de la retirada o recepció del vehicle per part de l’ajuntament. 
Tanmateix, en el supòsit de renúncia del vehicle en favor de l’ajuntament de 
la imposició per al seu posterior desballestament, es prendrà com a data de 
la baixa, la de la recepció per part de l’ajuntament.  

 
5. Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’ha satisfet la 

quota, el subjecte passiu pot sol·licitar l’import que, per aplicació del 
prorrateig previst en el punt 4, li correspon percebre.  

 
6. En el supòsit de transmissions de vehicles en què intervinguin persones que 

es dediquen a la seva compravenda, si la transmissió a un tercer no es 
produeix abans que finalitzi l’exercici es procedirà a la baixa del vehicle en el 
padró amb efectes a l’exercici següent.  
Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en què fou lliurat al 
compravenda no cal que l’adquirent satisfaci l’impost corresponent a l’any 
d’adquisició.  
Quan l’adquisició tingui lloc en un altre exercici, correspondrà a l’adquirent 
satisfer la quota de l’impost segons el que es preveu al punt 3 d’aquest 
article 

 
 
Article  8è. 

 
Es dóna nova redacció: 

La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats 
en via de gestió tributària, corresponen a l’Ajuntament del domicili que consti en 
el permís de circulació del vehicle. Quan no figuri aquesta dada en l’esmentat 
permís, s’entendrà que la competència de gestió, inspecció i recaptació de 
l’impost correspon a l’Ajuntament del domicili fiscal del vehicle que consti en el 
Registre de vehicles 



 

 

 

 

 
 
Article  9è. 

 
Es suprimeix: 

 
Article  10è. 
 
Passa a ser l’article 9 i s’afegeixen dos nous números 3 i 4: 

3. Proveït de l’autoliquidació, l’interessat podrà ingressar l’import de la quota de 
l’impost resultant a l’oficina gestora o en una entitat bancària col·laboradora.  
En tot cas, amb caràcter previ a la matriculació del vehicle, l’oficina gestora 
verificarà que el pagament s’hagi fet en la quantia correcta i deixarà 
constància de la verificació a l’imprès de l’autoliquidació.  

 
4. En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d’un vehicle el titular 

registral haurà d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període 
impositiu de l’any anterior a aquell en què es realitza el tràmit excepte quan 
aquest pagament ja consti a la Prefectura Provincial de Trànsit. Als efectes 
de l’acreditació de l’impost, l’Ajuntament, abans del dia 1 de gener de cada 
exercici, comunicarà a Trànsit els rebuts impagats de l’exercici en curs. 

 
 
Article  11è. 
 
Passa a ser l’article 10, es dóna nova redacció al número 2 i es suprimeix el 

número 3: 

2. En el supòsit regulat en l’apartat anterior, la recaptació de les quotes 
corresponents es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual.  
Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre 
Públic de Trànsit i en la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a 
altes, baixes, transferències i canvis de domicili. Tanmateix, es podran 
incorporar també altres informacions sobre baixes i canvis de domicili de què 
pugui disposar l’Ajuntament 

 
 
Articles  12è i 13è. 
 
Passen a ser els articles 11 i 12 



 

 

 

 

ANNEX  5 (Acord 5) 
 
 

Ordenança fiscal núm. 5 Impost sobre Construccions, instal·lacions i 
obres 

 
Article  4t.   Beneficis fiscals 
 
Es dóna nova redacció a la lletra a) del número 3: 

a) Les obres derivades del resultat de la inspecció tècnica dels edificis de 
conformitat amb el Decret 187/2010 de 23 de novembre, sobre la inspecció 
tècnica dels edificis d’habitatges (ITE). Per gaudir de la bonificació es 
necessari presentar l’informe tècnic. 

 
 
Es dóna nova redacció a la lletra a) del número 6: 

a) Les obres de rehabilitació integral d’edificis en catàleg, d’acord amb el 
planejament vigent. No s’aplicarà la subvenció, encara que es tracti d’un 
edifici de catàleg, a les obres menors de rehabilitació que no afectin a la 
totalitat de l’immoble, ni en els casos en que la rehabilitació integral comporti 
l’increment del numero d’elements de l’edifici. 

 
 
 

ANNEX  6 (Acord 6) 
 

Ordenança fiscal núm. 6 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana 

 
Article 3r. Exempcions i Bonificacions 

 
Es dóna nova redacció al Número 1: 

1.- Estan exempts d’aquest impost: 
 

A) Els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de: 
a) La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud. 
b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a 

Conjunt Històric-Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès 
cultural, segons el que s’estableix la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol, o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català, quan els seus propietaris o titulars de drets reals 
acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o 



 

 

 

 

rehabilitació en els esmentats immobles i que aquestes han permès una 
utilització o aprofitament normal dels béns. 

c) Les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament de 
l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la 
cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, 
contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera 
professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.  

 Així mateix, estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es 
manifestin com a conseqüència de les transmissions de l’habitatge habitual 
del deutor hipotecari realitzades en procediment d’execució hipotecària 
notarial o judicial, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que 
recaigui sobre el mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra 
entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de 
préstecs o crèdits hipotecaris. 
 No serà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o 
qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi d’altres béns o drets 
en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar la 
transmissió de l’habitatge. 
 A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi 
figurat empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, 
els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l’adquisició si dit 
termini fos inferior als dos anys. 
 Respecte al concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò que es disposa a la Llei 
35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones 
físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre societats, 
sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. A aquests efectes, 
s’equipara el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita. 
 La concurrència dels requisits previstos anteriorment s’acreditarà pel 
transmetent davant l'Ajuntament. 

 
B) Els increments de valor quan la condició de subjecte passiu recaigui sobre les 

persones o entitats següents: 
a) L'Estat i els seus organismes autònoms de caràcter administratiu. 
b) La comunitat autònoma de Catalunya, la província de Barcelona, i els  

organismes autònoms de caràcter administratiu de totes les entitats 
esmentades. 

c) El municipi de Vilanova i la Geltrú i les entitats locals que hi estan integrades 
o  que en formin part, a més dels seus organismes autònoms de caràcter 
administratiu. 

d) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal 
de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al  mecenatge, 
sempre que compleixin els requisits establerts a l’esmentada llei i al seu 
reglament aprovat per Reial decret 1270/2003, de 10 d’octubre.  
 Per gaudir d’aquesta exempció les entitats esmentades hauran de 
comunicar a l'Ajuntament la seva opció pel règim fiscal previst al Títol II de la 
Llei 49/2002, mitjançant la corresponent declaració fiscal, abans de la 
finalització de l’any natural en què s’hagi produït el fet imposable d’aquest 
impost. 



 

 

 

 

 No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o 
transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, 
la comunicació es podrà efectuar en el termini previst a l’apartat 2 de l’article 
8 d’aquesta Ordenança, en el supòsit que la finalització d’aquest termini 
excedeixi de l’any natural previst al paràgraf anterior. 
 L'esmentada comunicació haurà d’anar acompanyada d’acreditació de la 
presentació de la declaració censal a la corresponent Administració 
tributària. 

e) Les Entitats gestores de la Seguretat Social, i les Mutualitats de Previsió 
Social regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'Ordenació i 
Supervisió de les Assegurances Privades. 

f)  Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció 
en tractats o convenis internacionals. 

g) Els titulars de concessions administratives revertibles quant als terrenys 
afectats per aquestes. 

h) La Creu Roja Espanyola. 
 
 
Es suprimeixen els Números 3 i 4. 
 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
Es fixa el nou tipus impositiu: 14,11% 
 
 

 
ANNEX  7 (Acord 7) 

 

Ordenança fiscal núm. 9 
Taxa per la intervenció integral de 
l’Administració municipal en activitats i 
instal·lacions 

 
Article 1r.   Fonament i naturalesa 
 
Es dóna nova redacció: 

1.- D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL), i de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 i 57 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa 
per la intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses 
en la tramitació de llicències, comunicacions prèvies i declaracions 
responsables, així com controls posteriors a l’inici de les activitats.   



 

 

 

 

2.- Aquesta taxa es regirà per aquesta Ordenança fiscal, segons s’escaigui, per 
la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les 
Activitats (LPCAA), la Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa 
dels espectacles públics i les activitats recreatives (LEPAR), pel Reial Decret 
112/2010, de 31 d’agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives (REPAR), i per la restant normativa aplicable. 
Per altra banda cal tenir en compte tota la normativa sectorial de 
comunicació prèvia i declaració responsable que regula les activitats   

 
 
Article 2n.   Fet imposable 
 
Es dóna nova redacció al número 5: 

5.-  Les  llicències , comunicacions prèvies i declaracions responsables  
cessaran en la seva vigència amb l’extinció dels seus efectes, amb caràcter 
automàtic i sense necessitat de notificació a l’interessat ni de cap altre tràmit 
ulterior, en qualsevol dels següents supòsits: 
• Als sis mesos de la concessió de la llicència o comunicació prèvia, o 

declaració responsable, prorrogables fins a 2 anys per causa justificada, 
si durant aquest termini no s’hagués obert al públic. 

• Si després d’haver començat l’activitat l’establiment resta tancat més de 
sis mesos consecutius o el titular de la llicència causa baixa a l’impost 
sobre Activitats Econòmiques per cessament en l’exercici de l’activitat. 

 
Quan el tancament sigui temporal, per causa de la interrupció normal o de 
temporada de les activitats de la indústria o del comerç en qüestió i en 
recomençar subsisteixin sense variació les que van servir de base per a la 
liquidació inicial de la taxa, així com la titularitat de la indústria o el comerç, el 
termini per a determinar la caducitat serà d’un any. 

 
 
Article 5è.    Quota tributària 
 
Número 1 
 

- Es corregeix l’error de lletres a les quotes mínimes de l’apartat G) (sense 
modificar quota).  

Activitats G.1)   
Activitats G.2)   

 
- Es dóna nova redacció a l’apartat H) (sense modificar quota).  

H) Informes sol·licitats a l’administració de la generalitat  pel control preventiu  
en matèria de prevenció d’incendis, i/o per controls preventius per part 
d’altres organismes sectorials, o realitzats per tècnics municipals , en 
relació a activitats sotmeses al regim de comunicació prèvia o 



 

 

 

 

declaracions responsables  (tant regulades en la LPCAA com al REPAR), 
així com a les activitats innòcues, s’afegirà a la taxa que li correspon 
segons la tramitació administrativa a que estan sotmeses, la quantia 
següent: 

 
  EUROS 

Per cada informe sol·licitat regulats per les normatives 
sectorials que li son d’aplicació  

 
 

 
 

- Es dóna nova redacció a l’apartat K) (es rebaixen quotes). 

K) La tramitació administrativa per la instal·lació d’estacions base de 
telefonia mòbil o instal·lacions per la radiocomunicació segons Llei 
9/2014, de 9 de maig de Telecomunicacions. 

 
  EUROS 

K.1) Instal·lacions  de  estacions base de telefonia mòbil o 
instal·lacions per la radiocomunicació  sotmeses a 
llicència ambiental (per cada instal·lació) ..................... 

 
 
400,00 

K.2) Instal·lacions de minicel·les i microcel·les inferiors a 
100W, així com instal·lacions per la radiocomunicació 
classificades  en regim de comunicació prèvia (per 
cada instal·lació) ........................................................... 

 
 
 
150,00 

 
 

- Es dóna nova redacció a les lletres L.2 i L.3 de l’apartat L), i es fixen 
noves quotes a tots els apartats. 

L)  Inspeccions realitzades pels tècnics municipals amb motiu de comprovar 
que les instal·lacions s’ajusten a les declaracions dels titulars o tècnics 
dels projectes en les activitats tramitades en regim de comunicació. 

 
 Euros 
L.1) La primera inspecció realitzada en activitats de publica 

concurrència tramitades pel regim de comunicació 
sotmeses a la normativa del LEPAR i REPAR  

 
 
150,00 

L.2) La primera inspecció realitzada en activitat tramitada 
en regim de comunicació i/o declaració responsable 
sotmeses a la normativa de la LPCAA  

 
 
125,00 

L.3) La primera  inspecció realitzada en activitat innòcua 
tramitada en regim de comunicació i/o declaració 
responsable   

 
 
50,00 

 
Les inspeccions complementaries realitzades per comprovar si han estat 
subsanades les deficiències detectades, o aplicades les mesures 
correctores requerides en la inspecció inicial: 
 



 

 

 

 

 Euros 
L.4) Per cada inspecció complementària al control inicial 

realitzada en la tramitació d’una llicència ambiental 
LPCAA  

 
 
350,00 

L.5) Per cada inspecció complementària realitzada en la 
tramitació d’una llicència del LEPAR 

 
450,00 

L.6) Per cada inspecció complementària realitzada en 
activitats sotmeses al règim de comunicació de la 
LPCAA  

 
 
450,00 

L.7) Per cada inspecció complementària realitzada en 
activitats de  publica concurrència sotmeses al règim 
de comunicació del REPAR 

 
 
650,00 

L.8) Per cada inspecció complementària realitzada en 
activitats innòcues 

 
350,00 

 
 

- Es dóna nova redacció al primer paràgraf lletra M) (sense modificar 
quota). 

M)  Inspeccions realitzades per tècnics municipals com a conseqüència de 
d’inspecció fora del tràmit de llicencia o comunicació, de declaració 
responsable, o fruit de molèsties veïnals: 

 
 

- S’afegeix un nou paràgraf  a la lletra N). 

N) (...) 
 

Aquelles inspeccions complementaries de control periòdic que es realitzin 
a rel de comprovar els requeriments establerts en la primera inspecció 
tindran un recàrrec sobre el preu de la inspecció d’un 20%. 

 
 

- Es dóna nova redacció al primer paràgraf lletra O) (sense modificar 
quota) i s’afegeix un nou paràgraf. 

O)  Tramitació del procediment de comunicació per a la legalització dels 
habitatges d’ús turístic 

 
En cas d’informe negatiu per part del Serveis Tècnics Municipals per no 
poder exercir d’habitatge d’ús turístic es podrà recuperar un 50% de la 
taxa abonada prèvia sol·licitud. 

 
Número 2 

 
- Es dóna nova redacció al primer paràgraf lletra c.1).  



 

 

 

 

c.1)  Instal·lació d’altres d’activitats en locals on ja és desenvolupa una activitat 
econòmica que disposi de la corresponent llicència o hagi presentat la 
corresponent comunicació prèvia o declaració responsable. 

 
- Es dóna nova redacció al primer paràgraf lletra c.2).  

c.2)  Tramitació conjunta de dues o més noves llicències, comunicacions 
prèvies o declaracions responsables en un local compartit: 

 
 

- Es dóna nova redacció al primer paràgraf lletra d.1).  

d.1) Tindran quota zero les tramitacions de canvis de nom o titularitat d’una 
activitat que disposa de la corresponent llicencia hagi presentat 
correctament la comunicació prèvia, o declaració responsable, en les que 
concorri algun dels supòsits següents: 

 
 

- Es dóna nova redacció als paràgrafs 6 i 7 de la lletra d.1).  

o El sol·licitant de la llicència, o qui fa la comunicació o declaració 
responsable, sigui persona física i constitueix una societat, a la qual el 
sol·licitant inicial està integrat com a soci, per continuar la tramitació, 
sempre que no es produeixin modificacions en les instal·lacions 
respecte del projecte inicial. 

o El sol·licitant de la llicència, o qui fa la comunicació o declaració 
responsable, sigui persona jurídica extingeix la seva personalitat 
jurídica per liquidació i dissolució de la mateixa i un dels socis continua 
la tramitació, sempre que no es produeixin modificacions en les 
instal·lacions respecte del projecte inicial. 

 
 

- Es dóna nova redacció al segon paràgraf de la lletra d.2).  

d.2) Satisfaran el 10% de les quotes fixades al número 1 del present article: 
- Les transmissions de titularitat d’un mateix establiment, per 

qualsevol títol jurídic en virtut de la qual no variï l’activitat, entre 
cònjuges o persones relacionades entre sí per parentiu en línia 
directa fins el primer grau de consanguinitat o afinitat, sempre que 
es presenti una declaració jurada del nou titular o una certificació 
emesa per un tècnic competent conforme no s’ha produït cap 
modificació en la instal·lació amb indicació expressa de que aquesta 
es manté conforme a la documentació tècnica aprovada en el 
moment que es va concedir la autorització o presentar el 
corresponent regim de comunicació o declaració responsable 
(caldrà assenyalar data i expedient de la tramitació). 
La constatació municipal de la falta de veracitat d’aquesta 
declaració jurada o del certificat tècnic, habilitarà a l’Ajuntament per 
practicar liquidació complementaria per la part de quota bonificada 
que no és va satisfer en el moment de liquidació de la taxa reduïda. 



 

 

 

 

 
 

- Es dóna nova redacció al primer paràgraf i s’afegeix un nou paràgraf a la 
lletra d.3).  

d.3) La resta de canvis de nom o les transmissions de titularitat d’un mateix 
establiment no contemplats en els apartats anteriors satisfaran el 
50% de les quotes fixades al número 1 del present article sempre que 
l’establiment disposi de la corresponent llicència o comunicació prèvia 
o declaració responsable  i es presenti la següent documentació: 

- (...) 
- En els casos d’activitats sotmeses al tràmit de declaració 

responsable únicament caldrà presentar una declaració responsable 
on es declari que les instal·lacions no han estat modificades i que 
continuen donant compliment a la normativa.  

 
 

- Es dóna nova redacció a la d.4).  

d.4) La tramitació d’una llicència, comunicació o declaració responsable  
d’una activitat existent que no es pugui tractar com a un canvi de nom 
el titular satisfarà el 100 % de les quotes fixades en el numero 1 del 
present article, sempre que l’establiment existent disposi de la 
corresponent llicència o comunicació prèvia o declaració responsable. 
El nou titular, que haurà d’acceptar les condicions imposades en la 
llicència o règim de comunicació inicial, haurà de presentar 
certificació tècnica acreditativa de que no s’ha produït cap modificació 
a les instal·lacions i que aquestes s’ajusten al projecte presentat per 
la tramitació de la llicència o regim de comunicació anterior. Cas de 
tractar-se d’una activitat sotmesa a declaració responsable, el 
certificat tècnic quedarà substituït per una declaració signada pel 
titular que acrediti que no s’han realitzat canvis en la instal·lació. 
La constatació municipal de la falta de veracitat del certificat del 
tècnic o de la declaració responsable, habilitarà a l’Ajuntament per 
practicar liquidació complementaria per la part de quota reduïda que 
no és va satisfer en el moment de la liquidació de la taxa, així com a 
iniciar expedients sancionadors pertinents. 
 
Quota mínima apartats d.2), d.3) i d.4) ...................................  198,00 
€ 
La quota mínima indicada s’haurà de satisfer si la quota obtinguda en 
els càlculs dels tres apartats és inferior a la mínima. 
 
L’aplicació de les quotes reduïdes d’aquests apartats per la tramitació 
de canvi de nom o de llicència, comunicació prèvia, o declaració 
responsable d’una activitat existent, requereix que el nou titular del 
local de l’activitat: 
- No tingui cap deute pendent amb l’Ajuntament per tributs o altres 

ingressos de dret públic o privat. Aquesta circumstància s’haurà de 



 

 

 

 

justificar documentalment pel titular de l’activitat en el moment 
d’iniciar la tramitació de la llicència, comunicació prèvia, o 
declaració responsable. 

- Disposi de la corresponent llicència municipal o hagi complert abans 
del seu inici amb la comunicació prèvia o declaració responsable.  

-  No estigui ubicat en zones fora d’ordenació urbana o no 
legalitzades. 

 
 

- Es dóna nova redacció a la lletra e.2).  

e.2) En el règim de comunicació prèvia, declaració responsable, si el 
sol·licitant renúncia o desisteix expressament de dur a terme l’activitat 
amb anterioritat a que l’establiment hagi iniciat la seva activitat el 
titular únicament haurà de satisfer el 10% de les quotes fixades al 
número 1 del present article. 

 
 

- Es dóna nova redacció al segon supòsit de la lletra e.3).  

- Si la renúncia o el desistiment a l’inici de l’activitat es presenta a 
l’Ajuntament després de sis mesos de presentada la comunicació 
prèvia o la declaració responsable. 

 
 

- Es dóna nova redacció a la lletra f).  

f) Requeriments de legalització: 
Les activitats que no disposin de la corresponent llicència o no hagin 
realitzat la comunicació prèvia o declaració responsable, i facin 
necessària l’obertura d’un expedient per requerir al titular la seva 
legalització, tindran un increment del 20% a les quotes fixades al 
número 1 del present article pels tràmits administratius de realització 
dels  requeriments de legalització, amb independència de les 
sancions o actuacions que puguin correspondre pel fet d’exercir 
l’activitat sense la corresponent llicència o sense haver realitzat la 
comunicació prèvia. 

 
 

S’afegeix el Número 4: 

4.- Les taxes especificades en el present article corresponen a la gestió 
administrativa que es dur a terme amb la documentació presentada pel titular 
o emprenedor en els registres municipals, ja sigui a l’oficina de l’OAC o  del 
servei de llicències, així com la presentada per mitjà de plataformes 
telemàtiques o electròniques, tant pròpies com aquelles a les que 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  s’adhereixi. 



 

 

 

 

ANNEX  8 (Acord 8) 

 

Ordenança fiscal núm. 10 
Taxa per la intervenció de l’Administració en 
activitats d’edificació, ús del sòl, via pública i 
medi ambient 

 
Article 6è.   Quota tributària 
 
Número 1 
 

- Es dóna nova redacció al text del número 1 de la lletra c) i als seus 
subapartats b) i d) (sense modificar quotes).  

1. Obres menors de reparació o manteniment necessari d’edificis, o 
reformes, tant si aquestes son objecte de llicència com de 
comunicació prèvia o declaració responsable: 
(...) 
b) Activitats sotmeses al règim de comunicació o declaració 

responsable regulades per la Llei 20/2009 de Prevenció i Control 
Ambiental de les Activitats (LPCAA) 

d) Activitats de restauració sense música sotmeses al Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives (REPAR)  

 
 

- S’afegeix un nou apartat al número 5 de la lletra c).  

5. (...) 
    Tanques publicitàries ............................................................ 150.00 

 
 

- S’afegeix un nou paràgraf a la lletra d).  

- Actes d’inspecció pel control de les primeres ocupacions  200,00 
 
 

- Es dóna nova redacció a la lletra i).  

i) Inspeccions i informes de tècnics municipals:  
i1) Quan siguin conseqüència de sol·licituds dels particulars 

o derivats de la inactivitat o incompliment de les 
obligacions dels propietaris en presentar els informes 
requerits, amb relació a l’estat de conservació i 
manteniment dels habitatges, quan no provinguin de 
situacions d’expedients de declaració de ruïna o de 
situacions d’imminent seguretat dels edificis: 
- Inspeccions amb durada no superior a 1 hora ............. 

 
 
 
 
 
 
 
200,00 



 

 

 

 

- Per cada hora addicional d’inspecció  ......................... 130,00 
   i2) Inspeccions realitzades per comprovar les obres 

realitzades en regim de comunicació o declaració 
responsable ...................................................................... 

 
 
130,00 

 
 

- S’afegeix una nova lletra p).  

p) Tramitació d’expedients per l’execució subsidiària d’una 
ordre d’execució .............................................................. 

 
1.500,00 

 
 
Article 7è.-   Exempcions 
 
Es dóna nova redacció a la lletra a) del Número 1: 

a) Les obres de rehabilitació integral d’edificis en catàleg, d’acord amb el 
planejament vigent. No s’aplicarà l’exempció, encara que es tracti d’un edifici 
de catàleg, a les obres menors de rehabilitació que no afectin a la totalitat de 
l’immoble, i sempre que la rehabilitació integral del edifici no comporti 
l’increment del numero d’elements de l’edifici. 

 
 
Article 11è   Reintegrament de les despeses de reconstrucció   
 
S’afegeix un nou paràgraf al Número 8: 

La devolució de la fiança per a la reconstrucció de paviments quedarà 
condicionada a la presentació de la comunicació de la primera ocupació, o 
bé si aquesta no fos preceptiva, la del certificat final d’obra. 

 
 
Article 12è  Fiança per gestió de residus 
 
El text actual es numera amb el número 1 i s’afegeix un nou número 2: 

2.- Els subjectes passius de la taxa hauran de disposar una fiança per garantir 
el desmantellament de les instal·lacions de les grues amb un mínim de 
1.500.00 Euros per grua instal·lada. 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ANNEX  9 (Acord 9) 

 

Ordenança fiscal núm. 11   Taxa per a recollida d’escombraries 
 
Article 4t.   Exempcions i Bonificacions 
 
Es dóna nova redacció al número 2: 

2.-  Els subjectes passius que acreditin un ús regular i continuat durant l’any 
2014 de la deixalleria municipal ‘PUNT NET’ o de la deixalleria mòbil, 
gaudiran d’una bonificació a l’any 2015 a la quota establerta a l’apartat A) 
del punt 1 de l’article 5è, Habitatges i allotjaments, segons els percentatges 
següents: 

 
Vegades utilització  Percentatge  
De 6 a 10 20% 
Mes de 10 40% 

 
Gaudiran d’una subvenció a l’any 2015 equivalent al percentatge de la quota 

de la taxa indicat en el quadre anterior, les persones que compleixen les 
condicions següents: 

 
a) Ocupar un habitatge en règim de lloguer amb contracte vigent. 
b) Acreditar un ús regular i continuat durant l’any 2014 de la deixalleria 

municipal ‘PUNT NET’ o de la deixalleria mòbil. 
c) Que el subjecte passiu de la taxa d’escombraries de l’habitatge hagi 

pagat la quota de l’exercici pel que es demana la subvenció. 
d) Acreditar que se l’ha repercutit la quota de la taxa d’escombraries de 

l’habitatge de l’exercici pel que es demana la subvenció. 
Només es concedirà una bonificació o subvenció per unitat familiar i 

habitatge. 
L’acreditació de la utilització regular del Punt Net o la deixalleria mòbil es 

realitza mitjançant una targeta lliurada de manera gratuïta a sol·licitud 
dels usuaris. 

 
Es dóna nova redacció al número 3: 

3.-  S’estableix una bonificació fins al 60% de la quota establerta als apartats B) 
fins a J) del punt 1 de l’article 5è, als usuaris del servei, subjectes a la taxa 
pels residus comercials, que: 
a)  Realitzin una utilització regular del Punt Net. 
b) Formalitzin una sol·licitud expressa i individual a l’Ajuntament de 

recollida, reciclatge i eliminació de deixalles. 
b) Acreditin documentalment la condició d’afiliats dels diferents Gremis 

municipals que hagin formalitzat un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament. 



 

 

 

 

 
Els criteris que l’Ajuntament tindrà en compte per aplicar les diferents 
bonificacions són: 
a) La utilització regular del Punt Net d’acord amb les condicions que 

s’estableixen en el seu Reglament d’explotació, amb uns percentatges 
de bonificació en funció dels viatges anuals realitzats durant l’any 
2014: 

- De 10 a 15 viatges:  10 % 
- De 16 a 30 viatges:  20 % 
- De 31 a 45 viatges:  30 % 
- Més de 45 viatges:  40 % 
 

Els residus aportats en quantitats significatives que no comptabilitzaran 
a l’hora de bonificar la taxa són els següents: 
� Fustes 
� Plàstics 
� Pneumàtics 
� Runes 
� Electrodomèstics (amb CFC) 
� Porexpan 
� Restes vegetals 
� Matalassos 
� Andròmines 
� Fibrociment-uralita 
� REPQ Especials (pintures, vernissos, dissolvents, fitosanitaris, 

cartutxos, etc.) 
� Extintors 

 
Els residus aportats en quantitats significatives que comptabilitzaran a 
l’hora de bonificar la taxa són els següents: 
� Electrodomèstics (sense CFC) 
� Electrònics 
� Oli mineral 
� Oli vegetal 
� Filtres d’oli (cotxes particulars) 
� Piles 
� Làmpades fluorescents 
� Làmpades de descàrrega 
� Envasos (plàstic, llaunes, briks) 
� Vidre domèstic 
� Paper i cartró 
� Roba 
� Vidre pla 
� Bateries 
� Ferralla 
� CD’s i DVD’s 

 



 

 

 

 

El càlcul d’aquesta bonificació per ús del Punt Net s’aplicarà d’ofici, a 
partir de les dades gravades al registre d’utilitzacions de que disposa 
l’Ajuntament. 

 
b) Sol·licitud expressa i individual a l’Ajuntament segons les condicions 

següents, amb un màxim de bonificació del 20%: 
� Manifestar expressament el compromís de compliment de la 

normativa legal vigent sobre residus, que prescriu gestionar 
correctament els residus i dur a terme les separacions previstes de 
brossa orgànica, paper, vidre, envasos, etc: fins el 10%. 

� Acreditar amb el certificat corresponent un contracte particular de 
recollida i gestió de deixalles no assimilables a urbanes sempre 
que estigui d’acord amb la normativa de residus vigent: el 5% per 
cada contracte. 

� Col·laborar en recollides específiques existents o que es 
promoguin, d’oli i de cartró comercial porta a porta: 5% per cada 
contracte. Caldrà presentar el certificat que ho acrediti. 

� Per la reducció significativa dels residus aportats als contenidors 
de la via pública: fins el 10%. Caldrà justificació. 

� Per la disposició ordenada de determinats tipus de residus a la via 
pública de manera que s’eviti l’impacte negatiu sobre l’entorn urbà: 
fins el 10%. Caldrà justificació. 

 
c) Els afiliats dels diferents Gremis municipals que hagin formalitzat un 

conveni de col·laboració amb l’Ajuntament gaudiran d’una bonificació 
del 30%: 

 
Si l’aplicació conjunta dels anteriors criteris i percentatges dóna un 
percentatge acumulat superior a 60%, s’aplicarà la bonificació màxima del 
60%. 
 
La sol·licitud dels beneficis fiscals establerts en aquest número s’hauran de 
presentar a l’Ajuntament fins al 31 de març de l’exercici pel que es preten 
l’aplicació. 
 
Només podran acollir-se al règim de bonificacions establert en aquest 
article els titulars que s’acullin de forma total al sistema municipal de gestió 
de residus comercials. 
 
Per optar a les bonificacions caldrà que els interessats compleixin la 
normativa legal vigent sobre residus, com pot ser gestionar correctament 
els residus industrials i dur a terme les separacions previstes de brossa 
orgànica, paper, vidre, envasos i d’aquells residus que s’han de portar a la 
Deixalleria. 

 
 
 
 



 

 

 

 

S’afegeixen dos nous números 5 i 6: 

5. Els subjectes passius que a l’exercici immediatament anterior hagin 
incrementat la plantilla de treballadors amb contracte indefinit en un centre 
de treball de Vilanova i la Geltrú, gaudiran de bonificació a la taxa de 
l’exercici en els percentatges següents: 

 
a) Centres de treball amb 5 o menys treballadors: 

- Increment 1 treballador:    10% 
- Increment 2 treballadors:    15% 
- Increment 3 o més treballadors:   25% 
 

b) Centres de treball amb més de 5 treballadors: 
- Increment fins a un 10% treballadors:  10% 
- Increment entre 10% i 25% treballadors:  15% 
- Increment entre 25% i 50% treballadors:  30% 
- Increment més 50% treballadors:   50% 

 
Si el subjecte passiu disposa de diferents activitats o locals d’activitat al 
nostre municipi, la bonificació només s’aplicarà a la quota dels locals on es 
compleixen les condicions indicades. 

 
La sol·licitud d’aquest benefici fiscal s’haurà de tramitar dintre del primer 
trimestre de l’exercici aportant la documentació justificativa següent: 

- Nombre i situació dels contractes indefinits a 1 de gener de l’any 
anterior al de la sol·licitud. 

- Contractes indefinits formalitzats al llarg de l’any anterior al de la 
sol·licitud. 

- Declaració del sol·licitant comprometent-se a mantenir el nombre de 
contractes indefinits al llarg de l’any de la sol·licitud i l’any posterior. 
L’incompliment d’aquest compromís comportarà la pèrdua del 
benefici fiscal i la liquidació de les quantitats bonificades.  

 
6. Els subjectes passius que tributen per la quota d’habitatge i allotjament de 

la lletra A) del Número 1 de l’article 5 i que cedeixen el seu habitatge a la 
borsa de lloguer social local o comarcal gaudiran d’una bonificació del 25% 
pel temps en que es mantingui la cessió. 

 
 
Article 5è.   Base imposable i quota tributària 
 
Número 5 
 
Es dóna nova redacció al primer paràgraf i s’afegeix un nou paràgraf: 

En qualsevol cas, els subjectes passius de locals o establiments definits a l’article 5è, 
apartats B) fins a J), poden presentar a l’Ajuntament una declaració que justifiqui, per 
una banda, la producció real anual de residus assimilables a domèstics, degudament 
acreditada per una auditoria d’empresa especialitzada, la qual estigui certificada, i per 



 

 

 

 

altra banda, el compliment de la normativa vigent pel que fa a la recollida i eliminació 
de la resta de residus generats 
 
La sol·licitud d’auditoria i la declaració jurada anual s’hauran de presentar dintre del 
primer trimestre de cada exercici perquè resultin aplicables a la quota del mateix. 

 
 

ANNEX  10 (Acord 10) 
 
 

Ordenança fiscal núm. 17 Taxa per subministrament d’aigua potable 
 
Article 7è.   Quotes 
 
Es fixen les noves tarifes dels següents apartats (les no contemplades no tenen 
variació) i s’afegeix una nova tarifa a l’apartat ‘Comptadors en alta i municipals i 
altres’: 

Tipus de facturació Euros 
COMPTADOR DOMÈSTIC   

Quota de servei Euros/Mes. 6,3915 
Primer Bloc Euros/m3 (fins 18 m3/Trimestre) 0,4158 
Segon Bloc Euros/m3 (de 19 a 36 m3/Trimestre) 0,8037 
Tercer Bloc Euros/m3 (de 37 a 54 m3/Trimestre) 1,1931 
Quart Bloc Euros/m3 (més de 54 m3/Trimestre) 1,5728 
Comptador General (excés, Bloc Únic) Euros/m3 1,0163 

COMPTADOR DOMÈSTIC BAIX INGRÉS   
Quota de servei Euros/Mes. 4,7937 
Primer Bloc Euros/m3 (fins 18 m3/Trimestre) 0,3118 
Segon Bloc Euros/m3 (de 19 a 36 m3/Trimestre) 0,6028 
Tercer Bloc Euros/m3 (de 37 a 54 m3/Trimestre) 1,1931 
Quart Bloc Euros/m3 (mes de 54 m3/Trimestre) 1,5725 

COMPTADOR COMERCIAL   
Quota de servei Euros/Mes. 7,7309 
Primer Bloc Euros/m3 0,4688 
Segon Bloc Euros/m3 1,0163 
Tercer Bloc Euros/m3 1,7275 

COMPTADOR INDUSTRIAL   
Quota de servei Euros/Mes. 12,7663 
Primer Bloc Euros/m3 0,4688 
Segon Bloc Euros/m3 1,0163 
Tercer Bloc Euros/m3 1,7275 

COMPTADOR REC - PISCINES   
Quota de servei Euros/Mes. 12,7663 
Primer Bloc Euros/m3 0,5621 
Segon Bloc Euros/m3 1,0163 



 

 

 

 

Tercer Bloc Euros/m3 1,7275 
COMPTADORS PROVISIONALS   

Quota de servei Euros/Mes. 6,3915 
Primer Bloc Euros/m3 (fins 18 m3/Trimestre) 2,0800 
Segon Bloc Euros/m3 (de 19 a 36 m3/Trimestre) 2,5026 
Tercer Bloc Euros/m3 (de 37 a 54 m3/Trimestre) 2,8645 
Quart Bloc Euros/m3 (més de 54 m3/Trimestre) 3,2244 

COMPTADORS EN ALTA I MUNICIPALS I ALTRES   
Boc únic alta, Euros/m3 0,8264 
Bloc únic serveis municipals, Euros/m3 0,3127 
Consum per ús contra incendis no justificat, Euros/m3 1,0616 

 
 
 

ANNEX  11 (Acord 11) 
 

Ordenança fiscal núm. 19 Taxa per prestació de serveis de mercats 

 
Article 7è.   Quotes. 
 
S’afegeix un nou paràgraf al número 2.a): 

2.- Traspàs 
 
a) (...) 

La base d’aquest percentatge en parades del Mercat del Centre serà la 
major de les dos quantitats següents: 

- L’import real del traspàs. 
- El valor de referència calculat a raó de 5.633,28 Euros per metre 

lineal de la parada objecte del traspàs. 
 

 
Mercat ambulant La Collada – Els Sis Camins 

Mercat ambulant Mar 
 

Es dóna nova redacció: 

 Euros 
Quota per metre lineal o fracció de parada per mes en els dies 

de mercat setmanal: 
 
11,90 

 
 
S’afegeixen les tarifes dels següents Mercats ambulants: 

- Mercats dels diumenges brocanters, alimentació artesana, art i artesania 



 

 

 

 

 
Ocupacions trimestrals (tarifa per trimestre natural): 
 

  Euros 
1r trimestre   Gener /Febrer/Març  45,00 
2n trimestre         Abril/Maig/Juny 60,00 
3r trimestre    Juliol/Agost/Setembre 60,00 
4t trimestre Octubre/Novembre/Desembre 45,00 

 
 
Ocupació per dies (tarifa per dia d’ocupació): 
 

  Euros 
1r trimestre   Gener /Febrer/Març  18,00 
2n trimestre         Abril/Maig/Juny 25,00 
3r trimestre    Juliol/Agost/Setembre 25,00 
4t trimestre Octubre/Novembre/Desembre 18,00 

 
Les parades són carpes de 3 x 3, a càrrec del paradista, excepte en el 
cas del mercat de brocanters que les parades són de 6 metres lineals. 

 
 
- Mercat d’artesania d’estiu d’elaboració pròpia i productes comprats a 

tercers per a petit regal. 
 
Ocupació per tot el període d’estiu: 15 Euros per dia 
Altres ocupacions:   25 Euros per dia 
Les parades són carpes de 3 x 3 sense laterals a càrrec del paradista. 

 
 
-  Mercat d’artesania de nadal i reis 
 

Ocupació per tot el període:   430,50 Euros 
Infraestructura a càrrec de l’organització (Estand de fusta de 3 x 2). 

 
 
-  Mercat d’artesania de setmana santa 
 

Ocupació:    19,80 Euros per dia ocupació 
Les parades són carpes blanques sense laterals de 3x3  

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
ANNEX  12 (Acord 12) 

 
 

Ordenança fiscal núm. 22 Taxa per a la utilització d’edificis municipals i 
d’altres instal·lacions 

 

ORGANISME AUTONOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER 

 
Es fixen noves tarifes a l’espai Jardins Museu Romàntic de l’apartat ‘Preus’: 

(*) (**) Jardins 
Museu Romàntic 

A Totes Gratuït 
(1) 137,00 € 
(2) 57,85 € 
(3) 294,35 € 

B / C 

(4) 474,00 € 
(1) 189,80 € 
(2) 74,10 € 
(3) 369,45 € 

D / E 

(4) 590,75 € 
 (5) 165,00 € 

 
 
Es dóna nova redacció a l’apartat ‘Serveis addicionals’: 

SERVEIS ADDICIONALS 
Conserge / Porter 26,90 € / hora o fracció 
Equip de so (no inclou personal) 50,00 € 
Pantalla i projector 30,00 € 

 
 
Es dóna nova redacció a l’apartat ‘Notes’: 

Notes 
o L’ús d’aquestes sales està supeditat a les necessitats del propi 

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer i a les diferents 
àrees de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

o Els preus corresponen únicament al lloguer de l’espai per a qualsevol 
tipus d’utilització i a la neteja. En cas de requerir megafonia, cadires 
addicionals o d’altre material, els museus no estaran obligats a 
garantir-ne la seva disponibilitat.   



 

 

 

 

o En cas de produir-se qualsevol desperfecte, el cost de reposició anirà 
a càrrec del titular del lloguer. 

o Només es procedirà al lloguer dels espais si la celebració dels 
esmentats actes no representa un perill per a la conservació dels 
Museus i més concretament dels espais de celebració i els fons 
d’obres d’art i mobiliari que aquests acullen. 

o La gratuïtat als usuaris (categoria A quadre ‘Preus’) s’aplicarà sempre 
que l’ús dels espais es produeixi dins el seu horari d’obertura i es 
pugui compatibilitzar amb les activitats del Museu. En cas contrari 
l’usuari haurà de fer-se càrrec de la despesa extraordinària del 
personal. A més, l’organitzador de l’acte haurà de responsabilitzar-se 
del muntatge i desmuntatge dels actes en cas necessari. 

o Per a còctels o aperitius el temps màxim d’autorització serà de tres 
hores. 

o Es faculta a l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer per a 
regular la resta de condicions i requisits d’utilització dels edificis i 
instal·lacions dels museus. 

 
 
VISITES ALS MUSEUS MUNICIPALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Es dóna nova redacció al Preu Entrada General: 

Entrada General al Museu Víctor Balaguer: adults 3,00 
Entrada General al Museu Romàntic Can Papiol: adults 4,00 

 
 

S’afegeix un nou apartat a ‘Entrada reduïda al Museu Romàntic Can Papiol’ i es 
fixa un nou preu: 

Entrada reduïda al Museu romàntic Papiol (prèvia presentació 
de justificant): 
- Nens de 4 a 11 anys 
- Estudiants fins a 25 anys 
- Jubilats i pensionistes 
- Aturats 
- Famílies nombroses 
- Associació estudi del moble 
- Carnet Jove 

2,00 

 
 
Es dóna nova redacció al primer apartat de la lletra B), Públic de grups: 

B) Públic de grups: Euros 
Museu Balaguer: visita guiada per a grups amb un màxim 
de 30 persones, amb concertació prèvia. El preu final del 
grup és la suma de la quantitat fixa de 45,00 Euros més 
1,50 Euros per persona (preu entrada reduïda) 

 

Museu Papiol: visita guiada per a grups amb un mínim de  



 

 

 

 

10 persones i màxim de 20 persones, amb concertació 
prèvia 

60,00 

 
 
S’afegeix un nou apartat a la lletra C), Públic escolar 

C) Públic escolar:  
(...)  
Els grups que concertin la visita dels dos museus 
gaudiran d’un descompte del 20% 

 

 
 
 

MOLÍ DE MAR 

 
Es dóna nova redacció: 

Equipament: El Molí de Mar és un equipament que dóna cabuda a activitats de 
lleure i formació,  consta de dues edificacions i una àmplia zona de jardí que 
possibilita el desenvolupament d’activitats a l’aire lliure, així com d’un espai que 
permet l’allotjament.  

 
Espais:  

 
Habitacions (5): Amb una capacitat total per a 19 persones. 
Jardí: Espai pensat per la celebració d’esdeveniments de caire 

cultural i social. 
Cuina i menjador: Usats per la realització de cursos de formació culinària o 

esdeveniments puntuals, així com per servir els àpats 
dels usuaris de l’allotjament (previ compliment de les 
“Condicions higienico sanitàries  d’utilització de la cuina 
del centre de Molí de Mar”). 

Aula de formació: Espai polivalent per la realització de cursos de formació, 
conferències, reunions, etc. 

 
 
Tipus d’usuaris: 

 
(1) Serveis municipals. 
(2) Centres educatius públics, entitats, associacions i col·lectius sense ànim 

de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 

(3) Entitats, associacions i col·lectius de caràcter privat, considerats de 
caràcter públic. 

 
 



 

 

 

 

Preus: 
 
Les tarifes s’estableixen segons l’espai a utilitzar i el tipus d’usuari. 
 
Espai Tipus 1 Tipus 2 Tipus 3 Neteja 
Habitacions:  Euros Euros Euros 
- Allotjament 1er. dia (*) 400,00 800,00 --- 
- Allotjament següents 6 dies (*) 290,00 490,00 --- 
- Allotjament següents dies (1) (*) 290,00 490,00 110,00 
Jardins (preu hora): (*) 12,00 40,00 --- 
Aula formació (preu hora): (*) 12,00 40,00 --- 
Cuina + Jardí o Aula formació (2) (*) 12,00 40,00   70,00 
     

(*) A càrrec del Departament. 
(1) El pagament de la neteja inclou un altre canvi de llençols. 
(2) Preus d’utilització per hora, que Inclouen l’ús de la cuina, menjador, jardins i sala de formació 

(prèvia concertació de l’ús dels espais amb el Gabinet d’Alcaldia i Protocol). 
 
Notes: 

 
• Els usuaris de tipus 1 assumiran la gestió dels espais i/o es faran càrrec de 

les despeses originades pel servei (consergeria, neteja, habilitació dels 
espais, informació o assessorament sobre l’ús de l’espai, etc.). La persona 
responsable de l’activitat haurà d’estar present durant tot el 
desenvolupament de l’activitat.  

• Els usuaris tipus 2 i 3, hauran de dipositar, obligatòriament, una fiança de 
200,00 Euros, que serà retornada en haver comprovat que no hi ha cap 
desperfecte a les instal·lacions. 

• Les condicions de cessió d’aquests espais ve regulada per la Normativa 
d’usos i funcionament del Molí de Mar i caldrà que l’usuari compleixi amb 
els requeriments relacionats en aquesta. 

• L’ús de qualsevol espai està supeditat a les necessitats del propi 
equipament i els serveis que s’hi presten i de les diferents àrees de 
l’Ajuntament. 

• En el cas d’ocupacions puntuals de llarga duració o bé actes d’especial 
interès local i social, així com qualsevol altra situació que no quedi recollida 
en aquest document, caldrà prèviament l’aprovació municipal que 
correspongui i s’especificaran les condicions necessàries a través de 
conveni i/o document de compromís amb l’entitat sol·licitant. 

• El cost resultant de qualsevol altra despesa ocasionada per la necessitat 
de material extra o personal tècnic indispensable pel bon funcionament de 
l’acte, serà assumida per l’usuari en la seva totalitat. 

• En el cas que l’usuari no deixi les instal·lacions, després de l’acte, en les 
millors condicions possibles, haurà de fer-se càrrec de les hores 
extraordinàries de neteja. 

 
 



 

 

 

 

NAU DEL FERROCARRIL 

 
Es substitueix el títol de l’epígraf ‘Equipament’ per ‘Tipologia d’actes i serveis’, 
amb nova redacció del seu contingut, i nova redacció de l’apartat ‘Preus’: 

Tipologia d’actes i serveis 
 
La utilització de la Nau del Ferrocarril es concreta en la realització de tres tipus 
d’actes: 

1) Actes de curta durada (Audicions, meetings, conferències, etc.), fins a 8 
hores, amb un aforament màxim de 196 persones. 

2) Actes de mitja durada (Reunions gastronòmiques, celebracions, etc.), de 8 a 
12 hores, amb un aforament màxim de 160 persones. 

3) Actes de llarga durada (Concerts i balls), fins a 18 hores, amb un aforament 
màxim de 727 persones. 

 
Les hores d’ocupació màxima indicades a cada apartat fan referència al total del 
còmput d’hores d’utilització de la Nau, incloent muntatge i desmuntatge de la 
infraestructura. En el cas que el còmput final d’hores fos superior, l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú es reserva el dret de poder facturar el diferencial d’hores a 
l’entitat organitzadora, havent de ser assumit el cost d’aquest per part de l’entitat. 
 
En el cas de festivals musicals, els costos especificats són per dia d’actuació i 
utilització. Així, si un festival dura dos dies els serveis i els seus costos serien el 
doble. 
 
La Comissió Tècnica de l’Ajuntament té la potestat d’establir a quina tipologia 
d’acte correspon l’activitat  proposada. 
 
Preus 
 

 Acte tipus 1 Acte tipus 2 Acte tipus 3 
Usuari A 447,00 € 541,00 € 782,00 € 
Usuari B 230,00 € 300,00 € 440,00 € 
Usuari C     0,00 €     0,00 €    0,00 € 
 

 Els preus especificats inclouen els següents serveis: 
 

Tipus Acte Usuari Hores neteja Hores permanència 
conserge 

1 A i B 5 8 
1 C --- 8 
2 A i B 8 12 
2 C --- 12 
3 A i B 12 18 
3 C --- 18 

 



 

 

 

 

 Serveis obligatoris a contractar directament i obligatòriament per l’usuari, 
complementaris als especificats anteriorment: 

 
Tipus Acte Usuari Servei 

1 i 2 Tots Dos (2) controladors d’accés durant l’horari de 
l’activitat. 

1 i 2 C Neteja dels espais interiors i exteriors de la 
instal·lació. 

3 Tots 

1 Vigilant de Seguretat Privada 
3 Controladors d’accés 
1 Unitat sanitària de Suport Vital Bàsic  
   (1 ambulància i 2 tècnics/es en transport sanitari) 

3 C Neteja dels espais interiors i exteriors de la 
instal·lació. 

 
 
 

ANNEX  13 (Acord 13) 
 
 

Ordenança fiscal núm. 23 Taxa per serveis de clavegueram 

 
 
Article 4t.   Quota tributària 
 
S’afegeix un nou apartat a la lletra a): 

• Habitatge o Local amb consum d’aigua aliè, sense control de 
cabal (cubes, pous, etc.) 

 

Quota fixa, per trimestre 8,5500 
 
 
 

ANNEX  14 (Acord 14) 
 

Ordenança fiscal núm. 26 Taxa per utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic 

 
Article 6è. Meritació 
 
Es dóna nova redacció a la lletra b) del Número 1: 

b) Quan es tracta d’autoritzacions o concessions autoritzades i prorrogades o 
continuades en el temps, el primer dia de cada any natural. En els casos 



 

 

 

 

de que hi hagi un canvi en el titular de l’activitat, degudament autoritzat, es 
prorratejarà la taxa per mesos naturals en funció del temps d’explotació de 
l’activitat per cada titular.  

 
 

OF Nº 26  Annex 1 - Guals 

 
S’afegeixen els números 4, 5 i 6 a les tarifes, i tres Notes noves amb les lletres 
E), F) i G): 

4. Guals en gasolineres o estacions de subministrament de 
carburants, per cada espai diferenciat del domini públic on es 
realitzi l’aprofitament. 

 
 
600,00 

  
5.  Guals en naus industrials o bé a on es desenvolupin activitats de 

manteniment, neteja o reparació de vehicles a on realitzin 
entrades i/o sortides de vehicles des de la via pública i no 
existeixin places d’aparcament delimitades com a places 
individuals:  

- Fins a 300 m2 de superfície del local 250,00 
- Més de 300 m2 de superfície del local 400,00 
  

6.  Per l’entrega de cada clau de pilona als titulars de llicència de 
guals en carrers o zones d’accés restringit al transit 18,50 

 
E) Immobles o finques que disposin de més d’una entrada i sortida de vehicles 

amb gual: 
- Si el nombre de places d’aparcament és inferior o igual a 6, només es 

satisfarà la quota sencera d’un gual, restant els altres amb quota zero. 
- Si el nombre de places d’aparcament és superior a 6, s’aplicarà per cada 

gual la tarifa corresponent segons el nombre de vehicles que resulti de 
dividir el total de places de l’immoble entre el número d’accessos amb 
gual. 

F) En els casos que no sigui possible la comprovació in situ d’un local o finca 
que li correspongui les tarifes del número 1 i que s’utilitzi per a l’entrada i/o 
sortida de vehicles, (per raons de negativa del propietari a permetre l’accés 
o bé per qualsevol altre circumstància que faci impossible determinar amb 
certesa la capacitat de vehicles del local, s’estimarà a raó d’una plaça 
d’aparcament per cada 20 m2. 

G) Com a màxim s’entregarà una clau de pilona per vehicle i plaça de pàrquing, 
la qual permetrà el transit exclusivament del vehicle fins a la plaça de 
pàrquing. En cas de pèrdua, aquesta s’haurà d’acreditar amb la 
corresponent denuncia davant la Policia Local o MMEE. 

 
 
 



 

 

 

 

OF Nº 26  Annex 2 – Activitats a la via pública i a les platges 
 
 
A)  PARADES, BARRAQUES, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN 

TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 
 
 
Es fixa un nou coeficient a l’apartat f) del Número 1 de ‘Tipus ocupació’: 

f) Màquines expenedores 0,40 
 
 
Es dóna nova redacció al títol del Número 2: 

2. Els circs, o similars, per cada dia d’actuació 
 
 
Es dóna nova redacció al Número 5: 

5.  Fira Sant Jordi Coeficient 
a) Llibreries i Floristeries de Vilanova i la Geltrú, per metre 

lineal 
 
1,20 

b) Entitats inscrites al Registre d’entitats de Vilanova i la 
Geltrú, per metre lineal 

 
1,00 

Si la ocupació és inferior a 3 metres lineals la taxa serà 
gratuïta. 

 

c) Entitats no inscrites al Registre d’entitats de Vilanova, 
per metre lineal 

 
3,00 

d) Altres floristeries o llibreries i altres no recollits en els 
casos anteriors, per metre lineal 

 
5,00 

  
Ells sol·licitants que, sense prèvia justificació, no s’instal·lin 
el dia indicat, hauran de satisfer una taxa de 30 Euros per 
reserva de l’espai no ocupat. 

 

 
 
S’afegeix un nou paràgraf al Número 8, ‘Rodatges’: 

- El pagament d’aquesta taxa és independent i compatible amb les taxes que 
es puguin meritar per les ocupacions que es realitzin de la via pública, com 
talls de carrer, ocupació amb vehicles, senyalitzacions, tanques, 
estructures desmuntables, etc. Aquestes ocupacions hauran de satisfer les 
taxes que els corresponguin per  ocupació de terrenys de domini públic. 

 
 
 
 



 

 

 

 

D) ALTRES OCUPACIONS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 
 
Es dóna nova redacció al text del Número 5: 

5. Ocupació amb elements publicitaris (cartelleres, pissarres de menús, 
banderoles, etc.) i elements propis de l’establiment, fins a un màxim de 6 
m2 d’ocupació 

 
S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat ‘NOTA’: 

La unitat mínima d’ocupació és 1 m2. 
 
 
 

OF Nº 26  Annex 4 - Taxes per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 
puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues 

 
Es dóna nova redacció a l’apartat ‘Obres Menors i Rehabilitació de façanes’ del 
Número 4.b) 

Obres Menors, Rehabilitació de façanes i obres en règim de 
comunicació prèvia .................................................................. 

 
4,25 

 
 
Es suprimeix la Nota Comuna 2.2) i l’actual Nota 2.3) passa a ser la 2.2). 

 
 

ANNEX  15 (Acord 15) 
 

Ordenança fiscal núm. 29 Ordenança reguladora dels Preus Públics 

 
Article 2n. 
 
Es suprimeix del Número 2 l’apartat ‘Lloguer de carpes i grades’. 

S’afegeix un nou apartat  al Número 2: 

• Utilització d’espais, equipaments i/o materials de l'IMET. 
 
 



 

 

 

 

OF Nº 29  Annex 4 - Lloguer, cessió i reproducció de materials propietat 
de l’Organisme Autònom de patrimoni Víctor Balaguer 

 
Es dóna nova redacció a l’apartat ‘Reduccions’ del Número 1: 

Exempcions i reduccions. 
1) Gaudiran d’exempció de pagament les reproduccions expressament 

autoritzades per l’organisme autònom a través de conveni o altres acords 
que tinguin per finalitat la difusió pública o l’estudi dels seus equipaments 
i/o les seves obres. 

2) Gaudiran d’una reducció del 50% de les tarifes: 
a) Les institucions públiques i les entitats privades sense ànim de lucre. 
b) Les sol·licituds de 10 o més unitats.  

 
El pagament dels drets de reproducció no eximeix els usuaris de demanar els 
corresponents permisos als titulars de drets de propietat intel·lectual.   
 
 

Es dóna nova redacció a la segona nota del Número 2: 

• La tarifa referent a obres excepcionals serà aplicada a totes les 
institucions museístiques tant de caràcter públic com privat. La resta de 
tarifes o preus no seran aplicables a institucions museístiques de caràcter 
públic. 

 
 
Es modifica el preu km de la darrera nota del Número 2: 

- Per km de desplaçament ......................................................... 0,30 € 
 
 
 

OF Nº 29  Annex 5 - Realització de sessions fotogràfiques, filmacions, 
enregistraments de concerts i similars, utilització de 
monuments per a exposicions i actes diversos dels espais de 
la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, del Museu romàntic can 
Papiol i de la Torre Blava – Espai Guinovart 

 
 
S’afegeix un nou paràgraf als Números 1 i 2: 

En el cas d’equips complexos, és obligatori disposar d’una pòlissa 
d’assegurança que cobreixi qualsevol incidència personal i/o material generat 
per part del sol·licitant durant el període de filmació. 

 
 



 

 

 

 

Es dóna nova redacció al Número 3: 

Conserge / Porter 26,90 € / hora o fracció 
 
 
 

OF Nº 29  Annex 8 – Neàpolis 
 
Es fixa la nova tarifa de l’apartat ‘Cotxe, 24 hores’ del Número 5), Aparcament: 

Cotxe, 24 hores   61,53 € / Mes 
 
 
Es dóna nova redacció  als dos primers apartats del Número 5), i es 
suprimeixen els apartats 3 i 4: 

 € / Alta € / Mes 
1 Armari rack 47 u 400,00 412,00 
½ Armari rack 23 u 220,00 226,60 

 

S’afegeixen dos nous apartats amb els Números 8 i 9: 

8) VIVER D’EMPRESES  
Despatxos destinats a coworkers que necessiten créixer i 
disposar d’un espai individual durant tres anys inicials  
revisables anualment (Euros per m2 / mes): 8,00 
Al preu s’ha d’afegir la part proporcional de les despeses comuns de 
l’edifici (Vigilància, consergeria, neteja, etc, i el cost dels consums elèctrics 
de cada espai)  

  
9) CESSIÓ BOXS EMPRESARIALS  

Espais cedits a empreses de component tecnològic i creatiu,  
que no provenen del cowork amb contractes mínim bianuals 
(Euros per m2 / mes): 8,00 
Al preu s’ha d’afegir la part proporcional de les despeses comuns de 
l’edifici (Vigilància, consergeria, neteja, etc, i el cost dels consums elèctrics 
de cada espai)  

 
 
 

OF Nº 29  Annex 10 – Formació Aeronàutica 
 
Es dóna nova redacció al títol que passa a ser ‘Serveis IMET’ amb dos 
subapartats: 

1. FORMACIÓ AERONÀUTICA (amb la redacció actual) 



 

 

 

 

2. UTILITZACIÓ D’ESPAIS, EQUIPAMENTS I/O MATERIALS (amb el text 
següent): 

Categories d’usuaris 
 
S’estableixen tres categories d’usuaris: 

a. Ajuntament 
b. Entitats sens ànim de lucre 
c. Entitats amb ànim de lucre 
 

Preus 
 
 

 USUARIS 

ESPAIS / EQUIPAMENTS (A) 
Euros/hora 

(B) 
Euros/hora 

(C) 
Euros/hora 

SALA D’ACTES AMB MEGAFONIA (*) 38,50 49,83 99,64 
SALA D’ACTES SENSE MEGAFONIA (*) 8,82 20,75 41,54 
SALA DE REUNIONS (BIBLIOTECA) 8,69 12,46 20,75 
AULA TEÒRICA (capacitat per a 30 persones) (**) 7,26 14,87 29,60 
AULA TEÒRICA (capacitat per a 16 persones) (**) 4,54 8,28 16,61 
AULA INFORMÀTICA (20 ordinadors) (**) 18,13 22,64 31,70 
AULA 16 (especial material geriatria) (**) 18,13 22,64 31,70 
AULA DE PSICOMOTRICITAT (**) 7,26 14,87 29,60 
AULES TALLERS 18,13 22,64 31,70 
CONSERGERIA (Fora de l’horari de 7 a 22 h.) 36,22 36,22 36,22 
CONSERGERIA (Servei en dies festius) 46,81 46,81 46,81 
    

MATERIALS (1) (A) 
Euros/Sessió 

(B) 
Euros/Sessió 

(C) 
Euros/Sessió 

ORDINADOR PORTÀTIL 16,61 24,91 41,54 
PROJECTOR MULTIMÈDIA 16,61 24,91 41,54 
PANTALLA DE PEU 4,54 5,29 6,04 

PREUS SENSE IVA 
(*) No inclou les possibles hores extres de consergeria, ni el projector ni l'ordinador 
(**) No inclou el professorat 
(1) Els materials són d’utilització exclusiva a les dependències de l'IMET 
 
 
 

OF Nº 29  Annex 11 – Pàrquings gestionats per la societat VNG 
Aparcaments 

 
 
Es dóna nova redacció al títol ‘Pàrquings’ 
 



 

 

 

 

Es dóna nova redacció a l’apartat ‘Pàrquing gestionat per la societat 
SABA’: 

 
La tarifa de rotació per minut té un preu base de 0,042584 € per a l’any 2013 i 
anualment s’obtindrà un nou preu base afegint la variació de l’índex de Preus 
al Consum a Espanya de novembre a novembre de l’any anterior. 

 
 

* * * * * 
 

Es deixa sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia. 
 

 
   6. HISENDA. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PRESENTADA PEL 

CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES EN CONCEPTE DE 
COPAGAMENT DEL SERVEIS MUNICIPALS ENCOMANATS,  
EXERCICI 2013, I DEVOLUCIÓ DEL SALDO RESULTANT PER 
TAL DE FER FRONT ALS DESAJUSTOS FINANCERS DE 
L’ENTITAT.   

 
Antecedents 
 
El Consorci de Serveis a les Persones té encomanada la gestió dels següents 
serveis municipals: 
 

• Desenvolupament i gestió de l’atenció a la dependència (acord Ple de 
31 de juliol de 2006), desenvolupat en els acords següents:  

- Procés d’implementació de la llei de dependència (acord Junta de 
Govern Local 29 de maig de 2007). 

- Gestió de la implantació al municipi del programa de professionals 
de referència per a persones amb discapacitat (acord JGL 19 
febrer 2008).  

- Gestió dels àpats a domicili (acord  Ple 5 novembre 2007. Gestió 
servei de teleassistència a domicili (acord JGL 13 de desembre 
2011). 
 

• Gestió, provisió i prestació dels Serveis d’Atenció Domiciliària (acord 
Ple 3 octubre 2005) 

 
• Desenvolupament, recerca i gestió del catàleg de recursos necessaris 

per desenvolupar el programa de mesures educatives i prestacions en 
benefici de la comunitat (Acord Ple 31 de juliol 2006) 

 
• Coordinació de programes de serveis socials (acord JGL 7 febrer 

2012). 



 

 

 

 

 
• Gestió, provisió i prestació de part dels tallers d’educació per a la salut 

(acord Ple 12 desembre 2005). 
 
A partir de l’exercici 2013 els encàrrecs de gestió corresponents a serveis 
finançats amb copagament dels usuaris es van calcular i es van fer efectius 
per l’import brut i, en conseqüència, en el Pressupost municipal es va obrir 
l’aplicació d’ingressos 35,34905  per comptabilitzar les tarifes recaptades dels 
usuaris, amb una previsió de 145.000 euros.  
 
El Consorci de Serveis a les Persones va presentar la liquidació del 
copagament pels conceptes d’ajut a domicili i servei de teleassistència per un 
import de 142.491,28 euros.  La Regidoria de Serveis Socials ha comprovat la 
liquidació esmentada i l’ha trobada conforme. 
 
Amb data 1 d’octubre de 2014 el Consorci de Serveis a les Persones presenta 
instància a l’Ajuntament en què indica que atès que l’entitat pateix uns 
desajustos pressupostaris considerables provocats per la no comptabilització 
en els encàrrecs de gestió dels costos indirectes acumulats fins l’exercici 
2013, per tot això sol·licita el retorn de les quantitats liquidades per tal 
d’equilibrar els comptes de l’entitat. 
 
En aquest sentit s’ha estudiat la documentació econòmica presentada i s’han 
considerat justificats els arguments al·legats pel Consorci. 
 
Fonaments de dret 
 
RD Legislatiu 2/20104, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Ordre EHA/4004, de 23 de novembre, Instrucció de comptabilitat local, model 
normal. 
 
D’acord amb els antecedents, vist l’informe de la Regidoria de Serveis Socials, 
així com l’informe d’Intervenció, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la liquidació presentada pel Consorci de Serveis a les 
Persones en concepte de copagament dels serveis encomanats d’atenció 
domiciliària i del servei de teleassistència, exercici 2013, per import de CENT 



 

 

 

 

QUARANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS I VINT-I-
VUIT CÈNTIMS (142.491,28 €) que s’annexa, i comptabilitzar-ne l’ingrés a 
l’aplicació 35,34905 de l’exercici esmentat. 
 
SEGON.  Efectuar un pagament per compensació al Consorci de Serveis a les 
Persones de 142.491,28 € en concepte de devolució dels ingressos pel 
copagament dels serveis socials (aplicació d’ingressos 35,34905 d’exercicis 
tancats) per tal d’equilibrar els costos dels serveis encomanats, tot això 
d’acord amb els antecedents que figuren a la proposta.” 
 
 

ANNEX 
 
 

Factures 
CSP SAD D 

SAD S 
+àpats TLA TOTAL 

Gener 2.164,95 2.177,62 66,64 4.409,21 
Febrer 2.152,26 2.032,44 87,50 4.272,20 
Març 2.448,43 2.049,58 195,85 4.693,86 
Abril 2.583,68 1.894,54 308,32 4.786,54 
Maig 2.735,29 2.536,47 291,65 5.563,41 
Juny 2.643,62 1.816,19 41.692,55 46.152,36 
Juliol 3.054,35 2.046,92 41,65 5.142,92 
Agost 2.472,58 2.203,50 206,69 4.882,77 
Set. 2.495,43 2.127,07 160,01 4.782,51 
Oct. 3.179,42 2.593,21 345,82 6.118,45 
Nov. 3.041,11 2.135,87 674,98 5.851,96 
Des. 2.998,29 1.775,12 41.061,68 45.835,09 

TOTAL 31.969,41 25.388,53 85.133,34 142.491,28 
 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del 
Sr. Francisco Álvarez Marín). 
 
 

   7. SERVEIS SOCIALS. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE 
JGL DE 07.10.2014, DE SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE LA 
SUBVENCIÓ DESTINADA AL PROGRAMA D’AODL PER A 
L'ANY 2014, PER A LA CONTINUACIÓ DEL PROJECTE “SERVEI 
PRELABORAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ”, ADSCRIT A LA 
REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS. 

 



 

 

 

 

Vista la proposta de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, aquest 
Ple de l’Ajuntament acorda:   

 
ACORD 

 
“RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 7 
d’octubre de 2014, pel qual es sol·licita al Servei d’Ocupació de Catalunya del 
Departament del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb la resolució EMO/258/2014, de 5 d’agost, la 
pròrroga de la subvenció en el marc de la contractació d’agents d’ocupació i 
desenvolupament local, el qual literalment diu:  
 
 
“Identificació de l’expedient 
Núm. Exp. 000544/2014-SSO 
 
Relació de fets 
 
Vista l’ordre EMO/207/2013, de 2 de setembre, per la qual es va obrir la 
convocatòria per a la concessió de les subvencions destinades al Programa 
d’agents d ‘ocupació i desenvolupament local (AODL) per a l’any 2013. 
 
Vist que l’Ajuntament va estar interessat en participar en aquesta 
convocatòria. 
 
Atès que en data 12 de desembre de 2013, es va rebre la notificació de la 
resolució atorgant a l’Ajuntament la subvenció corresponent per a la 
contractació de xxxxxxxxxxxxx, com a agent d’ocupació i desenvolupament 
local, per un període de 12 mesos a comptar a partir del dia 18 de desembre 
de 2013, per al Projecte “Servei Prelaboral de Vng”, adscrit a la Regidoria de 
Serveis Socials.  
 
Vista l’ORDRE EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de 
suport al desenvolupament local i s’obre la convocatòria per a l’any 2014, així 
com la pròrroga de la contractació dels agents d’AODL. 
 
És per això que des de la Regidoria de Serveis Socials es valora molt 
positivament la feina realitzada per xxxxxxxxxxxxxx, com a responsable del 
projecte “Servei Prelaboral de Vng” i, per tant, sol·licitarà la pròrroga de la 
seva contractació per al proper any 2015.  El treball fet fins ara des d’aquest 
servei posa de manifest la necessitat de donar continuïtat a aquest recurs per 
tal de treballar de manera àmplia la inserció laboral en aquells col·lectius amb 
especials dificultats. 



 

 

 

 

 
S’adjunta informe emès per la cap de Servei de Serveis Socials. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya. 
 
Així com la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 38/2003, en tot el que tingui consideració de bàsic. 
 
Vista la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques catalanes. 
 
I la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, 
de 14 de gener. 
 
Vista l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de 
suport al desenvolupament local i s’obre la convocatòria per a l’any 2014. 
 
Per tot això la Junta de Govern Local  
 

ACORDA 
 

“PRIMER. Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb la 
resolució EMO/258/2014, de 5 d’agost, la pròrroga de la subvenció en el marc 
de la contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament local. 
 
SEGON. Aprovar el Pla de treball, de l’AODL per la continuació del projecte 
“Servei Prelaboral de Vilanova i la Geltrú” adscrit a la regidoria de Serveis 
Socials, detallat a  l‘annex 1 del present acord. 
 
TERCER. Imputar els costos corresponents a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú de la manera següent : 
 
1 treballador  AODL A2-20 Grup de cotització 02  
 

• Cost salarial brut (12 mesos + pagues extraordinàries) 27.372,87 
€/treballador:  



 

 

 

 

• Cost Seguretat social empresa 9.361,52 €/treballador. 
 
 

Concepte Cost Total Subvenció 
sol·licitada 

Aportació  
Municipal 

Sous i Seguretat social 36.734,39 € 27.045,55 € 9.688,84 € 
    
Total  36.734,39 € 27.045,55 € 9.688,84 € 

 
Les contractacions s’han d’iniciar com a màxim el 31 de desembre de 2014, 
l’import dels costos aplicables al Pressupost 2014 són els següents: 
 

• Partida sous dels dies 30 i 31 de desembre 2014: 
                    

35.230.12000 Serveis Socials ...................152,07 € 
 
• Partida Seguretat Social dels dies 30 i 31 de desembre 2014: 

                                             
                   35.230.16000 Serveis Socials.....................52,01 €. 

 
L’Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries necessàries 
per fer front als costos generats pel Programa de suport al Desenvolupament 
local específicament en el Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament 
local (AODL) en el Pressupost Municipal 2015.  
 
Els costos de sous, indemnització i seguretat social estaran consignats en 
partides de la Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna.  
 
El  costos de formació i materials necessaris per tirar endavant els projectes 
es consignaran a Partides pressupostaries de la Regidoria de Serveis Socials. 
 
QUART. Proposar per a la pròrroga com AODL a la Sra. xxxxxxxxxxxxxx, 
com la persona que actualment està liderant el “Servei Prelaboral de Vilanova 
i la Geltrú.” 
 
CINQUÈ. Adscriure funcionalment l’AODL xxxxxxxxxxxxxxx a la Regidoria de 
Serveis Socials. 
 
SISÈ. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la corporació signi els 
documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord i per 
formular la sol·licitud al Servei d’Ocupació de Catalunya de la subvenció en el 
marc del Programa Treball i Formació (EMO/258/2014, de 5 d’agost), i fins i tot 
per modificar i concretar els programes per desenvolupar el treball de caràcter 
públic i interès social per al municipi de Vilanova i la Geltrú. 



 

 

 

 

 
SETÈ. El present acord s’haurà de ratificar al Ple de la corporació. 
 
VUITÈ. Transmetre el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya del 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.” 
 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del 
Sr. Francisco Álvarez Marín). 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

  
   8. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU, 

DE LA CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A 
L'ASSOCIACIÓ DELS TRES TOMBS DESTINADA A LA FESTA 
DEL CAVALL 2014. 

 
Relació de fets 
 
Atès que l’Associació del Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú, entre les 
activitats que porten a terme de forma estable i consolidada a la ciutat es 
troben: 
 
-  la Festa del Cavall, enguany per primera vegada desdoblada en dos actes, 

un a l’estiu al Passeig Marítim i l’altre al setembre a la Masia d’en Frederic. 
-  la participació a la Fira de Novembre, aportant un espai dedicat a la mostra 

d’equins, carros, etc, així com activitats de promoció i divulgació del món 
tradicional del cavall. 

-  a la participació del ball-entremès de cultura popular Les Cotonines a la 
Festa dels Tres tombs. 

 
Atès que l’Associació, per tal de dur a terme aquests actes, ha sol·licitat a la 
Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme un ajut econòmic de set mil euros 
(7.000€). 
 
Atès que aquesta petició s’ha fet fora de termini de les sol·licituds de 
subvencions ordinàries d’enguany, el qual va cloure el 27 de maig de 2014, la 
Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme informa favorablement la 
concessió d’aquesta subvenció en caire de extraordinària. 
 
 



 

 

 

 

Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposa l’art. 22 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de Règim 
Local. 
 
Així com l’art. 52 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Així com la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Així com el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
Així com l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions 
(BOPB de 20/3/2007) 
 
Així com l’art. 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú. 
 
Així com la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment 
Administratiu de les Administracions Públiques Catalanes. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 
“PRIMER. Atorgar una subvenció extraordinària de SET MIL EUROS (7.000 
€) a l’Associació Tres Tombs amb el CIF G59066019 per desenvolupar el 
conjunt d’actuacions previstes, amb càrrec a la partida 10.430.48200 de 
Subvencions i convenis. 
 
SEGON. Aquesta subvenció quedarà subjecta a les condicions generals que 
regeixen la relació entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i totes les entitats 
que han estat objecte de subvenció: 
 

1.  Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, en el programa de 
mesures alternatives d’acció educativa i/o serveis en benefici de la 
comunitat per aquelles persones sancionades des de l’Ajuntament, o bé 
per aquells joves i adults que els han imposat penes de prestacions en 
benefici de la comunitat des de l’àmbit judicial. Aquesta col·laboració té el 
seu marc d’actuació en l’Acord de Ple de data 8/5/06 sobre “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”, 

 
2.  Utilitzar la llengua catalana en tota la documentació de l’entitat seguint el 

Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú aprovat per Ple el 19 de gener de 2009 que en l’article 25.1 
estableix ”L’Ajuntament ha de fomentar la normalització de l’ús del català 
en la publicitat que faci a la via pública i en les activitats laborals, 
mercantils, publicitàries, culturals, associatives, esportives i lúdiques i de 
qualsevol altra mena d’àmbit municipal.” 

 
3.  L’entitat, estudiarà la inclusió progressiva de productes de comerç just i 

solidari (alimentaris i no alimentaris) en tots els seus àmbits de relació, 
segons acord del Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària del dia 13 de 
desembre de 2004, en el qual es recull la voluntat de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú de promoure i estimular l’ús d’aquests productes i 
incloure aquests paràmetres en tots els seus convenis de col·laboració. 

 
4.  Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en aquelles actes on es demani la 
seva col·laboració. 

 
5.  La subvenció també queda subjecte a allò que disposa la llei 38/2003 de 

subvencions, el RD 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el seu 
reglament i a l’ordenança municipal de subvencions. 

 
TERCER. Notificar aquest acord als interessats.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del 
Sr. Francisco Álvarez Marín). 
 

 
   9. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU, 

DE L’ADHESIÓ AL PROGRAMA DE MUNICIPIS COOPERATIUS. 
 
Relació de fets 
 
Atès que dins del projecte de Suport a l’economia social i cooperativa, aprovat 
per la Junta de Govern Local en data 16 de setembre de 2014, es 
contemplava l’adhesió de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú al Programa de 
Municipis Cooperatius, iniciativa impulsada des de la Federació de 
Cooperatives de treball de Catalunya. 



 

 

 

 

 
Vist que aquesta adhesió comportarà la planificació d’activitats de difusió del 
model cooperatiu al territori, amb objectius diversos com: 
 

-  promoure i fomentar la cultura d’empresa cooperativa 
- activar el creixement i la consolidació de les cooperatives de treball 

existents 
-  generar ocupació estable i activitat econòmica de base cooperativa 
-  impulsar la creació de noves cooperatives de treball 
- generar oportunitats per aprendre, connectar i compartir 

 
Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposa la Llei 30/92 del Procediment Administratiu Comú. 
 
Vist allò que disposa el Decret d’alcaldia de 15 de juny de 2011. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al 
programa de Municipis Cooperatius, iniciativa impulsada des de la Federació 
de Cooperatives de Treball de Catalunya i que promou la implicació de les 
administracions locals en la sensibilització de l’economia cooperativa del 
territori. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessat.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (8 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del 
Sr. Francisco Álvarez Marín). 
 

 
  10. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU, 

DE CANVI EN LA FORMA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
L’OFICINA DE TURISME, DE GESTIÓ INDIRECTA A GESTIÓ 
DIRECTA PER PART DEL PROPI AJUNTAMENT. 

 

Relació de fets 
 
I. Atès que es considera que la millor forma de prestació del servei de l’Oficina 
de Turisme en termes d’eficàcia i eficiència es correspon a la seva prestació 
directa per part de l’Ajuntament.  



 

 

 

 

 
II. Atès l’acord de la Junta de Govern Local de 29 d’abril de 2014, d’incoació 
de l’expedient de canvi en la forma de prestació del servei.  
 
III. Vistos els informes tècnics emesos pels departaments de Promoció 
Econòmica, Recursos Humans, Secretaria i Intervenció.  
 
Fonaments de dret 
 
I. Art. 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 
 
II. Art. 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
III. Arts. 158 i ss. del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
 
IV. Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya i Decret 66/2014, de 
13 de maig, que regula els serveis d’informació, difusió i atenció turística de 
Catalunya. 
 
VI. Art. 44 de l’Estatut dels Treballadors. 
 
 
De conformitat amb això, es proposa al Ple l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
“PRIMER. 1.1. Aprovar el canvi en la forma de prestació del servei de l’Oficina 
de Turisme, de gestió indirecta a gestió directa per part del propi Ajuntament, 
amb adscripció a la Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme. 
 
1.2. Aprovar la subrogació empresarial del personal adscrit per part de 
l’Ajuntament, d’acord amb allò que disposa l’article 44 de l’Estatut dels 
Treballadors, amb la subrogació del treballador següent:  
 

• (DNI) 44.024.002R 
 
1.3. El servei es prestarà de conformitat amb allò que disposa el Decret 
66/2014, de 13 de maig, i subjecte a les mateixes condicions amb les que es 
venia prestant.  
 
SEGON. Iniciar les actuacions administratives oportunes per a la resolució del 
vigent contracte administratiu de gestió del servei de l’Oficina de Turisme. 



 

 

 

 

 
TERCER. 3.1. Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini de 30 
dies, mitjançant anunci que s’insereixi al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis 
de la Corporació. 
 
Simultàniament s’ha de donar audiència als interessats i a les entitats que, si 
s’escau, han exercit la iniciativa. 
 
3.2. En el supòsit d’haver-hi reclamacions o al·legacions aquestes hauran de 
ser resoltes per acord motivat de Ple. En el supòsit de no haver-n’hi, l’acord 
esdevindrà definitiu. 
 
QUART. Procedir a les comunicacions i publicacions escaients.” 
 
 
Aquest punt de l’ordre del dia es deixa sobre la taula. 
 
 

11. ESPORTS. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL DECRET DE 
L’ALCALDESSA DE DATA 01.10.2014, DE REQUERIMENT A LA 
CONCESSIONÀRIA DEL COMPLEX ESPORTIU DEL PARC DEL 
GARRAF I DE L’ESPORTIU LA PISCINA. 

 
Vist que el propi Decret disposa que s’ha de sotmetre a la ratificació del Ple de 
l’Ajuntament, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“ÚNIC. Ratificar el Decret de l’alcaldessa de data 1 d’octubre de 2014, de 
requeriment a la concessionària del Complex Esportiu del Parc del Garraf i de 
l’Esportiu La Piscina, el qual es transcriu literalment a continuació: 
 

Relació de fets 
 
Atès que el Ple de la corporació, de data 28 de juliol de 2014 va acordar la 
Intervenció total de les concessions dels equipaments del Complex Esportiu del 
Parc del Garraf i de l’Esportiu La Piscina. 
 
Atès que en l’actualitat es manté la manca d’estructura directiva suficient a les 
dues instal·lacions. 
 
Atès que consta a l’Ajuntament, de forma extraoficial, la dissolució d’un dels 
components de l’Associació d’Interès Econòmic que composa la concessionària, 
i que aquest fet podria comportar la resolució culposa del contracte de 
concessió. 
 



 

 

 

 

Atès que consta a l’Ajuntament que les concessions podrien trobar-se en una 
situació d’insolvència tècnica. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  Acord de Ple de data 28 de juliol de 2014 pel qual es delega a l’alcaldessa 

les facultats del Ple en relació amb les concessions. 
 
2.  Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 
 
 
Per tot això, RESOLC : 
 
PRIMER. REQUERIR LA CONCESSIONÀRIA PER TAL QUE INFORMI 
FORMALMENT respecte a la seva situació jurídico-societària i, en concret, 
respecte a l’eventual dissolució d’un dels seus components i de les 
conseqüències d’aquesta resolució sobre la seva personalitat jurídica. 
 
SEGON. REQUERIR LA CONCESSIONÀRIA PER A QUÈ PROCEDEIXI A 
EFECTUAR LES ACCIONS OPORTUNES PER A SOLUCIONAR, TANT LES 
QÜESTIONS DERIVADES DE LA SEVA PERSONALITAT JURÍDICA AMB 
L’EVENTUAL DISOLUCIÓ DE L’AIE, COM LES DERIVADES DE LA FALTA 
DE LIQUIDESA DE LES CONCESSIONS, MITJANÇANT LES APORTACIONS 
QUE ES CONSIDERIN OPORTUNES PER TAL DE FER VIABLE LA 
CONCESSIÓ. 
 
TERCER. NOTIFICAR EL PRESENT DECRET a la concessionària. 
 
QUART. RATIFICAR EL PRESENT DECRET al proper Ple de la Corporació. 
 
CINQUÈ. Advertir la concessionària que els incompliments culpables de tipus 
contractual i en relació amb els requeriments efectuats en el marc de la 
intervenció poden donar lloc a l’obertura del corresponent expedient 
sancionador amb les conseqüències que se’n puguin derivar, en quant a 
l’assumpció de responsabilitats solidàries, tant de l’AIE com dels membres que 
la componen.” 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (8 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del 
Sr. Francisco Álvarez Marín). 
 
 

 12. ESPORTS. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE JGL DE 
14.10.2014, DE CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS ALS 
CENTRES EDUCATIUS PER A LA NATACIÓ ESCOLAR. 

 



 

 

 

 

Aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“ÚNIC. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 14 d’octubre de 2014, 
pel qual es concedeixen ajuts econòmics als centres educatius de la ciutat per 
a la Natació Escolar, el qual es transcriu literalment a continuació: 
 
 

I.- Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que tots els infants 
de la ciutat en edat escolar aprenguin a nedar.  
 
II.- Atès que aquest aprenentatge es vincula per mitjà de les instal·lacions 
adequades que per a tal objectiu disposa la concessió municipal AIE Parc del 
Garraf. 
 
III.- Atès que la majoria de Centres contemplen dins del projecte educatiu 
l’ensenyament de la natació dins de l’horari escolar. 
 
IV.- Atès que l’Ajuntament vol alleugerar la càrrega que té el cost d’aquest 
aprenentatge que considera bàsic, per al qual destina una quantitat de recursos 
econòmics del pressupost de la Regidoria d’Esports.  
    
V.- Atès que la justificació de l’Ajut econòmic estarà subjecta a la Llei general de 
subvencions de l’any 2003 i a l’Ordenança municipal de subvencions. 

 
De conformitat amb allò que estableixen els articles 21, 22 i 25 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, de bases de règim local, i els articles 51 i 52 del Decret Legislatiu 
2/2003, la Junta de Govern Local acorda: 
 
 
Aquesta subvenció es vincula per via de subvenció extraordinària, ja que no es 
convoca públicament al ser restringida a un col·lectiu definit i limitat com són els 
col·legis i les AMPAs a les quals s’informa des de la Regidoria d’Esports i 
d’Ensenyament. 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Atorgar un ajut econòmic als centres de la ciutat que així ho han 
demanat, que els ajudi a sufragar una part de les despeses que els ocasiona 
l’ensenyament de la natació als escolars del centre dins l’horari lectiu per al curs 
escolar 2013-14, segons el detall : 

   

- AMPA ESCOLA COSSETÀNIA              478,80 €   

- CEIP GINESTA 1.390,23 €  



 

 

 

 

- AMPA CEIP ÍTACA 1.027,08 €   

- ESCOLA LA PAU                                           478,39 € 

- AMPA ESCOLA LLEBETX     991,89 €  

- AMPA ESCOLA PASÍFAE 1.081,98 €  

- AMPA ESCOLA POMPEU FABRA                            703,85 €  

- AMPA SANT JORDI 1.656,72 € 

- ESCOLA VOLERANY    752,40 € 

- ESCOLA PIA    159,60 € 

 

  Total                       8.720,94 € 

 

SEGON. Aquestes quantitats aniran a càrrec de la partida 33.341.48100 Beques, 
del vigent pressupost ordinari de la Regidoria d’Esports. 
 
TERCER. Ratificar pel Ple el present acord. “ 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (8 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del 
Sr. Francisco Álvarez Marín). 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT 

 
 

 13. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ INICIAL, SI 
S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ PER A LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 268 DE 
LES NORMES URBANÍSTIQUES I PER MODIFICAR LA 
QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA 25, POLÍGON 
6 DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  

 
Relació de fets 
 
I. En data 21 de març de 2013, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’entitat 
“Endesa, Distribución Eléctrica, S.L.”, van signar el document d’addenda al 
Conveni de Col·laboració de data 1 de juny de 2004, ratificada posteriorment 
pel Ple de la Corporació de data 8 d’abril de 2013 (l’acord d’aprovació es va 
publicar al BOP de 26-04-2013). 
 



 

 

 

 

El Conveni de col·laboració d’1 de juny de 2004 complementava un conveni 
de col·laboració anterior, signat per ambdues parts en data 3 de novembre de 
2003, mitjançant el qual l’Ajuntament proposava a Endesa acollir-se al 
procediment establert en l’article 48 de la Llei 2/2002, de 14 de març, 
d’Urbanisme de Catalunya, per poder construir un parc de 110 KV en el punt 
d’encreuament de la línia 110 KV Tarragona-Sant Boi amb la línia de 110 KV 
Vilanova-Els Monjos. 
 
La finalitat d’aquest conveni era permetre la construcció d’aquesta instal·lació 
amb caràcter provisional (màxim 10 anys), al sud de la C-32, mentre no es 
pogués disposar de la subestació de 400 a 110 KV al nord de la C-32, que 
havia de pal·liar la crítica situació d’insuficiència d’energia disponible, 
mitjançant la optimització de fluxos. 
 
El projecte per a la construcció d’aquest parc va ser aprovat inicialment per 
l’Ajuntament, amb prescripcions, en data 21 d’agost de 2003, i definitivament 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en data 21 de gener de 
2004, atorgant-se la corresponent llicència municipal d’obres per acord de la 
Junta de Govern Local de 6 de maig de 2004. 
 
En el pacte PRIMER d’aquest conveni de 3 de novembre de 2003, Endesa va 
acceptar la condició de temporalitat de la instal·lació. Considerant que el 
termini màxim establert va ser de màxim 10 anys, aquest es complia en data 3 
de novembre de 2013.  
 
Tot i així, en el seu pacte SEGON, l’Ajuntament va assumir el compromís 
d’estudiar la incidència territorial, urbanística i mediambiental de la implantació 
d’aquest parc de manera definitiva, per adoptar la solució urbanística més 
adient. A més, el pacte TERCER preveia expressament la subscripció d’un 
altre conveni urbanístic de col·laboració, complementari d’aquest, que 
contingués els compromisos mutus i condicions entre ambdues parts, per a la 
consecució dels objectius respectius fixats, la qual cosa va fructificar en el 
conveni abans esmentat de data 1 de juny de 2004, complementat al seu torn 
per l’addenda de 21 de març de 2013. 
 
II. El PACTE PRIMER de l’addenda signada en data 21 de març de 2013 diu 
textualment el següent: 
 

PRIMER.- L’Ajuntament, dintre de les competències que li són pròpies, es 
compromet a iniciar en un termini màxim de SIS (6) MESOS els tràmits 
corresponents per a les modificacions dels instruments urbanístics 
(Pla General d’Ordenació municipal i Pla Especial d’ordenació de 
l’espai de les subestacions “Garraf - 1”i “Garraf – 2” i les seves línies 
de transport), necessàries perquè la qualificació urbanística dels 
terrenys on s’enclava l’actual parc provisional denominat Garraf - 1 



 

 

 

 

(anomenat El Rourell per part d’ENDESA), sigui la correcta per a 
aquest tipus d’infraestructura de serveis tècnics. 
El referit termini màxim començarà a comptar des de la data d’entrada en 
el registre municipal dels referits documents de modificació presentats a 
instància d’Endesa, els quals s’hauran de presentar en un termini màxim 
de SIS (6) MESOS des de la data de signatura del present conveni.  
En el cas que arribada la data de finalització del termini dels 10 anys 
esmentats en el manifestant primer, no s’hagués finalitzat aquesta 
tramitació, l'Ajuntament concediria una pròrroga fins a la fi d’aquests 
tràmits. 
 
Tot això a l’objecte que es pugui construir en dit emplaçament una nova 
subestació elèctrica amb transformació 110/25 KV, que pugui atendre 
adequadament les necessitats de subministrament elèctric del creixement 
futur dels sectors previstos actualment pel planejament general d’aquest 
municipi, fins a completar la potència ferma màxima limitada tècnicament 
d'aquesta subestació que és de 40 MVA d’acord amb els paràmetres 
descrits en l’apartat “Justificació tècnica” de l’antecedent VI d’aquest 
conveni. El finançament dels projectes urbanístics o industrials que es 
desenvolupin serà   cobert d'acord amb la legislació vigent en el moment. 
 
Els sectors actualment previstos en el planejament, pendents de 
desenvolupament o de connexió per al subministrament elèctric, són els 
següents: 
 
Sòl urbà no consolidat: 
            1.3 Santa Llúcia 
            1.5 Platja Llarga 
            1.7 Colònia Sant Rafael 
            1.8 Cementiri i àrea esportiva 
            1.22 Industrial La Plana 
 
Sòl urbanitzable 
            2.1 Llimonet Poligons 2 i 3 
            2.2 Mas Seró Subsector 2 
            2.5 Turó St. Cristòfol 
            2.8 Eixample Nord 
            2.6.1 Ortoll 1   
            2.6.1 Ortoll 2 
            2.12 Torre d’en Veguer 
            2.15 Industrial Roquetes. Subsector V 
            3.1 Tacó Variant 
            3.2 Sta. Maria de Cubelles (ampliació) 
            3.3 Mas Tapet 
            3.4 Mas Roquer 
            3.6 Pau de l’Hostal 
            3.8 Masia Barreres II 
            3.9 Sant Jordi II 



 

 

 

 

            3.10 La Muntanyeta 
            3.12 Vilanova Park 
Altres 
            Pla Especial del Port.” 

D’acord amb dit pacte, en data 16-04-2013 “Endesa Distribución Eléctrica 
S.L.U.” va presentar en el registre d’aquest Ajuntament els documents “Avanç 
Modificació del Pla General d’Ordenació” i “Avanç Modificació del Pla Especial 
d’Ordenació de les Subestacions Garraf-1 i Garraf-2” (núms. de registre 
2013010059 i 2013010056, respectivament), iniciant-se així per part de 
l’Ajuntament els tràmits administratius corresponents perquè la qualificació 
urbanística dels terrenys on s’enclava l’actual parc provisional denominat 
Garraf - 1 (anomenat El Rourell per part d’ENDESA), sigui la correcta per a 
aquest tipus d’infraestructura de serveis tècnics. 
 
III. Per tal motiu, “Endesa Distribución Eléctrica S.L.U.” va presentar en data 7 
de gener de 2014 (registre d’entrada núm. 308), escrit sol·licitant la concessió 
d’una pròrroga del termini de 10 anys previst en el pacte primer del conveni de 
col·laboració 3 de novembre de 2003, tal i com s’estableix també en el pacte 
primer de l’addenda del conveni, en no haver-se finalitzat la tramitació dels 
assenyalats instruments urbanístics. 
 
En conseqüència, en data 7 d’abril de 2014, el Ple de l’Ajuntament va aprovar 
la segona addenda al Conveni de Col·laboració de data 1 de juny de 2004 
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’entitat “Endesa, Distribución 
Eléctrica, S.L.U.”, en la qual es va determinar, entre d’altres pactes,  la 
pròrroga del termini establert en el conveni de col·laboració de 3 de novembre 
de 2003 respecte a la instal·lació d’un parc provisional de 110 KV en el punt 
d’encreuament de la línia 110 KV Tarragona-Sant Boi amb la línia de 110 KV 
Vilanova-Els Monjos (parc provisional denominat Garraf – 1, (anomenat El 
Rourell per part d’ENDESA), fins a la finalització dels tràmits administratius 
corresponents a les modificacions dels instruments urbanístics (Pla General 
d’Ordenació municipal i Pla Especial d’ordenació de l’espai de les 
subestacions “Garraf - 1” i “Garraf – 2” i les seves línies de transport), que 
s’estan tramitant en l’actualitat. Dita segona addenda va ser signada per 
ambdues parts amb data 17-10-14.   
 
IV. En compliment amb els compromisos esmentats i els tràmits 
corresponents, amb data 16 de maig de 2013 es va remetre Ofici de la 
Regidoria d’Urbanisme, Obres i Habitatge a l’Oficina d’Acció i Avaluació 
Ambiental del departament de Territori i Sostenibilitat sol·licitant, prèviament a 
la presentació a tràmit del pla urbanístic per a la seva aprovació inicial, 
l’emissió del document de referència en matèria de procediment d’avaluació 
ambiental, en relació a l’Avanç per a la Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació per incorporar l’ús d’infraestructures elèctriques a la parcel·la 25 



 

 

 

 

(polígon 6) d’aquest municipi, d’acord amb l’article 115 a) del Reglament de la 
Llei d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol). 
 
En relació a dita sol·licitud, amb data 29 de juliol de 2013 el director dels 
Serveis Territorials a Barcelona tramet a aquest Ajuntament el document de 
referència emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental sobre 
dita modificació de Pla General, amb les observacions fetes en el mateix, i en 
especial en relació als aspectes a completar en l’Informe de Sostenibilitat 
Ambiental (ISA). El referit document adjunta còpia dels informes rebuts en el 
marc de les consultes realitzades per a la seva emissió (Agència Catalana de 
l’Aigua, Àrea del medi Natural, Direcció General de protecció Civil, Diputació 
de Barcelona i Departament de Cultura). 
 
V. Així mateix, en data 22 de juliol de 2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona va acordar emetre informe sobre l’Avanç per a la Modificació 
puntual del Pla general d’ordenació per incorporar l’ús d’infraestructures 
elèctriques a la parcel·la 25 (polígon 6) d’aquest municipi, a l’efecte de 
l’informe urbanístic i territorial previst a l’article 86 bis i a la disposició 
transitòria divuitena del Text refós de la Llei d’urbanisme (DL 1/2010, de 3 
d’agost, en la redacció donada pels arts. 32 i 90 de la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer), amb les observacions fetes en l’apartat de valoració de dit informe. 
 
Segons dit informe, la proposta s’adequa a les determinacions del Pla 
territorial metropolità pel que fa a l’admissió de l’ús de servei tècnic al sud de 
l’autopista, atès que aquest considera els sòls com espais de protecció 
preventiva. 
 
No obstant, respecte al planejament general dit informe posava de manifest la 
previsió restrictiva establerta en el referit apartat C de l’art. 268 PGO a la vista 
de la proposta plantejada en el referit document d’Avanç, de manera que, 
segons les valoracions que s’efectuen al respecte, en ordre a modificar i 
justificar acuradament que el canvi de qualificació d’una parcel·la de sòl no 
urbanitzable no es troba en cap dels supòsits de revisió definits pel TRLU i 
que la clau 18b inclou sòls no protegits per la legislació sectorial, en l’apartat 
de Conclusions de l’informe es va determinar, entre d’altres consideracions, 
que urbanísticament cal replantejar la proposta en el sentit de modificar el 
redactat de la clàusula que considera qualsevol modificació del Sòl agrari de 
valor paisatgístic, clau 18b, una revisió del PGO vigent, i canviar la qualificació 
de la parcel·la 25 del polígon 6 a Sòl de valor agrícola, clau 18, en la qual 
s’admet de forma justificada l’ús de serveis tècnics amb gran ocupació de sòl. 
 
Concretament, i d’acord amb la corresponent justificació incorporada en el 
document corresponent, es preveu substituir l’actual redactat de l’apartat C de 
l’art. 268 PGO pel següent contingut: 



 

 

 

 

 
“La modificació d’aquesta qualificació podrà fer-se a través de Modificació 
Puntual del PGO, seguint-se la tramitació prevista legalment, només en 
els següents casos: 
 
a) Requalificacions puntuals degudes a reajustaments justificats de límits 

de sectors de sòl urbanitzable en el moment del desenvolupament del 
seu PPO, en els termes previstos als articles 5.4 i 11 d’aquest PGO. 

 
b) Quan la modificació puntual es justifiqui per la redefinició de la 

delimitació de l’àmbit protegit, en raó de la pèrdua dels valors 
paisatgístics naturals per influència de l’impacte derivat de noves 
infraestructures i actuacions per part d’administracions 
supramunicipals, sobrevingudes i no previstes en el planejament 
general, i sempre que de la redefinició de límits no en resulti una 
disminució dels valors paisatgístics del conjunt de l’àmbit protegit. 

 
c) Quan la modificació puntual d’aquesta qualificació no comporti 

l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general i orgànica del 
territori o el model d’ordenació o de classificació del sòl preestablerts, 
en aquells supòsits que no estiguin reservats expressament per la 
legislació urbanística per al procediment de revisió.“ 

 
Així, a la vista de les valoracions i consideracions de l’informe de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 22 de juliol de 2013, així com de 
l’article 5.4 c) del PGO i de l’article 95.5 TRLUC, es preveu dur a terme dita 
modificació del contingut de l’apartat C de l’article 268 PGO, en el sentit de 
permetre que la qualificació 18b pugui modificar-se mitjançant una Modificació 
puntual del PGO, seguint-se la tramitació prevista legalment i només en 
determinats supòsits expressament taxats, en substitució de la previsió 
actualment existent, que només preveu aquesta possibilitat mitjançant la 
Revisió del PGO, i per tant necessàriament en el marc d’un procés global de 
revisió de dit planejament general.  
 
Figura a l’expedient informe jurídic relatiu a la tramitació administrativa per dur 
a terme dita modificació, en virtut del qual  es pot dur a terme seguint els 
tràmits d’una Modificació puntual de PGO (art. 96, següents i concordants del 
TRLUC), en no tractar-se de cap dels supòsits de revisió previstos 
expressament a l’article 95.5 del TRLUC (segons redacció donada per la Llei 
3/2012, del 22 de febrer), així com a la vista de l’establert a l’article 5.4 c) PGO 
i d’acord amb les observacions i conclusions de l’informe de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 22 de juliol de 2013.  
 
D’altra banda, malgrat es tracta d’una modificació de caràcter general i que 
transcendeix l’objecte de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació 
per a incorporar l’ús d’infraestructures elèctriques a la parcel·la 25, polígon 6 



 

 

 

 

de Vilanova i la Geltrú, a l’esmentat informe jurídic es conclou la possibilitat de 
la seva tramitació conjunta amb aquesta, a tenor dels principis d’economia, 
eficàcia i agilitat administrativa, i considerant la seva derivació a tenor de les 
observacions i conclusions efectuades al respecte per l’informe de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 22 de juliol de 2013, sempre i 
quan vingui dotada de la seva pròpia justificació, la necessitat de la iniciativa, i 
l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats 
concurrents. 
        
VI. En data 16 de juny de 2014 (registre d’entrada núm. 2014017819), 
“Endesa Distribución Eléctrica S.L.U.” presenta en aquest Ajuntament la 
documentació necessària per a la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació per a la modificació de l’article 268 de les Normes Urbanístiques 
del PGO, i modificar la qualificació del sòl de la zona d’implantació de la 
Subestació “Garraf-1”, actualment 18b (sòl agrari de valor paisatgístic), per 
clau 18 (sòl de valor agrícola), per tal de fer urbanísticament compatible 
l’esmentada subestació “Garraf-1” amb els usos admesos en dita clau 18.  
 
En data 16 de juliol de 2014, l’enginyer municipal emet informe sobre dit 
document de MPGO, amb la relació de mancances i deficiències que cal 
completar i/o esmenar. 
 
A la vista de dit informe tècnic i recollint les seves indicacions, en data 6 
d’agost de 2014 (registre d’entrada núm. 2014022587) “Endesa Distribución 
Eléctrica S.L.U.” presenta novament en aquest Ajuntament la documentació 
necessària per a la referida modificació puntual de PGO. Entre dita 
documentació figura: Memòria i Normativa; Informe de Sostenibilitat 
Ambiental; i Resum, d’acord amb l’article 8 del TRLUC. 
 
El document planteja la necessitat de dotar Vilanova i la Geltrú de la capacitat 
de transformació d’energia, de 110 kV a 25 kV, necessària per atendre la 
futura demanda d’energia elèctrica (a 25 kV) al terme municipal, d’acord amb 
el creixement urbanístic previst en el Pla general d’ordenació, i conclou que 
per cobrir dita necessitat cal construir una nova subestació de transformació 
110 kV / 25kV al terme municipal, o ampliar-ne una d’existent. 
 
A partir d’aquesta premissa, el document valora i descarta diverses 
alternatives per  garantir el subministrament elèctric del terme municipal amb 
el creixement urbanístic previst pel Pla general d’ordenació, i n’analitza tres: 
 

- Alternativa 0. Consisteix en mantenir el planejament vigent, la qual 
cosa comporta el desmantellament de la subestació “Garraf-1” i la 
restauració paisatgística de l’espai que ocupa. 

- Alternativa 1. Consisteix en desmantellar la subestació “Garraf-1”, fer la 



 

 

 

 

restauració paisatgística de l’espai que ocupa i ampliar la subestació 
“Garraf-2” 

- Alternativa 2. Consisteix en mantenir i ampliar la subestació “Garraf-1”. 
 
El document justifica l’elecció de l’alternativa 2. 
 
La modificació del Pla general d’ordenació presentada té dos objectius: 
 

1. Substituir l’actual redactat de l’apartat C de l’art. 268 PGO pel següent 
contingut: 

“La modificació d’aquesta qualificació podrà fer-se a través de 
Modificació Puntual del PGO, seguint-se la tramitació prevista 
legalment, només en els següents casos: 

a)  Requalificacions puntuals degudes a reajustaments justificats de 
límits de sectors de sòl urbanitzable en el moment del 
desenvolupament del seu PPO, en els termes previstos als articles 
5.4 i 11 d’aquest PGO. 

b)  Quan la modificació puntual es justifiqui per la redefinició de la 
delimitació de l’àmbit protegit, en raó de la pèrdua dels valors 
paisatgístics naturals per influència de l’impacte derivat de noves 
infraestructures i actuacions per part d’administracions 
supramunicipals, sobrevingudes i no previstes en el planejament 
general, i sempre que de la redefinició de límits no en resulti una 
disminució dels valors paisatgístics del conjunt de l’àmbit protegit. 

c)  Quan la modificació puntual d’aquesta qualificació no comporti 
l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general i orgànica 
del territori o el model d’ordenació o de classificació del sòl 
preestablerts, en aquells supòsits que no estiguin reservats 
expressament per la legislació urbanística per al procediment de 
revisió.“ 

 

2. Modificar la qualificació del sòl de la zona d’implantació de la 
Subestació “Garraf-1”, actualment 18b (sòl agrari de valor paisatgístic), 
per clau 18 (sòl de valor agrícola), per tal de fer urbanísticament 
compatible l’esmentada subestació “Garraf-1” amb els usos admesos 
en dita clau 18. 

 
VII. Examinada la documentació referenciada, els serveis tècnics d’urbanisme 
han elaborat l’informe incorporat a l’expedient, segons el qual el document 
justifica el compliment de les determinacions establertes en el Document de 
Referència i informes dels organismes sectorials, així com dels instruments i 
normes de planejament vigent. 
 



 

 

 

 

Pel que fa al compliment del TRLUC però, malgrat que el document aportat 
incorpora un apartat anomenat JUSTIFICACIÓ DEL PUNT 1.C DE 
L’ARTICLE 99 DEL TRLUC (Annex III.7), la justificació que aquest conté no 
s’ajusta a les determinacions que estableix dita norma. En aquest sentit, les 
deficiències detectades en aquesta justificació són les següents: 
 

1. L’objecte d’aquest apartat no és la justificació de l’alternativa 
seleccionada, per a la qual cosa el document ja incorpora el 
corresponent apartat, sinó la justificació del rendiment econòmic que 
resulta de la nova ordenació, en comparació amb el derivat de 
l’ordenació vigent. 
Cal eliminar (1) les referències a la justificació de l’alternativa 
seleccionada, així com (2)  la justificació del rendiment econòmic de 
les alternatives no seleccionades. 

2. Manca un apartat de conclusions en relació a la comparació del 
rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la 
nova ordenació. 

Cal incorporar un apartat de conclusions en relació a la comparació 
del rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta 
de la nova ordenació. 

3. La valoració de les partides considerades no estan justificades. 

Cal aportar justificació de la valoració econòmica de les partides 
considerades. 

4. El valor d’algunes partides, a més a més de no estar justificat és, molt 
probablement erroni. A tall d’exemple, el cost de la partida “Projectes” 
es considera de 600.000 €. 

Cal esmenar les errades materials relatives a la valoració de les 
partides considerades. 

5. El valor d’algunes de les partides considerades no és acotat. A tall 
d’exemple, el cost de la partida “Execució Acords Addenda Conveni 
Ajuntament i ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. 
(21/03/2013)” és “Més de 396.186 €”, per la qual cosa podria variar 
entre 396.186,01 € fins a infinit. 
Cal acotar el valor de les partides considerades. 

 
Per tal motiu, l’informe tècnic conclou en el sentit de que s’informa 
favorablement per a la seva aprovació inicial el document Modificació puntual 
del Pla general d’ordenació per modificar l’article 268 de les seves normes 
urbanístiques i per modificar la qualificació urbanística de la parcel·la 25, 
polígon 6 de Vilanova i la Geltrú, presentat per Endesa Distribución Eléctrica, 
S.L. al registre d’aquest Ajuntament en data 6 d’agost de 2014 i amb número 



 

 

 

 

2014022587, condicionat a l’aportació, abans de la seva aprovació 
provisional, de documentació complementària relativa a la justificació del punt 
1.c de l’article 99 del TRLUC, en els termes indicats anteriorment. 
  
La proposta de document de MPGO presentada a tràmit no està inclosa en 
cap dels supòsits establerts per l’article 97.2 del TRLUC que n’obliguen a una 
valoració negativa i la subsegüent denegació per part de l’òrgan competent 
per l’aprovació. 
 
Fonaments de dret 

1. De conformitat amb allò que estableix l’article 101.3 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, la iniciativa privada no te dret al tràmit per a l’aprovació 
de les propostes de modificació dels plans d’ordenació urbanística municipals 
que presenti. Això no obstant, l’ajuntament pot assumir expressament la 
iniciativa pública per a formular-les.  
 
D’acord amb l’art. 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’art. 117.3  del Reglament de la 
Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol), la tramitació 
de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix procediment 
que la seva formació, amb les excepcions que s’estableixin per reglament i les 
particularitats previstes legalment, i ha de raonar i justificar la necessitat de la 
iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i 
privats concurrents (art. 97 TRLUC). Per tant, se subjecta a la mateixa 
tramitació administrativa prevista a l’article 85 TRLUC, amb les particularitats 
previstes respecte al procediment d’avaluació ambiental dels plans 
urbanístics. 
  
Així, la lletra c) de l’article 96 TRLUC estableix que les modificacions 
d’instruments de planejament urbanístic que comportin un increment del 
sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial, o de la densitat dels usos o 
la transformació dels usos ja establerts, resten subjectes a les particularitats 
que estableixen els articles 99 i 100. 
 
2. Els convenis urbanístics se sotmeten als tràmits i requisits que determina 
l’article 11 del RDL 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text Refós de la 
Ley de Suelo, l’article 104 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d‘agost que 
aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article  26 del Reglament de la 
Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol). 
 
3. En compliment dels objectius propis d’aquesta modificació i a l’empara de 
l’establert a l’article 73.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), així com 
a l’art. 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 



 

 

 

 

Reglament de la Llei d’urbanisme, cal acordar dins l’àmbit delimitat en el 
plànol corresponent incorporat en el document de modificació la suspensió de 
la tramitació de qualsevol plans urbanístics derivats i d’instruments de gestió 
urbanística i d’urbanització, així com de l’atorgament de totes aquelles 
llicències, que contradiguin o no compleixin en ambdós supòsits amb la 
totalitat dels paràmetres tant de la normativa vigent, com de la proposada en 
la modificació.  
 
De conformitat amb l’article 74.1 TRLUC i l’article 103.3 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, si amb 
anterioritat a l’aprovació inicial no s’hagués acordat la suspensió potestativa 
(com és el cas), la suspensió que s’acordi amb motiu de l’aprovació inicial pot 
tenir una durada màxima de dos anys. Els seus efectes s’extingiran en els 
supòsits previstos a l’article 103.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme.  
 
Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap 
de nou per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran 
transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes (art. 74 
TRLUC i 103.5 RLUC). 
 
D’acord amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, mentre 
estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències en 
aplicació del que estableix l’article 73.2 de la Llei d’urbanisme, es podrien 
tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent 
que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament 
inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no 
es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament 
aprovat. 
 
4. L’òrgan municipal competent per a l’adopció dels acords d’aprovació inicial i 
provisional és el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la 
Llei de Bases de Règim Local. D’acord amb l’article 47.2 ll) d’aquesta mateixa 
Llei, els referits acords requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació. 
 
L’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva és la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona (art. 80 a) TRLUC). 
 
5. Atenent a què formaria part d’un mateix document de MPGO que s’ha 
sotmès prèviament al procediment d’avaluació ambiental, d’acord amb l’article 
86 bis TRLUC i 115 del Reglament de la Llei d’urbanisme l’informe de 
sostenibilitat ambiental ha de formar part de la documentació de l’instrument 
de planejament objecte d’aprovació inicial, i se sotmet a informació pública 
durant un termini mínim de 45 DIES, conjuntament amb l’instrument de 



 

 

 

 

planejament del qual forma part, després de la seva aprovació inicial. El 
document ha d’incorporar una memòria ambiental, als efectes i seguint els 
tràmits previstos als referits articles 86 bis TRLUC i  115 del Reglament de la 
Llei d’urbanisme.   
 
L’acord d’aprovació inicial s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la 
província, en el tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal 
d’aquest Ajuntament, conjuntament amb l’informe de sostenibilitat ambiental, i 
sotmetre’l a informació pública pel referit termini de QUARANTA-CINC (45) 
DIES des de la darrera publicació obligatòria, de conformitat amb l’article 23 
del Reglament de la Llei d’urbanisme, i 96 i 85 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme.    
 
6. Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’haurà de sol·licitar, si 
s’escau, un informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una 
disposició n’autoritzi un de més llarg (art. 85.5 TRLUC). Sens perjudici de què 
s’hagin d’efectuar també simultàniament les consultes que procedeixin, 
d’acord amb el que estableixi el document de referència ambiental (art. 115 c) 
RLUC).  
 
7. Abans de l’aprovació provisional per part de l’Ajuntament, s’ha de lliurar al 
departament o departaments competents en matèria d’urbanisme i de medi 
ambient la proposta de memòria ambiental, juntament amb una còpia de la 
proposta de pla que es preveu sotmetre a l’aprovació provisional. En el termini 
de 3 mesos des de la recepció de la proposta de memòria ambiental, dit 
departament o departaments han de trametre la resolució de l’òrgan ambiental 
sobre la memòria ambiental i un informe urbanístic i territorial sobre els 
aspectes del pla relatiu a qüestions de legalitat i a qüestions d’oportunitat 
d’interès supramunicipal, per tal que puguin ser considerats en l’acord 
d’aprovació subsegüent (apartats Quart i Cinquè de la Disposició Transitòria 
Divuitena del Text refós de la Llei d’urbanisme).   
 
Per tot l’exposat, vist el document referit de Modificació puntual de Pla 
General d’Ordenació, així com els informes tècnics i jurídics incorporats a 
l’expedient, i de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament que la 
desenvolupa, i vista la proposta de la Comissió Informativa de Serveis a la 
Ciutat, aquest Ple de l'Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 



 

 

 

 

“PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació per modificar l’article 268 de les seves normes urbanístiques i per 
modificar la qualificació urbanística de la parcel·la 25, polígon 6 de Vilanova i 
la Geltrú, promogut per l’entitat “Endesa Distribución Eléctrica S.L.U.”, d’acord 
amb el document de Modificació incorporat a l’expedient, assumint 
expressament la iniciativa pública per a la seva formulació, d’acord amb 
l’article 101.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
De conformitat amb l’informe favorable dels Serveis Tècnics d’Urbanisme 
incorporat a l’expedient, el referit document de Modificació de PGO resta 
condicionat a l’aportació, abans de la seva aprovació provisional, de la 
següent documentació complementària relativa a la justificació del punt 1.c de 
l’article 99 del TRLUC: 

1. L’objecte d’aquest apartat no és la justificació de l’alternativa 
seleccionada, per a la qual cosa el document ja incorpora el 
corresponent apartat, sinó la justificació del rendiment econòmic que 
resulta de la nova ordenació, en comparació amb el derivat de 
l’ordenació vigent. 

 Cal eliminar (1) les referències a la justificació de l’alternativa 
seleccionada, així com (2)  la justificació del rendiment econòmic de 
les alternatives no seleccionades. 

2.  Manca un apartat de conclusions en relació a la comparació del 
rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la 
nova ordenació. 

 Cal incorporar un apartat de conclusions en relació a la comparació 
del rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta 
de la nova ordenació. 

3.  La valoració de les partides considerades no estan justificades. 

 Cal aportar justificació de la valoració econòmica de les partides 
considerades. 

4.  El valor d’algunes partides, a més a més de no estar justificat és, molt 
probablement erroni. A tall d’exemple, el cost de la partida “Projectes” 
es considera de 600.000 €. 

 Cal esmenar les errades materials relatives a la valoració de les 
partides considerades. 

5.  El valor d’algunes de les partides considerades no és acotat. A tall 
d’exemple, el cost de la partida “Execució Acords Addenda Conveni 
Ajuntament i ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. 
(21/03/2013)” és “Més de 396.186 €”, per la qual cosa podria variar 
entre 396.186,01 € fins a infinit. 



 

 

 

 

 Cal acotar el valor de les partides considerades. 
 
SEGON. Aprovar la suspensió de la tramitació d'instruments de planejament i 
gestió urbanística i l'atorgament de llicències, dins l'àmbit delimitat al plànol 
corresponent, d'acord amb les previsions legals aplicables. 
 
TERCER. Publicar el present acord i sotmetre’l a informació pública, juntament 
amb l’informe de sostenibilitat ambiental i els convenis urbanístics incorporats 
a l’expedient, pel termini de QUARANTA CINC (45) DIES des de la darrera 
publicació obligatòria, així com efectuar també simultàniament les consultes 
que procedeixin, d’acord amb el que estableix el document de referència 
ambiental propi d’aquest expedient, en els mitjans i termes previstos 
legalment.  
  
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar un informe, si 
s’escau, als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els 
quals l’han d’emetre en el termini establert legalment.    
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria 
d'Urbanisme, Obres i Habitatge, carrer Josep Llanza 1-7, 08800 de Vilanova i 
la Geltrú (Barcelona), de dilluns a divendres de 09 a 14 hores. 
 
QUART. Notificar aquest acord a l’entitat “Endesa Distribución Eléctrica 
S.L.U.”, amb expressió dels recursos que siguin escaients.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:  CiU (8), PSC (8), PP (2), ICV (2) i Sr. Francisco 
        Álvarez = 21 vots 
  Abstencions:  CUP = 3 vots 
 
 

 14. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ INICIAL, SI 
ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ, EN L’ÀMBIT DEL SECTOR MASIA EN NOTARI-
PIRELLI.  

 
Relació de fets 
 
I. El dia 12 de desembre de 2001, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona va acordar aprovar definitivament el Pla Parcial d’Ordenació del 
sector industrial Masia en Notari-Pirelli, promogut per Pirelli Cables y Sistemas 
SA, condicionada a la incorporació de les prescripcions establertes a l’informe 



 

 

 

 

de la Direcció General de Comerç de 15 de novembre de 2001. El sistema 
d’actuació previst en dit planejament és el de compensació. 
 
El dia 13 de març de 2002 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
va aprovar definitivament el Pla Parcial d’Ordenació del sector Masia en 
Notari-Pirelli en donar per complerta la condició anterior. L’executivitat es dóna 
amb data de la seva publicació, el 3 de juny de 2002. 
 
II. Amb data 13 de juliol de 2006, la secció 3ª de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar 
sentència estimant parcialment el contenciós interposat per “Pedro Alba e 
Hijos, SL”, contra l’aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona del Pla Parcial d’Ordenació del sector industrial 
Masia en Notari-Pirelli, anul·lant i deixant sense efecte jurídic l’eficàcia, l’acord 
i la norma urbanística del Pla Parcial, per dos motius: 

-  Perquè incrementava la superfície del sector en més d’un 5%, en contra de 
l’establert a l’art. 11 del PGO.  

-  Perquè dit increment de superfície es produïa incorporant al sector sòl 
classificat pel PGO com a sòl no urbanitzable (per a protecció i servituds, 
6830 i 657 m2, respectivament). 

 
Amb data 22 d’octubre de 2010, la secció 5ª de la Sala del 
Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem va resoldre desestimar el recurs 
de cassació interposat per Pirelli Cables y Sistemas SA a la sentència de 13 
de juliol de 2006 de la secció 3ª de la Sala del Contenciós-Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, quedant així sense efecte de 
manera definitiva el contingut de l’esmentat Pla Parcial d’Ordenació. 

 
III. Amb data 4 de febrer de 2002 es va aprovar definitivament el projecte 
d’urbanització del sector Masia en Notari-Pirelli. 
 
Amb data 15 de juliol de 2002 es va aprovar definitivament el projecte de 
reparcel·lació del sector Masia en Notari-Pirelli, i les parcel·les resultants es 
troben inscrites al Registre de la propietat de Vilanova i la Geltrú Nº 2. 
 
Les obres d’urbanització i edificació del sector industrial Masia en Notari-Pirelli 
es desenvoluparen entre els anys 2003 i 2007, i finalitzaren amb la recepció 
definitiva de les obres d’urbanització amb data 2 de maig de 2007. 
 
Totes les obres d’urbanització del sector es troben executades i rebudes per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a excepció de les obres corresponents a 
la zona verda al nord del sector. Amb data 29 de desembre de 2009 la Junta 
de Govern Local de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar 



 

 

 

 

definitivament la Modificació del Projecte d’Urbanització del Sector Masia en 
Notari-Pirelli pel que fa a les obres de la zona verda situada al nord del sector i 
del camí perimetral.  
 
Finalment, en els darrers tres anys s’han executat les obres de la nova 
carretera C-15, (“Projecte Eix Diagonal, C-15/C-37”, que ha remodelat l’enllaç 
existent amb l’autopista C-32, afectant en part terrenys del sector qualificats 
de zona verda, i inclosos en el projecte modificat aprovat el 29 de desembre 
de 2009.  
 
Per tal motiu, en data 27 de juliol de 2010 la Junta de Govern Local va acordar 
la suspensió de l’execució de la referida Modificació del Projecte 
d’Urbanització del Sector Masia en Notari-Pirelli pel que fa a les obres de la 
zona verda. A l’esmentat acord es feia expressa reserva de la facultat 
d’acordar la substitució de la modalitat del sistema d’actuació de 
compensació, per la de cooperació.  
 
Però aquesta modificació del projecte d’urbanització en relació a la zona verda 
va quedar afectada per l’esmentada sentència del Tribunal Suprem d’octubre 
de 2010. En conseqüència, dit projecte no ha pogut ser executat tal i com es 
va aprovar en el seu moment.  
 
IV. La present MPPGO ha estat elaborada pels Serveis Tècnics d’Urbanisme 
d’aquest Ajuntament, i el seu àmbit és el sector de planejament del Pla Parcial 
Masia en Notari-Pirelli, situat al nord del municipi, i limitat al nord per 
l’autopista C-32 i a l’est per la carretera C-15, i que queda definit al plànol 2 
d’aquesta MPPG. La seva situació al municipi es grafia en el plànol 1. La seva 
superfície, d’acord amb la transposició digitalitzada del PGOU, als plànols de 
la sèrie A, és de 151.753,76 m2. 
 
De conformitat amb els antecedents anteriors i amb el planejament vigent, els 
objectius de la present MPPGO en el referit àmbit del sector Masia en Notari – 
Pirelli són dos: 
 
1.- Adaptar el planejament vigent del municipi a la realitat existent. 
 
A partir de l’aprovació del planejament derivat i dels instruments de gestió i 
d’obres del sector Masia Notari – Pirelli, s’executaren les obres d’urbanització 
i, posteriorment, les d’edificació de la nova planta industrial de cables i 
sistemes. L’activitat rebé la llicència corresponent, i està en funcionament de 
d’aleshores, amb total normalitat i integrada en el teixit productiu del municipi. 
 
Tanmateix per complir amb les seves obligacions urbanístiques, el sector 
havia d’executar el projecte modificat d’urbanització dels espais lliures situats 



 

 

 

 

al nord del sector, aprovat per la Junta de Govern Local de 29 de desembre 
de 2009. 
 
L’àmbit d’aquest projecte ha estat modificat per la execució del nou enllaç de 
l’autopista C-32 amb la carretera C-15, eix Diagonal, que n’ha ocupat una part. 
En conseqüència, la present modificació ha de servir també per delimitar 
l’àmbit de les obligacions d’urbanització pendents del sector. 
  
La resta d’espais públics i privats del sector es mantenen com foren 
urbanitzats i lliurats a l’ajuntament, inclosos equipaments, vials i accessos al 
sòl privat. 
 
2.- Esmenar la situació jurídica de la implantació de la indústria Prysmian 
Cables y Sistemas arrel de la sentència del Tribunal Suprem de 22 d’octubre 
de 2010. 
 
En trobar-se les obres d’urbanització, a excepció de les de la zona verda 
indicada en l’apartat anterior, completament executades i rebudes per 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i l’activitat en marxa i degudament 
autoritzada, i en haver estat anul·lat el planejament derivat amb posterioritat, 
es produeix una manca de suport jurídic que cal esmenar. 
 
Així, en constituir el pla parcial anul·lat per la sentència l’instrument de 
planejament derivat que permet la transformació jurídica del sòl de la seva 
qualificació de sòl urbanitzable en sòl urbà, la present modificació es redacta 
per donar la garantia jurídica i completar el procés de transformació del sòl. 
 
V. La modificació proposada consisteix en la delimitació d’una Unitat 
d’actuació en sòl urbà, que inclou les àrees desenvolupades segons el pla 
parcial del Sector Masia en Notari – Pirelli, aprovat definitivament el 13 de 
març de 2002, i posteriorment anul·lat per la sentència del Tribunal Suprem de 
22 d’octubre de 2010, per tal d’adaptar el planejament a la realitat existent, 
que inclou la construcció de l’enllaç entre l’autopista C-32 i la carretera C-15, 
Eix Diagonal. 
 
L’àmbit de la modificació inclou els sòls urbanitzables d’acord amb el plànol 3. 
Aquests sòls constitueixen sòls urbanitzables industrials (sector Masia en 
notari – Pirelli, sector 2.14), clau 15d. 
 
El planejament proposat en la present modificació es limita a aplicar als tres 
tipus de sòl descrits en la memòria del document (parcel·la industrial, vialitat i 
estacionament i espais lliures), les claus de sòl urbà corresponents d’acord 
amb la normativa urbanística del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la 



 

 

 

 

Geltrú vigent. Aquesta zonificació és la que s’expressa al plànol 5 del 
document de modificació. 
 
El sistema d’actuació serà reparcel·lació per cooperació. 

 
VI. La dita proposta presentada a tràmit, conté la justificació que preveu 
l’article 97 del TRLUC en relació a la necessitat, l’oportunitat i la conveniència 
de la modificació pels interessos públics i privats concurrents. La proposta en 
tràmit no està inclosa en cap del supòsits establerts per l’article 97.2 del 
TRLUC que n’obliguen a una valoració negativa i la subsegüent denegació per 
part de l’òrgan competent per l’aprovació. 
 

Fonaments de dret 

1. De conformitat amb l’art. 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’art. 117.3  del Reglament 
de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol), la 
tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix 
procediment que la seva formació, amb les excepcions que s’estableixin per 
reglament i les particularitats previstes legalment.  
 
2. No es modifica cap sistema urbanístic d’espai lliure ni de zona verda ni 
equipament esportiu, pel que no està subjecta a l’establert per l’article 98 de la 
Modificació del Text Refós de la Llei d’urbanisme.  
 
No implica cap increment del sostre edificable, ni de la densitat de l’ús 
residencial, ni transforma cap ús establert amb anterioritat, tot i que representa 
un increment de la intensitat de l’ús industrial en resultar un superfície de sòl 
privat superior a la prevista inicialment pel pla general que es modifica; per 
tant, és d’aplicació el que estableixen els articles 99 i 100 del Text Refós de la 
Llei d’urbanisme. 
 
3. De conformitat amb l’establert en l’article 118.4 del Reglament d’urbanisme, 
les modificacions dels plans urbanístics han d’incorporar un estudi d’avaluació 
de la mobilitat generada, que així ho exigeixi la legislació aplicable. Aquesta 
legislació aplicable és la Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat, que en el seu 
article 18.2 diu que aquest estudi d’avaluació de la mobilitat generada s’ha 
d’incloure, com a mínim, en els plans territorials d’equipaments o de serveis, 
en  els plans directors, en els plans d’ordenació municipal o instruments 
equivalents i en els projectes de noves instal·lacions que es determinin per 
reglament. 
 
El Reglament que desenvolupa aquest article és el Decret 344/2006, de 19 de 
setembre, de regulació dels estudis de mobilitat generada; aquest decret, en 



 

 

 

 

l’article 3.1 estableix que cal incloure un estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada en els casos següents:  

a)  Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis. 
b)  Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que 

comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. 
c)  Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu 

la implantació de nous usos o activitats. 
 
En el cas de l’epígraf b) en que ens trobem, i atès que en la present 
modificació puntual no comporta nova classificació de sòl urbà o urbanitzable, 
no és procedent adjuntar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 
 
4. La Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació de plans i programes estableix 
quines modificacions de pla cal sotmetre a avaluació d’impacte ambiental. En 
aquest sentit, l’article 7 determina que s’hauran de sotmetre a aquest 
procediment les següents modificacions: 

a)  Les modificacions dels plans i els programes a què fan referència l’article 6 
i l’annex 1 que constitueixin modificacions substancials de les estratègies, 
les directrius i les propostes o de la cronologia dels plans i els programes, 
sempre que produeixin diferències apreciables en les característiques dels 
efectes previstos sobre el medi ambient. 

b)  Les modificacions que estableixin el marc per a l’autorització en un futur de 
projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental. 

c)  Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la 
classificació de sòl no urbanitzable o que n’alterin la qualificació; en aquest 
darrer cas, si les noves qualificacions comporten l’admissió de nous usos o 
de més intensitats d’ús respecte a l’ordenació que es modifica. 

d)  La resta de modificacions dels plans d’ordenació urbanística municipal que 
constitueixin modificacions substancials de les estratègies, les directrius i 
les propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències 
apreciables en les característiques dels efectes previstos sobre el medi 
ambient, llevat de les que afectin únicament el sòl urbà. 

e)  Les modificacions que puguin comportar repercussions sobre el medi 
ambient que no hagin estat avaluades anteriorment, llevat de les 
modificacions del planejament urbanístic. 

 
En el cas de la present modificació puntual, que simplement puntualitza les 
determinacions del planejament general vigent i hi adapta la realitat existent 
desenvolupada a l’empara d’aquest, no es dóna, en cap cas cap dels 
aspectes anteriors, i especialment: 



 

 

 

 

-  No es modifiquen substancialment les estratègies, les directrius i les 
propostes o de la cronologia dels pla vigent que produeixin diferències 
apreciables en les característiques dels efectes previstos sobre el medi 
ambient. 

-  No s’ estableix el marc per a l’autorització en un futur de projectes i activitats 
sotmesos a avaluació d’impacte ambiental. 

-  No s’alteren ni la classificació de sòl no urbanitzable ni la seva qualificació. 

-  No comporta repercussions sobre el medi ambient que no hagin estat 
avaluades anteriorment. 

 
Per tant, i d’acord amb la normativa d’avaluació de l’impacte ambiental, 
aquesta modificació no és susceptible d’haver de ser sotmesa a aquesta 
avaluació ni d’incloure informe ambiental. 
 
5. En compliment dels objectius propis d’aquesta modificació i a l’empara de 
l’establert a l’article 73.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), així com 
a l’art. 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, cal acordar dins l’àmbit delimitat en el 
plànol corresponent incorporat en el document de modificació la suspensió de 
la tramitació de qualsevol plans urbanístics derivats i d’instruments de gestió 
urbanística i d’urbanització, així com de l’atorgament de totes aquelles 
llicències, que contradiguin o no compleixin en ambdós supòsits amb la 
totalitat dels paràmetres tant de la normativa vigent, com de la proposada en 
la modificació.  
 
De conformitat amb l’article 74.1 TRLUC i l’article 103.3 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, si amb 
anterioritat a l’aprovació inicial no s’hagués acordat la suspensió potestativa 
(com és el cas), la suspensió que s’acordi amb motiu de l’aprovació inicial pot 
tenir una durada màxima de dos anys. Els seus efectes s’extingiran en els 
supòsits previstos a l’article 103.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme.  
 
Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap 
de nou per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran 
transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes (art. 74 
TRLUC i 103.5 RLUC). 
 
D’acord amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, mentre 
estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències en 
aplicació del que estableix l’article 73.2 de la Llei d’urbanisme, es podrien 
tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent 
que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament 



 

 

 

 

inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no 
es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament 
aprovat. 
 
6. L’òrgan municipal competent per a l’adopció dels acords d’aprovació inicial i 
provisional de la present Modificació puntual de Pla general és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim 
Local. D’acord amb l’article 47.2 ll) d’aquesta mateixa Llei, els referits acords 
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 
 
La seva tramitació s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació (concretament, arts. 96 i 85 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme) i l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva és la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (art. 80 a) TRLUC). 
 
El referit acord d’aprovació inicial s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la 
província, en el tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal 
d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes des 
de la darrera publicació obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme, i 96 i 85 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme.    
 
Per tot l’exposat, vist el document de Modificació puntual de Pla general 
d’Ordenació, així com els informes incorporats a l’expedient, i de conformitat 
amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desenvolupa, i vista la proposta de 
la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat, aquest Ple de l’Ajuntament 
acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, en l’àmbit del sector Masia En Notari – 
Pirelli, segons document elaborat pels serveis tècnics d’Urbanisme d’aquest 
Ajuntament.  
 
SEGON. Aprovar la suspensió de la tramitació d’instruments de planejament i 
gestió urbanística i l’atorgament de llicències, dins l’àmbit delimitat al plànol 
corresponent, d'acord amb les previsions legals aplicables. 
 
TERCER. Publicar el present acord i sotmetre’l a informació pública, en els 
mitjans i termes previstos legalment.  



 

 

 

 

  
Simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar informe, si s’escau, als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, d'acord amb el 
previst legalment. 
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria 
d'Urbanisme, Obres i Habitatge, carrer Josep Llanzà 1-7, 08800 de Vilanova i 
la Geltrú (Barcelona), de dilluns a divendres de 9:30 a 14 hores. 
 
QUART. Notificar aquest acord a l’empresa Prysmian, Cables y Sistemas 
S.A., amb expressió dels recursos que siguin escaients.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:   CiU (8), PSC (8), ICV (2) i Sr. Francisco  
       Álvarez =21 vots 
  Abstencions:  PP (2) i CUP (3) = 5 vots 
 
 

 15. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DESESTIMACIÓ, SI 
ESCAU, DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER LES 
ENTITATS “TERRENYS I ESTATGES, SLU, SOCIEDAD 
UNIPERSONAL”, “PROMOCIONS VILANOVA, SA” I “ESTATGES 
I PROMOCIONS, SL”, CONTRA L’ACORD DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE 28.07.2014, PEL QUAL S’ACORDA 
VERIFICAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A L’ÀMBIT DE LA SÍNIA DE LES VAQUES (CLAU 13), 
PER A LA REGULACIÓ DEL RÈGIM D’USOS DE LES FINQUES 
31, 33 I 35 DEL CARRER DE L’ÀNCORA. 

 
Relació de fets 
 
I. En data 28 de juliol de 2014, el Ple de l’Ajuntament va adoptar el següent 
acord: 
 

“PRIMER. Verificar el Text refós de la Modificació Puntual del Pla 
General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de la Sínia de 
les Vaques (clau 13), per a la regulació del règim d’usos de les 
finques 31, 33 i 35 del carrer de l’Àncora, aprovada provisionalment 
pel Ple de l’Ajuntament en data 3 de juny de 2013 i definitivament 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 2 
d’octubre de 2013, que incorpora el compliment de les 



 

 

 

 

prescripcions contingudes en el referit acord d’aprovació definitiva 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
 
SEGON. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona el present acord, juntament amb el Text refós verificat, 
degudament diligenciat, que inclou el text de les normes 
urbanístiques i els plànols d’ordenació, per triplicat i en suport 
informàtic i en format de tractament de textos, per a la seva 
publicació en el DOGC i consegüent executivitat. 
 
TERCER. Notificar el present acord als interessats que consten a 
l’expedient, amb expressió dels recursos que siguin escaients.” 

 
Contra aquest acord, en data 25 de setembre de 2014 (registre d’entrada 
núm. 2014026394), es va presentar recurs de reposició per les entitats 
“Terrenys i Estatges, S.L.U. Sociedad Unipersonal”, “Promocions Vilanova, 
S.A.” i “Estatges i Promocions, S.L.”   
 
II. En relació a dit recurs de reposició, figura incorporat a l’expedient informe 
jurídic emès pel Cap dels Serveis Jurídics i Administratius d’Urbanisme, el 
qual presenta el següent contingut: 

 “Assumpte: Recurs de reposició presentat en data 25 de setembre de 
2014 (registre d’entrada núm. 2014026394) per les entitats “Terrenys i 
Estatges, S.L.U. Sociedad Unipersonal”, “Promocions Vilanova, S.A.” i 
“Estatges i Promocions, S.L.”  contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 
data 28 de juliol de 2014, pel qual s’acorda verificar el text refós de la 
Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú a 
l’àmbit de la Sínia de les Vaques (clau 13), per a la regulació del règim 
d’usos de les finques 31, 33 i 35 del carrer de l’Àncora.  
 
Els recurrents sol·liciten en el seu recurs de reposició que s’acordi 
corregir el text refós esmentat a l’assumpte referenciat, incorporant les 
pretensions que van manifestar en el seu escrit d’al·legacions de 22 
d’abril de 2013 i, particularment, siguin suprimides les restriccions als 
usos comercials que exclouen la possibilitat de comerç alimentari i de 
formats superiors al PEC, tot donant compliment a la legislació 
comunitària, bàsica de l’estat i sectorial catalana, de conformitat amb els 
pronunciaments de l’informe de la Direcció General de Comerç obrant a 
l’expedient. 
 
En relació a dit recurs de reposició, cal fer les següents 
CONSIDERACIONS: 
 



 

 

 

 

I.- En data 4 de març de 2013, el Ple de l’Ajuntament va aprovar 
inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 
Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de la Sínia de les Vaques (clau 13), per a la 
regulació del règim d’usos de les finques 31, 33 i 35 del carrer de 
l’Àncora. 
 
D’acord amb la Memòria Justificativa del document de Modificació 
puntual del PGO objecte del present expedient, l’objectiu de dita 
modificació és la regulació del règim d’usos de les parcel·les 31, 33 i 35 
de l’àmbit del PERI Zona de suport d’Activitats portuàries a la Sínia de 
les Vaques.  
 
Amb aquest objecte és proposa una regulació del règim d’usos que 
permeti la desvinculació del sector amb l’activitat portuària, possibilitant 
així, en el marc del planejament urbanístic (PGO), el desenvolupament 
de les activitats de caràcter terciari i bàsicament el comerç i les oficines 
al servei del barri de mar i la ciutat en general, en el ben entès que el 
port, en desenvolupament del seu Pla Especial té la capacitat 
d’incorporar els usos de suport a les activitats portuàries.  
 
II.- L’esmentada aprovació inicial d’aquesta modificació puntual es va 
sotmetre a exposició pública pel termini d’un mes des de la darrera 
publicació obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del Reglament de la 
Llei d’urbanisme, i 85, 96 i Disposició Addicional Desena del Text refós 
de la Llei d’urbanisme, i es va publicar l’acord d’aprovació inicial en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 27 de març de 
2013, i en el Diari de Vilanova, de data 22 de març de 2013, així com en 
el tauló d’edictes de l’Ajuntament i en la pàgina web municipal.   

III.- Un cop transcorregut el termini d’informació pública al que es va 
sotmetre aquesta Modificació de PGO, i complimentats tots els tràmits 
legals preceptius, el 3 de juny de 2013 el Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú va acordar el següent: 
 

“PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades en data 22 
d’abril de 2013 (registre d’entrada núm. 2013010614/1) pels 
Srs. xxxxxxxxxxxx (en nom i representació de les entitats 
“Terrenys i Estatges, S.L.U. Sociedad Unipersonal”, 
“Promocions Vilanova, SA” i “Estatges i Promocions, SL”), 
xxxxxxxxxxxx (en nom i representació de “Obres Clavé, SA”) 
i xxxxxxxxxxxxxxx (en nom i representació de “Fincas Orgue, 
SL”), d’acord amb els motius i justificacions continguts a l’informe 
del Cap del Servei d’Urbanisme i del Cap dels Serveis Jurídics-
Administratius d’Urbanisme, incorporat a l’expedient. 
 



 

 

 

 

SEGON. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de la Sínia 
de les Vaques (clau 13), per a la regulació del règim d’usos de les 
finques 31, 33 i 35 del carrer de l’Àncora. 

El referit document de modificació incorpora en el seu contingut 
les consideracions de l’informe de la Direcció General de Comerç, 
afegint la referència expressa al Decret Llei 1/2009, del 22 de 
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, o normativa 
sectorial que el substitueixi i sigui vigent; així com en relació a la 
justificació de les raons imperioses d’interès general i 
d’àmbit competencial municipal de l’admissió de l’ús 
comercial en la categoria de Comercial Petit (PEC) amb 
excepció de l’alimentari. 

TERCER. Trametre el present acord, juntament amb una còpia de 
l’expedient administratiu complet, tres exemplars del document de 
Modificació puntual de Pla General d’Ordenació, degudament 
diligenciats, així com una còpia del dit document en suport 
informàtic a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per 
a la seva aprovació definitiva, d’acord amb l’article 80 a) del Text 
refós de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost). 

QUART. Notificar el present acord als interessats al.legants que 
consten a l’expedient, a la Direcció General de Turisme i a la  
Direcció General de Comerç, amb expressió dels recursos que 
siguin escaients.” 

 
IV.- Posteriorment, en data 2 d’octubre de 2013, la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona va acordar la seva aprovació definitiva, 
supeditant la seva executivitat i consegüent publicació al DOGC fins a la 
presentació d’un text refós que es presentarà per duplicat, verificat per 
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, 
on s’incorporin les prescripcions següents: 
 

“1.1 Cal grafiar les línies de domini públic, zona de protecció i la 
línia d’edificació en relació amb el ferrocarril i sol·licitar l’informe 
de la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment i, si 
s’escau, incorporar les consideracions que se’n derivin. 

1.2 Cal establir normativament el deure de cessió del 10% de 
l’increment de l’aprofitament i completar la documentació de la 
modificació amb la identitat de tots els propietaris o titulars durant 
els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació i els 
títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys, la previsió, en 



 

 

 

 

el document de l’agenda o del programa d’actuació del pla, de 
l’execució immediata del planejament i l’establiment del termini 
concret per a aquesta execució, una avaluació econòmica de la 
rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes 
comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i 
el que resulta de la nova ordenació. 
 
1.3 Cal establir uns paràmetres d’ordenació comuns per al 
possible Pla de millora d’ordenació de volums, relatius al gàlib 
màxim edificable, les alçades i nombre de plantes (que no haurien 
de superar les de l’entorn), les separacions a límits, la vialitat 
interna i el compliment de les reserves d’aparcament. 
 
1.4 Cal suprimir l’ús hoteler atès que el municipi ja disposa 
d’altres sòls més ben emplaçats per desenvolupar aquest ús. 
 
1.5 Cal mantenir la regulació de les separacions a llindars de 
l’equipament escolar del solar núm. 29 atès que no forma part 
d’aquesta modificació i atès que s’ha construït amb les 
separacions a límits vigents.” 

 
Segons dit acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, el 
text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols 
d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de 
textos, en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre 
PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments 
tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes 
urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la 
Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva. 
 
V.- En compliment d’aquestes prescripcions, es va sol·licitar informe de 
la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment, el qual va ser 
emès amb data 19 de febrer de 2014, requerint amb caràcter previ 
determinades correccions així com la sol·licitud d’informe a ADIF. 
 
Incorporades les referides correccions en el document de text refós 
d’aquesta Modificació puntual de Pla General, elaborat pel Cap del 
Servei d’Urbanisme, i rebut informe favorable d’ADIF, de data 3 de juny 
de 2014, s’emet amb posterioritat informe favorable de la Direcció 
General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment, de data 25 de juny de 
2014, segons consta incorporat a l’expedient. Pel que fa a la resta de 
prescripcions assenyalades en l’acord d’aprovació definitiva de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de 2 d’octubre de 2013, el document de 



 

 

 

 

text refós de la referida modificació de PGO elaborat pel Cap del Servei 
d’Urbanisme incorpora també cada una d’aquelles, als efectes del seu 
compliment. 
 
En conseqüència, en data 28 de juliol de 2014, el Ple de l’Ajuntament va 
acordar el següent: 
 

“PRIMER.- Verificar el Text refós de la Modificació Puntual del 
Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de la 
Sínia de les Vaques (clau 13), per a la regulació del règim d’usos 
de les finques 31, 33 i 35 del carrer de l’Àncora, aprovada 
provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en data 3 de juny de 2013 
i definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona en data 2 d’octubre de 2013, que incorpora el 
compliment de les prescripcions contingudes en el referit 
acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona. 
 
SEGON.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona el present acord, juntament amb el Text refós verificat, 
degudament diligenciat, que inclou el text de les normes 
urbanístiques i els plànols d’ordenació, per triplicat i en suport 
informàtic i en format de tractament de textos, per a la seva 
publicació en el DOGC i consegüent executivitat. 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats que consten a 
l’expedient, amb expressió dels recursos que siguin escaients.” 

 
VI.- L’objecte, doncs, de l’acord de verificació impugnat, no pot ser un 
altre que el de donar compliment, mitjançant el text refós de la MPPGO 
verificat, a les prescripcions exigides per l’acord d’aprovació definitiva 
adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 2 
d’octubre de 2013.  
 
En conseqüència, no pot tenir un altre contingut ni introduir altres 
aspectes que els que li són propis, atès que la referida MPPGO ja ha 
estat objecte d’aprovació definitiva per part de l’administració competent 
i el text refós únicament s’exigeix per incorporar en el document les 
específiques prescripcions exigides per l’òrgan competent, als únics 
efectes de la seva executivitat i consegüent publicació al DOGC. 
Altrament, seria contrari al principi de seguretat jurídica, i aquesta 
Corporació s’estaria atribuint competències que legalment no li 
corresponen.  
 



 

 

 

 

I en relació a aquest acord, els recurrents no impugnen cap element 
referit a les prescripcions concretament exigides per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona que motiven l’acord de verificació i 
l’elaboració del text refós, sinó que el que es pretén per aquesta via és 
modificar la pròpia MPPGO, ja aprovada definitivament, a l’objecte 
d’incorporar unes pretensions ja manifestades en el seu escrit 
d’al·legacions de 22 d’abril de 2013. 
 
Convé recordar, així mateix, que aquestes mateixes pretensions que ara 
es tornen a reproduir en el present recurs de reposició ja van ser 
expressament desestimades, mitjançant l’acord del Ple de l’Ajuntament 
del 3 de juny de 2013. I que l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 2 d’octubre de 2013 va recollir el 
mateix criteri municipal, i a tal respecte en l’apartat “Valoració de 
l’expedient” conté la següent argumentació literal: 

“pel que fa a l’informe de la Direcció General de Comerç, 
s’incorpora la referència expressa al Decret Llei 1/2009 del 22 de 
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials i, en relació 
amb la falta de justificació de la limitació que suposa aquest 
expedient a la genèrica per a la resta dels sòls inclosos en la 
trama urbana consolidada, s’incorpora també a la memòria del 
document que l’àrea d’influència de l’àmbit de la Sínia de les 
Vaques ja té una correcta oferta de comerç de proximitat 
principalment alimentària i d’establiments en les categories 
de mitjà i gran establiment comercial.”     

 
Per tant, el que procediria per part dels recurrents, en relació a les seves 
pretensions de modificar el document de MPPGO per tal que siguin 
suprimides les restriccions als usos comercials que exclouen la 
possibilitat de comerç alimentari i de formats superiors al PEC, és 
presentar el corresponent recurs contra l’acord d’aprovació definitiva de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 2 d’octubre de 
2013, una vegada es doni la conformitat al text refós elaborat i verificat 
per l’Ajuntament, i sigui degudament publicat en el DOGC juntament 
amb les normes urbanístiques d’aquest instrument de planejament, per a 
la seva executivitat (arts. 106 i 107 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat per Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost).  

 

Però, per les raons abans argumentades, aquesta concreta pretensió no 
és jurídicament plausible per la via d’impugnar en seu de reposició 
l’acord municipal de verificació del text refós de la MPPGO, quin objecte, 
com s’ha dit anteriorment, no pot ser un altre que el de donar 
compliment a les prescripcions exigides per l’esmentat acord d’aprovació 



 

 

 

 

definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 2 
d’octubre de 2013, i tota vegada que mitjançant aquest recurs de 
reposició no s’ha impugnat cap element referit a les prescripcions 
concretament exigides per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona que motiven l’acord de verificació i l’elaboració del text refós. 

 
CONCLUSIÓ: 
 
Per tot l’exposat, a criteri del sotasignant procediria DESESTIMAR 
TOTALMENT el recurs de reposició presentat en data 25 de setembre 
de 2014 (registre d’entrada núm. 2014026394) per les entitats “Terrenys 
i Estatges, S.L.U. Sociedad Unipersonal”, “Promocions Vilanova, S.A.” i 
“Estatges i Promocions, S.L.”  contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 
data 28 de juliol de 2014, pel qual s’acorda verificar el text refós de la 
Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú a 
l’àmbit de la Sínia de les Vaques (clau 13), per a la regulació del règim 
d’usos de les finques 31, 33 i 35 del carrer de l’Àncora, en compliment 
de les prescripcions derivades de l’acord d’aprovació definitiva de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 2 d’octubre de 2013. 
 
En els esmentats termes s’emet el present informe, que se sotmet a 
qualsevol altre criteri millor fonamentat en dret.” 

 
Fonaments de dret 

1. Arts. 85, 96, 106 i 107 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i l’article 17.6  del 
Reglament de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de 
juliol). 
 
2. L’Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els 
requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes 
urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la 
Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva, 
 
3. L’òrgan municipal competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim 
Local, en relació amb l’article 85.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.  
 
D’acord amb l’article 47.2 ll) de la referida Llei de bases de règim local, el 
referit acord requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la corporació. 
 



 

 

 

 

Per tot l’exposat, i vista la proposta de la Comissió Informativa de Serveis a la 
Ciutat, aquest Ple de l'Ajuntament acorda: 
 

ACORD 

“PRIMER. Desestimar el recurs de reposició presentat en data 25 de setembre 
de 2014 (registre d’entrada núm. 2014026394) per les entitats “Terrenys i 
Estatges, S.L.U. Sociedad Unipersonal”, “Promocions Vilanova, S.A.” i 
“Estatges i Promocions, S.L.”  contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 
28 de juliol de 2014, pel qual s’acorda verificar el text refós de la Modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de la 
Sínia de les Vaques (clau 13), per a la regulació del règim d’usos de les 
finques 31, 33 i 35 del carrer de l’Àncora, en compliment de les prescripcions 
derivades de l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona de 2 d’octubre de 2013, a la vista de l’informe 
jurídic emès pel Cap dels Serveis Jurídics i Administratius d’Urbanisme, 
incorporat a l’expedient. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a les entitats “Terrenys i Estatges, S.L.U. 
Sociedad Unipersonal”, “Promocions Vilanova, S.A.” i “Estatges i Promocions, 
S.L.”, amb expressió dels recursos que siguin escaients, així com a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, als efectes oportuns.” 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:   CiU (8), PSC (8), CUP (3), ICV (2) i Sr. Francisco 
        Álvarez = 21 vots 
  Abstencions:  PP = 2 vots 
 
 
 

 16. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE PLE D’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL MOBILIARI, 
ABALISAMENT I MEGAFONIA DE LES PLATGES DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ EN EL SEU APARTAT PRIMER, PARÀGRAF 
SEGON. 
 

Antecedents de fets 
 
1.  En data 5 de maig de 2014, el Ple Municipal en sessió ordinària va aprovar 

el següent acord:  
 



 

 

 

 

“PRIMER. Adjudicar a l’empresa SERVEIS MARÍTIMS I COSTERS DE 
LA MEDITERRÀNIA, SL (SEMAC) amb CIF B-43670405, el contracte 
del servei de manteniment del mobiliari, abalisament i megafonia de les 
platges de Vilanova i la Geltrú, per un termini 4 anys, amb possibilitat 
de pròrroga per dos anys més per períodes anuals, pel procediment 
obert subjecte a regulació harmonitzada i amb tramitació d’urgència 
d’acord amb l’establer a l’article 112 del TRLCSP, per un import anual 
de 84.145,00 € (VUITANTA-QUATRE MIL CENT QUARANTA-CINC 
EUROS) de base imposable més 17.670,45 € d’IVA, que fan un total de 
101.815,45 € (CENT UN MIL VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB 
QUARANTA-CINC CÈNTIMS).  
 
(...)” 

 
2.  En dit acord de Ple també es recollia: “la despesa econòmica prevista per a 

l’exercici del 2014 dependrà de la data d’inici del contracte, i serà, 
aproximadament, de 49.084,58 € (més IVA), preveient que el contracte 
s’iniciarà l’1 de juny de 2014”. 

 
3.  En data 20 d’octubre de 2014 s’ha detectat que el càlcul de dita despesa 

econòmica per a l’exercici 2014 s’ha realitzat com si cada un dels mesos 
de l’any es prestés idèntic servei. 

 
4.  Atès que el servei no es presta d’una manera lineal al llarg de l’any, la 

despesa anual per a l’exercici del 2014 s’ha de calcular a tenor del 
calendari definit en el segon paràgraf del punt 5 del Plec de 
prescripcions tècniques, que diu literalment: 

 
“El pressupost del contracte es divideix en 416.000 €, IVA inclòs. 
Aquest preu fa referència als treballs objecte del servei reflectit en el 
primer punt d’aquest document i que s’especifica en l’annex I. Dins 
d’aquest pressupost hi ha inclosa la quantitat de 104.000 € anuals, IVA 
inclòs, que determina el pressupost per a un equip de treball per a cada 
any del contracte segons el calendari que segueix: a) Temporada de 
bany: de l’1 de maig al 30 de setembre, treballs diaris en dies 
laborals de dilluns a divendres, i b) Temporada hivernal: de l’1 
d’octubre al 30 d’abril de l’any següent, un dia a la setmana; més 
un equip de més, durant les dues setmanes abans de Setmana 
Santa, pel trasllat i muntatge de tot el material en les platges, i 
dues setmanes a partir de l’1 d’octubre, un cop acabada la 
temporada d’estiu, pel desmuntatge de tot el material de les 
platges i el seu trasllat a les instal·lacions corresponents. L’horari 
laboral serà de 8 hores per dia en jornada partida i regit pel conveni 
col·lectiu de la construcció de la província de Barcelona, segons 



 

 

 

 

resolució 7TRE/3978/2007, de 27 de novembre, pel qual es disposa la 
inscripció i la publicació d’aquest conveni per als anys 2007-2011(codi 
de conveni núm. 0801065). La resta del pressupost 40.000 € estarà 
destinada a la part del material aportat que el contractista ha d’assumir i 
que es referencia en l’annex II punt 1, repartit en els 4 anys del 
contracte, quedant aquest en 10.000 € anuals, IVA inclòs.” 

 
5.  La despesa econòmica destinada a satisfer aquest servei anualment és 

per un total de 101.815,45 € (IVA inclòs), dels quals corresponen 91.815 € 
pels serveis prestats i 10.000 € pel material utilitzat, que subministrarà 
l’empresa a raó dels preus segons la seva proposta econòmica, al llarg de 
l’any, tal i com s’especifica en el punt 5 del plec de prescripcions tècniques. 

 
6.  El cost dels serveis a prestar a partir de la data de la formalització del 

contracte ha de ser de 92.289,60 € (IVA inclòs), dels quals 82.289,60 € 
(IVA inclòs) corresponen als serveis ha prestar i 10.000 € (IVA inclòs) al 
material, en lloc dels 49.084,58 € contrets per a aquest any 2014, i per tant 
s’ha d’incrementar aquesta xifra, afegint la quantitat que falta de 
43.205,12 € per poder satisfer els pagaments totals per a aquest any 
2014, de 92.289,60 €. 

 
Fonaments de dret 
 
Per tot això, i d’acord amb les competències previstes al 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, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 
“PRIMER. MODIFICAR la despesa econòmica prevista per a l’exercici de 
2014, per un import de QUARANTA-NOU MIL VUITANTA-QUATRE EUROS I 
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (49.084,58 €), més IVA, tal i com consta a 
l’acord PRIMER, apartat segon, del contracte del servei de manteniment del 
mobiliari, abalisament i megafonia de les platges de Vilanova i la Geltrú, 
adjudicat a l’empresa SERVEIS MARÍTIMS I COSTERS DE LA 
MEDITERRÀNIA, SL (SEMAC), amb CIF B-43670405. 
 
SEGON. APROVAR l’increment de QUARANTA-TRES MIL DOS-CENTS 
CINC EUROS I DOTZE CÈNTIMS (43.205,12 €) de la despesa econòmica 
prevista per a l’exercici de l’any 2014, que aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 53.162.22799 del pressupost del 2014, corresponent al 
contracte del servei de manteniment del mobiliari, abalisament i megafonia de 
les platges de Vilanova i la Geltrú.” 
 



 

 

 

 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (8 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del 
Sr. Francisco Álvarez Marín). 
 
 
PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA: 
 

 17. ACCEPTACIÓ DE LA PETICIÓ DE QUITANÇA FORMULADA 
PER PARC DEL GARRAF SPORT, AIE, DELS DEUTES QUE 
MANTÉ AMB L’AJUNTAMENT; DESISTIMENT DELS 
RECURSOS CONTENCIOSOS INTERPOSATS CONTRA 
DIVERSES RESOLUCIONS DICTADES PER AQUEST 
AJUNTAMENT; I AUTORITZACIÓ DEL REFINANÇAMENT DELS 
PRÉSTECS HIPOTECARIS CONCERTATS AMB BANKIA. 

 
Aquest punt de l’ordre del dia queda retirat. 
  
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 

18. RECURSOS HUMANS. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JGL 
DE 7.10.2014, PEL QUAL ES CONCEDEIX LA COMPATIBILITAT 
AL TREBALLADOR AMB DNI 38152552Z. 

 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 d’octubre de 
2014, pel qual es concedeix la compatibilitat a un treballador de l’Escola i 
Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat, el qual diu literalment el 
següent: 

 
I. El treballador d’aquest Ajuntament amb DNI 38.152.552-Z, ha sol·licitat 

compatibilitzar el treball a l’administració com a professor de música a 
l’Escola Municipal de Música Mestre Montserrat, amb l’exercici privat de 
professor d’arpa a l’Escola Pia de Granollers, amb una dedicació 
aproximada de 4 hores setmanals. 

 
II. Aquest treballador està contractat al 50 % de la jornada, el que representa 

una jornada setmanal de 18,75 hores. 
 
III. ATESA la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal 

al servei de les Administracions Públiques. 
 
IV. ATÈS que l’article 329.2 del Decret 214/90 indica que en cap cas la suma 

de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot 
superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, 
incrementada en un 50%. 



 

 

 

 

 
V. ATÈS que, en qualsevol cas, el desenvolupament d’un lloc de treball pel 

personal que s’inclou a la Llei, serà incompatible amb l’exercici d’algun 
càrrec, activitat o professió pública o privada que pugui impedir o 
menyscabar l’estricte compliment dels seus deures, o comprometre la 
imparcialitat o independència del funcionari. 

 
VI. ATÈS que l’atribució de declaració de compatibilitats i incompatibilitats ha 

estat delegada pel Ple en la Junta de Govern. 
 

Per tot això, la Junta de Govern acorda: 
 

ACORD 
 
“De conformitat amb els articles 1.3, 2, 12 i 13 de la Llei 53/84, declarar la 
compatibilitat al treballador amb DNI 38.152.552-Z, per a l’exercici privat de 
professor d’arpa a l’Escola Pia de Granollers, amb una dedicació màxima de 
37,5 hores setmanals. 
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot 
moment a l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del 
treballador i dels horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir 
amb posterioritat a aquesta declaració de compatibilitat. 

 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a 
falta molt greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat està 
tipificat com a falta greu.” 
 

 
El Ple de l’Ajuntament queda assabentat d’aquest acord de la Junta de Govern 
Local. 
 

 
 19. ESPORTS. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDESSA 

DE DATA 01.10.2014, DE RECLAMACIÓ I COMPENSACIÓ DEL 
DEUTE ENTRE L’AJUNTAMENT I PARC DEL GARRAF SPORT, 
AIE. 

 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de l’alcaldessa de data 1 
d’octubre de 2014, el qual es transcriu literalment a continuació: 

 
Relació de fets 
 
Atès que el Ple de la corporació de data 28 de juliol de 2014 va acordar la 
Intervenció total de les concessions dels equipaments del Complex Esportiu del 
Parc del Garraf i de l’Esportiu La Piscina. 
 



 

 

 

 

Atès que en el citat acord es liquidava el deute existent amb la concessionària 
en el següent sentit: 
 
“SEGONA. ESTIMAR PARCIALMENT LA PETICIÓ DE REEQUILIBRI 
ECONÒMICOFINANCER DE LES CONCESSIONS sol·licitada pel concessionari 
mitjançant escrit de data 21 de març de 2014, quantificant el desequilibri provocat per 
causa imputable a l’Ajuntament en l’import total de 670.935,39 €, de conformitat amb el 
desglossament que es recull al Pla de Viabilitat recollit com a Annex 1, i que respon als 
següents conceptes: 
 

1.  Impacte actuacions discrecionals i ordenades per l’Ajuntament amb relació a 
les quotes antigues de la piscina, per un import de 579.155,17 €. 

2.  Impacte sobre els ingressos d’abonaments derivat de l’execució de les obres 
del CEM Esportiu la Piscina, per un import total de 57.870,15 €. 

3.  Impacte actuacions ordenades per l’Ajuntament dels Programes aquàtics, per 
un import total de 33.910,07 €. 

 
Per tant, l’import total corresponent al reequilibri ascendeix a 670.935,39 €.  
 
Per tal de fer front a aquestes quantitats, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprova 
l’atorgament d’una aportació econòmica en concepte de restabliment de l’equilibri 
econòmic dels contractes objecte d’aquest expedient. 
 
TERCERA. LIQUIDACIÓ DELS DEUTES EXISTENTS A DATA ACTUAL PER PART 
DE L’ADJUDICATARI DE LES CONCESSIONS. A data actual, l’adjudicatari adeuta a 
l’Ajuntament els següents conceptes i imports: 
 

a.  En concepte de consum elèctric de l’equipament objecte de la concessió del 
Complex Esportiu, per import de 627.380,05 €, més 120.445,89 € d’IVA a 
data 31-05-2014, d’acord amb la relació que figura en el pla de viabilitat 
(més el que es produeixi fins el moment que la concessionària es pugui 
abastir de forma autònoma de conformitat amb la clàusula següent), més els 
interessos que es puguin meritar. 

b.  Per la quantitat de 285.243,77 €, més 59.901,19 € d’IVA en concepte del cost 
de l’obra de “substitució del forjat de les platges de la piscina municipal del 
carrer Olivella 2” , més els interessos que es puguin meritar. 

c.  Pels cànons meritats i no pagats d’ambdues concessions, que actualment 
ascendeix a la quantitat de 108.801,02 €, dels quals 25.389,36 € corresponen 
al CEM La Piscina, i 83.411,66 € al CEM Parc del Garraf, d’acord amb 
l’informe complementari, més els interessos que es puguin meritar. 

d.  Per import de 34.219 € més 7.185,99 € d’IVA, en concepte d’honoraris 
derivats d’assistència tècnica a la intervenció, acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de 6 de maig de 2013, més els interessos que es puguin meritar. 

 
En aquest acte, s’acorda la LIQUIDACIÓ D’AQUESTS CONCEPTES I IMPORTS, 
REQUERINT EL SEU PAGAMENT A LA CONCESSIONÀRIA, per un import total de 
1.055.643,84 €, més l’IVA que correspongui. 
 
Així mateix ES REQUEREIX EN AQUEST ACTE LA CONCESSIONÀRIA, per tal que 
dipositi, en un termini no superior a QUINZE (15) DIES, i en la forma prevista en els 
Plecs, les garanties contractuals de les concessions per un import de 126.459,98 € del 
CEM Esportiu la Piscina i 72.851,96 € corresponents al CEM Parc del Garraf. 
 



 

 

 

 

Es posa de manifest, tanmateix, la existència d’un deute de les concessionàries amb la 
Companyia Municipal d’Aigües, per consums d’aigua dels equipaments, per import total 
de 90.310,11 € de la concessió del complex Esportiu, i de 58.876,47 €, de la concessió 
del Complex Esportiu La Piscina (tot això a data 21 de maig de 2014).” 
 
 
Atès que a data d’avui la concessionària no ha satisfet cap import pels 
conceptes esmentats. 
 
Atès que a data d’avui, la despesa en concepte de consum elèctric s’ha 
incrementat i actualment suposa un IMPORT DE 661.694,37 EUROS MÉS 
127.651,90 EN CONCEPTE D’IVA, que adeuta la concessionària a 
l’ajuntament. 
 
Atès que en data 29 de juliol, es va satisfer per part de l’Ajuntament, l’import de 
54.000 € en concepte de bestreta a favor de la concessionària, per a fer efectiu 
el pagament dels salaris dels treballadors d’aquesta. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  Acord de Ple de data 28 de juliol de 2014 pel qual es delega a l’alcaldessa 

les facultats del Ple en relació a les concessions. 
 
2.  Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 
 
Per tot això, RESOLC : 
 
PRIMER. COMPENSAR EL DEUTE DE L’AJUNTAMENT AMB LA 
CONCESSIONÀRIA PER CAUSA DEL REEQUILIBRI DE LA CONCESSIÓ, 
QUANTIFICAT EN 670.935,39 EUROS SEGONS ELS CONCEPTES 
ESPECIFICATS A LA CLÀUSULA SEGONA DE L’ACORD DE PLE DE 28 DE 
JULIOL DE 2014, AMB EL DEUTE DE LA CONCESSIONÀRIA AMB 
L’AJUNTAMENT EN CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PER 
IMPORT DE 661.694,37 EUROS, MÉS 127.651,90 EN CONCEPTE D’IVA, 
LIQUIDAT A DATA 30 D’AGOST DEL 2014. 
 
SEGON. REQUERIR LA CONCESSIONÀRIA PER A QUÈ FACI EFECTIU, EN 
UN TERMINI NO SUPERIOR A QUINZE (15) DIES ELS SEGÜENTS 
IMPORTS: 
 

1)  Diferència entre la compensació del Reequilibri de la concessió i el deute 
per subministrament elèctric que ascendeix a 118.410,88 euros IVA 
inclòs, en data 30 d’agost del 2014. 

2)  Dipòsit de les fiances no dipositades fins al moment, per import de 
199.311,94 euros, d’acord amb el penúltim paràgraf de la clàusula 
tercera de l’acord de Ple de 28 de juliol del 2014. 

3)  Pagament dels cànons de la concessió no satisfets fins al moment, per 
import de 108.801,02 euros, d’acord amb l’apartat c) de la clàusula 
tercera de l’acord de Ple de 28 de juliol 2014. 



 

 

 

 

4)  Devolució de la bestreta de data 29 de juliol de 2014, per import de 
54.000 €. 

 
TERCER. FACULTAR L’ALCALDESSA PER A PROCEDIR A INTERPOSAR 
LES ACCIONS JUDICIALS O ADMINISTRATIVES QUE CORRESPONGUIN 
PER A LA RECLAMACIÓ DELS CITATS IMPORTS, TANT CONTRA LA 
CONCESSIONÀRIA COM CONTRA QUALSEVOL ALTRE RESPONSABLE 
SOLIDARI si transcorregut el termini fixat no s’ha fet efectiu la totalitat del 
deute. 
 
QUART. NOTIFICAR EL PRESENT DECRET a la concessionària. 
 
CINQUÈ. DONAR COMPTE DEL PRESENT DECRET al proper Ple de la 
Corporació. 
 
SISÈ. Advertir la concessionària que els incompliments culpables de tipus 
contractual i en relació amb els requeriments efectuats en el marc de la 
intervenció poden donar lloc a l’obertura del corresponent expedient 
sancionador amb les conseqüències que se’n puguin derivar, en quant a 
l’assumpció de responsabilitats solidaries, tant de l’AIE com dels membres que 
la componen.” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament queda assabentat d’aquest Decret. 
 
 

 20. ESPORTS. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDESSA 
DE DATA 01.10.2014, DE NOMENAMENT D’INTERVENTORA 
ÚNICA EN LA INTERVENCIÓ TOTAL DE LES CONCESSIONS 
DELS EQUIPAMENTS DEL COMPLEX ESPORTIU DEL PARC 
DEL GARRAF I DE L’ESPORTIU LA PISCINA. 

 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de l’alcaldessa de data 1 
d’octubre de 2014, que es transcriu literalment a continuació: 
 

Relació de fets 
 
Atès que el Ple de la corporació, de data 28 de juliol de 2014 va acordar la 
Intervenció total de les concessions dels equipaments del Complex Esportiu del 
Parc del Garraf i de l’Esportiu La Piscina. 
 
Atès que en data 4 d’agost es va dictar un Decret al que es requeria, entre 
altres, una interlocució vàlida amb la concessionària, la determinació d’un 
gerent de les concessions, així com la remissió d’una sèrie de documentació. 
 



 

 

 

 

Atès que, després del temps transcorregut s’ha pogut constatar que la 
interlocució no ha estat la volguda i desitjable per la falta de capacitat operativa 
de la mateixa respecte a molts aspectes de la concessió. 
 
Atès que a data d’avui la concessionària encara no ha nomenat el gerent per a 
les concessions que els hi va ésser requerit. 
 
Atès que en l’actualitat es manté la manca d’estructura directiva suficient a les 
dues instal·lacions. 
 
Atès que consta a l’Ajuntament, de forma extraoficial la dissolució d’un dels 
components de l’Associació d’Interès Econòmic que composa la concessionària, 
i que aquest fet podria comportar la resolució culposa del contracte de 
concessió. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  Acord de Ple de data 28 de juliol de 2014 pel qual es delega a l’alcaldessa 

les facultats del Ple en relació a les concessions. 
2.  Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 
 
Per tot això, RESOLC : 
 
 
“PRIMER. SUBSTITUIR LA INTERVENCIÓ CONJUNTA ACORDADA PEL 
PLE DE DATA 28 DE JULIOL DE 2014, PER UNA INTERVENTORA ÚNICA 
EN LA PERSONA DE LA SRA. xxxxxxxxxxxxxx, amb dedicació exclusiva a 
les concessions i augmentant la presència física a les instal·lacions, per tal 
d’efectuar les tasques encomanades. 
 
SEGON. AMPLIAR LA INTERVENCIÓ EN EL SENTIT D’INTERVENIR TOTS 
ELS COMPTES DE LA CONCESSIONÀRIA, REQUERINT-LA PER A QUÈ 
FACILITI LES DADES D’ACCÉS ALS MATEIXOS I PERMETI LA SEVA 
OPERATIVITAT PER PART DE LA INTERVENTORA. En cas de manca de 
col·laboració de la concessionària en aquest aspecte, ES FACULTA 
EXPRESSAMENT la Interventora per a la creació d’un compte corrent especial, 
als efectes de garantir que la totalitat dels ingressos de la concessió es destinin 
única i exclusivament a fer front a les despeses determinades per la 
Interventora. 
 
TERCER. REQUERIR, DE NOU, LA CONCESSIONÀRIA PER TAL QUE 
REMETI LA TOTALITAT DE LA DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA EN DATA 
4 D’AGOST DE 2014, en un termini no superior a TRES (3) DIES, a comptar 
des de la notificació del present decret. 
 
QUART. REQUERIR, DE NOU, A PARC DEL GARRAF ESPORT, AIE, per tal 
que notifiqui a l’Ajuntament, en un termini no superior a TRES (3) DIES, les 
PERSONES QUE ASSUMEIXEN LA CONDICIÓ DE GERENTS DE LES DUES 



 

 

 

 

INSTAL·LACIONS, segons s’estableix als Plecs i als organigrames enviats per 
la pròpia concessionària. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR EL PRESENT ACORD a la concessionària. 
 
SISÈ. DONAR COMPTE DEL PRESENT ACORD al proper Ple de la 
Corporació.” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament queda assabentat d’aquest Decret. 
 
 
 

MOCIONS 
 

Grup Municipal d’ICV 
 

 21. MOCIÓ PER RECLAMAR LA RETIRADA DEL RECURS I 
SUSPENSIÓ PROVISIONAL DEL DECRET LLEI SOBRE LA 
POBRESA ENERGÈTICA I SOL·LICITAR L’AJUT ECONÒMIC 
PERTINENT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 

 
Les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya indiquen que una quarta part 
de la població catalana està en risc de pobresa i que un 11% de les llars 
catalanes (300.000 famílies) tindran problemes aquest hivern per mantenir 
casa seva a una temperatura adequada.  Un dels darrers informes de Creu 
Roja assegura que el 58% de les persones que atén pateix pobresa 
energètica, és a dir, no poden escalfar adequadament el seu habitatge o no 
poden pagar els rebuts de la llum, aigua o gas. 
 
Les causes que generen aquesta precarietat energètica estan vinculades a la 
crisi, l’atur i l’exclusió social; però també a la pujada en el preu de la energia 
en un 80% en els darrers deu anys que ha beneficiat a les principals 
operadores de l'Estat a costa de fer cada cop més difícil l’accés a uns serveis 
bàsics i imprescindibles per a una vida digna. L’impagament suposa el tall dels 
subministres per part de les companyies i per tant, risc d’endeutament, 
impacte sobre la salut física i mental de les persones, especialment de la gent 
gran. 
 
El 7 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la major part dels 
punts de la moció d'ICV-EUiA sobre la pobresa energètica que pretén 
respondre a aquesta situació, i que obligava al Govern de la Generalitat a 
desenvolupar les lleis i normes per fer-la efectiva. 
 



 

 

 

 

El 23 de desembre de 2013, el Govern de la Generalitat promulgava el Decret 
Llei 6/2013 pel qual es modifica la llei que regula el Codi de Consum de 
Catalunya, on s'estableixen normes i requisits per a la suspensió del tall del 
subministrament de llum i gas durant el període de novembre a març  per a les 
persones i famílies que acreditin la seva situació de vulnerabilitat (uns 
ingressos per sota de la Renda de Suficiència de Catalunya: 569,12 € 
mensuals, 7.967,73 € anuals), mantenint l'obligació de pagar el deute 
acumulat entre el període d'abril a octubre del mateix any. ICV-EUiA va exigir 
al Govern la modificació d’aquest decret llei, de manera que s'ampliï a tot l'any 
la suspensió del tall de subministrament de llum i gas al col·lectiu de persones 
i famílies en condicions de vulnerabilitat, i que es condoni el deute per 
impagament d’aquests serveis a aquestes persones i famílies a càrrec dels 
beneficis de les empreses de llum i gas, i que mentre això no es faci efectiu el 
Govern assumeixi la responsabilitat pressupostària que li correspon, i no derivi 
als ajuntaments la totalitat de la càrrega d’aquest deute. 
 
El passat 22 d’octubre, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs 
presentat pel Govern espanyol contra el Decret llei de la Generalitat i n'ha 
acordat la suspensió temporal per un termini màxim de cinc mesos, 
argumentant que envaeix competències estatals en matèria de regulació 
energètica, ja que defineix les persones en situació de vulnerabilitat 
econòmica, cosa que considera que suposa una discriminació respecte a 
ciutadans d'altres autonomies. 
 
L'hivern passat, van acollir-se al Decret llei 500 famílies. Ara, les 895 famílies 
que s'havien acollit a les garanties ofertes pel decret s'exposen a que els tallin 
la llum o el gas a l'hivern en cas d'impagament. Aquesta suspensió va més 
enllà de la desprotecció de les persones en risc de pobresa i prioritza el joc 
polític per davant la protecció de les famílies en situació de vulnerabilitat 
econòmica. 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Rebutjar la mesura presa pel Govern espanyol i la seva actitud 
interposant  el recurs contra el Decret llei 6/2013 i la seva suspensió 
provisional, que demostra clarament la seva insensibilitat davant una proposta 
de mínims, que tot i ser encara insuficient, intenta fer front a la pobresa 
energètica. 
 
SEGON. Reclamar la rectificació i retirada del recurs i suspensió provisional 
del decret llei per a evitar aprofundir més en la indefensió i agreujar la situació 
de vulnerabilitat de les famílies que podrien beneficiar-se de les mesures 
previstes pel decret Llei 6/2013. 
 



 

 

 

 

TERCER. Que subsidiàriament l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, sol·licitant 
l’ajut econòmic pertinent a la Generalitat de Catalunya, disposi dels 
mecanismes i recursos necessaris per tal d’atendre les demandes de les 
persones i famílies que acreditin la seva situació de vulnerabilitat (uns 
ingressos per sota de la Renda de Suficiència de Catalunya) i es puguin trobar 
en situació de tall de subministrament de llum i gas durant el període de 
novembre de 2014 a març  2015. 
 
QUART. Comunicar al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya i al 
Parlament de Catalunya aquests acords.” 
 
Es vota la moció, amb la votació separada dels punts: 
 
VOTACIÓ PUNTS 1 i 2: 
 
  Vots a favor: CiU (8), PSC (8), CUP (3) i ICV (2) = 21 vots 
  Vots en contra: PP = 2 vots 
  Abstencions: Sr. Francisco Álvarez = 1 vot 
 
VOTACIÓ PUNTS 3 i 4: 
 
S’aproven per unanimitat dels presents (8 vots de CiU, 8 del PSC, 2 del PP, 3 
de la CUP, 2 d’ICV i el del Sr. Francisco Álvarez). 
 
 
Per tant, queda aprovada la totalitat dels acords de la moció. 
 
 

 22. MOCIÓ PER A ESTUDIAR I REALITZAR UNA PROVA PILOT DE 
RECOLLIDA PORTA A PORTA AL NUCLI ANTIC DE LA CIUTAT 
DIRIGIDA A PERSONES AMB PROBLEMÀTICA DE MOBILITAT 
REDUÏDA I GENT GRAN. 

 
El Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú es caracteritza per una estructura 
compacta amb un nucli de carrers estrets, amb un parc d’habitatges que no 
disposa d’ascensors i també d’una estructura poblacional d’edat d’un alt índex 
d’envelliment i de dependència important.  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de diverses intervencions a la 
Geltrú o la iniciada el 2007 amb el Projecte d’Intervenció Integral del Nucli 
Antic de Vilanova, ha revitalitzat i actualitzat aquesta àrea de la ciutat posant 
en valor la seva identitat i patrimoni històric, lluitant contra la degradació 
urbanística i socioeconòmica i adequant-lo a les necessitats de la població 
resident; és a dir, millorant i adaptant les infraestructures i equipaments, 



 

 

 

 

incrementant l’atractiu com a lloc de residència, d’activitat econòmica i cultural, 
al servei del veïns i, en general, de tota la població del municipi. 
 
A inici 2013, el govern municipal va presentar un Programa de recollida 
selectiva de residus porta a porta que havia d’implementar-se primer en un 
sector de la ciutat i progressivament a la resta. Per falta de finançament el 
programa no s’ha desenvolupat. 
 
Aquest servei porta a porta a més d’augmentar l’eficiència en la recollida de 
residus hagués evitat els desplaçament en els sectors del Nucli Antic que la 
gent gran i principalment aquelles que tenen mobilitat reduïda han de fer per 
dipositar en contenidors els residus domèstics.  
 
Considerant la problemàtica de la gent gran i de les persones amb mobilitat 
reduïda en els sectors del Nucli Antic on gran part del parc d’habitatges no 
disposa d’ascensors i facilitats d’accessibilitat, el grup municipal proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Estudiar i realitzar una prova pilot de recollida porta a porta al Nucli 
Antic de la ciutat dirigida a persones amb problemàtica de mobilitat reduïda o 
gent gran que ho sol·liciti i que en els seus habitatges tinguin excessives 
barreres arquitectòniques, no disposin d’ascensors o els seus habitatges es 
trobin a distància dels contenidors de recollida de residus. 
 
SEGON. La prova pilot s’implementarà a inicis del 2015.” 
 
 
Es deixa sobre la taula aquesta moció. 
 
 

Grup Municipal de la CUP 
 

 23. MOCIÓ PER LA REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA. 
 
En els darrers anys s’ha intensificat el debat al voltant de la desafecció 
política.  Cada dia que passa veiem com creix el distanciament dels ciutadans 
respecte de la política. 
 
Trobem una sèrie de fets que evidencien aquesta creixent desafecció política: 
important increment del percentatge de vot nul i blanc, la baixa participació en 
les diferents conteses electorals, la baixa identificació de la ciutadania amb els 
partits polítics o el desprestigi dels polítics que mostren les diferents 



 

 

 

 

enquestes publicades per mitjans de comunicació.  Un desprestigi cap a la 
classe política que malauradament es tradueix en desprestigi de les 
institucions democràtiques del nostre país. 
 
A tall d’exemple il·lustratiu, dir que segons l’enquesta social europea, l’Estat 
espanyol ha estat des de fa dècades el país amb menys interès per la política 
de tots els països europeus.  El promig de desinterès es troba entorn del 80% 
de ciutadans que declarava que la política li interessa poc o gens. 
 
La ciutadania veu els partits polítics com organitzacions opaques, amb 
dinàmiques internes poc democràtiques, poc complidores amb el programa 
promès... 
 
Tots aquests fets evidencien que els ciutadans i les ciutadanes demanen que 
les diferents formacions polítiques i també les institucions actuïn de forma molt 
més transparent o també participar activament, mitjançant processos 
participatius, d’aquelles decisions importants, sigui a nivell de barri, ciutat o 
país, que els afecten. 
 
Com a representants polítics més propers als veïns i veïnes de Vilanova tenim 
el deure de prendre tots els compromisos necessaris per evitar que la població 
vegi la política com quelcom llunyà, obscur i estrany.  Mesures com les que 
proposa la moció poden ajudar a recuperar la bona imatge de les institucions, i 
també poden proporcionar un debat intern en les formacions polítiques que 
acabi traduint-se en l’acabament d’una antiga forma de fer política que té els 
dies comptats. 
 
És per això que el Ple de Vilanova i la Geltrú insta les diferents formacions 
polítiques amb representació municipal a la nostra ciutat a adoptar les 
següents mesures: 
 
1.  Limitar a un màxim de dues legislatures el temps en que els i les càrrecs 

electes exerciran com a tal. 
 
2. Eliminar els càrrecs de designació política, coneguts com a càrrecs de 

confiança, i comprometre’s a contractar tothom mitjançant concurs públic. 
 
3. Limitar el sou dels i les càrrecs electes a un màxim de 2’5 cops el SMI i 

elaborant una escala salarial molt més d’acord amb la realitat laboral real. 
 
4. Eliminar la duplicitat de càrrecs a l’administració pública. 
 
5. Mostrar una actitud totalment transparent tant pel que fa als criteris de 

contractació com a la situació econòmica del partit polític o administració. 



 

 

 

 

 
 
Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:       CUP = 3 vots 
  Vots en contra:  CiU (8), PSC (8) i PP (2) = 18 vots 
  Abstencions:     ICV (2) i Sr. Francisco Álvarez = 3 vots 
 
 
 

Grup Municipal de CiU 
 

 24. MOCIÓ EN RELACIÓ AMB LA COMMEMORACIÓ DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LA NO VIOLÈNCIA VERS LES DONES. 

 
El 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos 
per manifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per 
fer pública la nostra ferma voluntat de seguir treballant fins a eradicar-la.  
 
Una any més, malauradament, tornem a ser aquí per haver de recordar i fer 
palès que els drets de les dones són drets humans i que el fet de vulnerar-los, 
més enllà de la injustícia i la crueltat, significa una manca de reconeixement 
de l’autoritat i la llibertat femenina i representa un gran impediment per assolir 
la pau, el desenvolupament i el dret d’exercir la ciutadania. Una societat 
desenvolupada no es pot permetre vulnerar els drets més bàsics i elementals 
de la meitat de la seva població.  
 
En la societat actual, les discriminacions s’han revelat, a la pràctica, molt més 
resistents i insidioses del que es podria imaginar; les raons de les desigualtats 
estan més lligades a les estructures de funcionament de la nostra societat del 
que es creia. Al mateix temps, en situacions de crisi com la que ara ens toca 
viure, la xacra de la violència masclista es torna silenciosa i la lluita per 
apoderar les dones i fomentar la denúncia social de qualsevol forma de 
violència contra les dones retrocedeix davant la impossibilitat material de 
sobreviure en solitari. La manca d’autonomia i de llibertat que moltes vegades 
envolta les dones, les situa en una posició de dependència i d’inseguretat que 
les fa més vulnerables.  
 
La violència contra les dones, sigui quina sigui la seva situació particular, és 
una violació greu de llurs drets fonamentals, però encara és més odiosa i 
intolerable en el moment en què s’exerceix contra una dona afectada per una 
discapacitat; i, això no obstant, és proporcionalment més freqüent. A la Unió 
Europea existeixen aproximadament 40 milions de nenes i dones amb 
discapacitat de les quals més del 40% sofreix o ha sofert alguna forma de 



 

 

 

 

violència. Les dones amb discapacitat s’enfronten a una discriminació múltiple, 
freqüentment desconeguda i invisible, que es tradueix en la pràctica en una 
veritable vulneració constant dels seus drets i llibertats. En l’imaginari col·lectiu 
les dones amb discapacitat estan oblidades. Per a aquestes dones no existeix 
cap tipus de reconeixement social, perquè senzillament no existeixen.  
 
La discapacitat no ha de ser considerada des de la vulnerabilitat, sinó des de 
la necessitat d’establir un nou ordre mitjançant la visualització de les 
aportacions de les dones i la participació de manera activa en la presa de 
decisions, sense cedir davant d’estereotips socials que no tenen en compte la 
seva singularitat i les limiten, tot donant pas a noves mirades sobre el món i 
obrir, així, noves vies de transformació personal i col·lectiva.  
 
Avui, al nostre país, disposem del coneixement i dels instruments adients per 
avançar en la lluita contra la violència masclista, disposem dels elements 
necessaris per construir una base sòlida que ens permeti donar respostes 
integrals i de manera coordinada a les diferents problemàtiques que es 
deriven d’una situació de violència cap a les dones, cap a totes les dones, 
incloses les que, a més a més, pateixen una doble discriminació, perquè tenen 
alguna diversitat funcional. 
 
Des de ja fa força anys, han estat moltes les mesures activades per fer front a 
la violència masclista. S’han aprovat lleis innovadores, s’han posat en marxa 
recursos d’atenció, suport i recuperació per a les dones i per als seus fills i 
filles, s’han acordat protocols entre tots els agents implicats i, dia a dia, es 
posen en marxa mesures i programes impulsats per les associacions de 
dones i promoguts per les administracions per avançar en l’eradicació 
d’aquesta violència. No obstant això, malgrat tots els avenços, en la 
quotidianitat se segueixen vulnerant els drets fonamentals de les dones, i la 
seva dignitat i la seva llibertat es veuen afectades amb les pràctiques violentes 
que pateixen. Malgrat això, les dones segueixen sent assassinades pel fet de 
ser dones i totes les mesures seran insuficients si no hi ha una autèntica 
transformació de les relacions entre homes i dones, dels seus models de 
comportament, sentimentals i afectius.  
 
Reivindiquem que hem de tenir a l’abast tots els recursos possibles per 
prevenir-la, perseguir-la, i pal·liar i reparar els seus efectes amb l’únic objectiu 
possible i desitjable de la seva eradicació. És necessari que el suport, els 
coneixements, els sabers i la voluntat i el treball de les entitats de dones i de 
moltes institucions i organitzacions implicades en aquesta lluita comptin amb 
el suport polític i de les administracions. És necessari que les institucions i 
administracions puguin comptar amb la xarxa associativa i l’expertesa dels 
moviments de dones. I és imprescindible que tota la societat, homes i dones, 



 

 

 

 

lluiti per visibilitzar, denunciar i eliminar qualsevol tipus de discriminació patida 
per les dones.  
 
La prevenció i la sensibilització no es poden desvincular de les intervencions 
adreçades a tota la població, incidint molt especialment en la població més 
jove.  
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Renovar i refermar el compromís de sumar esforços i crear 
sinergies de treball col·laboratiu, també amb els homes, que facin possible 
construir conjuntament dinàmiques innovadores per avançar en l’eradicació de 
la violència masclista. 
 
SEGON. Denunciar i condemnar totes les manifestacions de la violència 
masclista, que són un atemptat contra els drets humans fonamentals, el dret a 
la vida, el dret a la integritat física i el dret a la llibertat. 
 
TERCER. Destinar tots els recursos necessaris en l’atenció a les dones que 
han patit o pateixen violència masclista i els seus fills i filles.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (8 vots de CiU, 
8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del Sr. 
Francisco Álvarez Marín). 
 
 

 25. MOCIÓ DE L’AMPA DE L’ESCOLA VOLERANY, AMB EL 
SUPORT DE CIU, DEL PSC I DE LA CUP, DE REBUIG A LA 
LOMCE. 

 
El Consell escolar de l’Escola Volerany de Vilanova i la Geltrú, reunit el 13 
d’octubre de 2014, manifesta el seu rebuig a la LOMCE i en demana la seva 
retirada i que mai s’apliqui. 
 
Aquesta Llei suposa una modificació d’aspectes cabdals de l’actual legislació 
d’educació que en absolut obeeix a necessitats del nostre sistema educatiu. En 
volem destacar: 
 
− Obre la porta a la privatització de l’educació pública. Els agents privats són 

definits com a titulars de potestats públiques, se’ls atorga funcions de 
regulació i se’ls equipara a unes administracions públiques rebaixades. A 



 

 

 

 

partir d’allò que estableix la LOMCE, les administracions públiques 
(ministeri i CCAA) només seran uns agents més que participen en la 
prestació del servei i, per tant, no caldrà que garanteixin el dret a 
l’escolarització. 

   
− Ataca el model d’immersió escolar vigent a Catalunya, creant un problema 

allà on hi havia una solució trobada fa molts anys, i menysté el català 
qualificant-lo d’assignatura “específica”. Equipara el català a la segona 
llengua estrangera o a la religió catòlica, perquè el castellà i la primera 
llengua estrangera són qualificades de “troncals”. Centralitza i espanyolitza 
el sistema educatiu. Si fins ara l’estat només fixava, com a màxim, un 55% 
del currículum a Catalunya, a partir d’ara l’horari mínim de les assignatures 
troncals fixat per l’estat serà de, “com a mínim”, un 50%, la qual cosa deixa 
el màxim obert sense submissió a percentatges. A més a més, nega a la 
Generalitat la potestat per avaluar el seu propi sistema educatiu establint 
proves centralitzades. Aquesta voluntat re-centralitzadora suposa una 
regressió important en l’autonomia dels centres. Els models educatius que 
són més eficients són aquells que són mes descentralitzats. 

 
− Introdueix el sistema de rànquings on les escoles rebran ajudes en funció 

dels resultats acadèmics assolits, però no fa esment a cap factor de 
correcció d’aquests resultats en funció de l‘entorn social de cada centre. 

 
− Obre la porta a una selecció prematura entre els alumnes des dels 13 anys. 

A partir de 2n d’ESO, s’obren tres vies selectives que suprimeixen la 
formació comuna a l’etapa obligatòria. Així, es podran descartar els 
alumnes que tenen dificultats abans d’iniciar 3r d’ESO. Aquesta selecció 
prematura posa en qüestió la igualtat real d’oportunitats. 

 
− Recupera l’obligació que les famílies hagin de triar entre l’assignatura de 

religió catòlica i una altra assignatura que s’anomenarà “Valores Sociales y 
Cívicos”. Això suposa una greu vulneració del que el Tribunal Suprem ha 
establert reconeixent el dret dels alumnes a no haver de fer una alternativa 
concreta a l’assignatura de religió. Les famílies han de poder triar els valors 
religiosos que vulguin per als seus fills, però aquesta opció no ha de ser 
sufragada amb fons públics. 

 
− Dóna tractes de favor a les escoles concertades, deixant que el mercat 

dirigeixi la planificació de l‘oferta educativa. A partir d’ara, l’Administració 
educativa corresponent deixa de poder decidir la concessió de concerts en 
funció de les necessitats d’escolarització i, en canvi, passa a sotmetre 
aquest criteri a la voluntat de les patronals de l’escola concertada de 
demanar-los. 

 



 

 

 

 

− Atempta al dret de participació democràtica de famílies, alumnes i 
professorat en el govern del centre. Converteix el consell escolar en un 
òrgan consultiu sense cap capacitat decisòria. Si volem mantenir i impulsar 
la participació de les famílies cal que el consell escolar continuï amb les 
competències que tenia fins ara.  No podem acceptar que es pretengui 
imposar a la societat una nova Llei orgànica d’educació sense cap voluntat 
de consens polític i social.  Cal dir prou a que l’educació sigui una moneda 
d’intercanvi polític entre partits que únicament defensen interessos 
particulars i no una voluntat real d’aconseguir una educació pública, de 
qualitat i gratuïta per als nostres fills i filles. 

 
 
És per tot això que aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 

 
ACORD 

 
“PRIMER. Pronunciar-se en contra de l’aplicació de la LOMCE a tots els 
centres docents de Vilanova i la Geltrú i de Catalunya. 
 
SEGON. Manifestar el suport a la comunitat educativa de la ciutat en totes 
aquelles accions de caràcter reivindicatiu, pacífic i de desobediència a la 
LOMCE que tinguin per objectiu garantir l’educació pública, democràtica, laica i 
en català.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:      CiU (8), PSC (8), CUP (3) i ICV (2) = 21 vots 
  Vots en contra: PP (2) i Sr. Francisco Álvarez = 3 vots 
 
 

 26. MOCIÓ DE REBUIG DELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE 
L’ESTAT ESPANYOL. 

 
El Govern espanyol va presentar al Congrés dels Diputats, el 30 de setembre 
de 2015, el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2015. 
 
Un any més la proposta de pressupostos que planteja el govern espanyol 
suposa una nova asfíxia i reducció de la inversió de l’Estat a Catalunya. 
Concretament, per a l’any 2015, la inversió a Catalunya serà del 9,5% del 
total, el percentatge més baix dels darrers 17 anys, situant Catalunya com el 
territori de l’Estat amb menys inversió en termes relatius.  Des que Mariano 
Rajoy és president del Govern espanyol les inversions estatals a Catalunya 
han disminuït un 58%.  



 

 

 

 

 
Mentre que Catalunya genera gairebé el 20% del PIB del conjunt de l’Estat 
espanyol, la inversió que rebrà és menys de la meitat del que li correspondria 
d’acord amb el seu pes en el PIB global. És impossible reactivar l’economia 
espanyola amb uns pressupostos que asfixien el territori que més riquesa 
genera.  
 
Els recursos del model de finançament autonòmic i les transferències de 
l’Estat a les Comunitats Autònomes (polítiques actives d’ocupació, 
dependència, etc.) per al 2015 són un 18% inferiors a les del 2012. Aquesta 
és una política que atempta directament contra l’estat del benestar, ja que són 
les comunitats autònomes les que presten la gran majoria de serveis socials 
com ara la sanitat, l’educació o l’atenció a les persones dependents.  
 
Els pressupostos de l’Estat per al 2015 no donen resposta a cap de les 23 
mesures d’àmbits com l’economia, les polítiques socials o les infraestructures 
que el president Mas va traslladar a Mariano Rajoy a la reunió que van 
mantenir el passat mes de juliol.  Aquests pressupostos van completament en 
la direcció contrària de la voluntat de diàleg amb Catalunya que Mariano Rajoy 
ha manifestat darrerament.  
 
Per tot el que s’ha exposat, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Rebutjar el projecte de Llei de Pressupostos generals de l’Estat per 
a l’any 2015, per tractar-se d’uns pressupostos centralistes i antisocials, que 
van en contra la reactivació econòmica, que situen Catalunya a la cua en 
inversió relativa i que no responen a les necessitats de Catalunya. 
 
SEGON. Instar el Govern espanyol a reformular els pressupostos generals de 
l’Estat, incrementant la inversió a Catalunya, territori que genera gairebé el 
20% del PIB, així com també les transferències de l’Estat a les comunitats 
autònomes, les quals són les que presten la gran majoria de serveis socials. 
 
TERCER. Donar trasllat d’aquests acords al president del Govern de la 
Generalitat, al president del Govern espanyol i als grups parlamentaris del 
Congrés dels Diputats i del Senat.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent. 
 
  Vots a favor:      CiU (8), PSC (8), CUP (3) i ICV (2) = 21 vots 
  Vots en contra: PP (2) i Sr. Francisco Álvarez = 3 vots 



 

 

 

 

 
 

Grup Municipal del PSC 
 

 27. MOCIÓ PER L’AMPLIACIÓ DE L’OFERTA DE CICLES 
FORMATIUS A LA CIUTAT. 

 
Vilanova i la Geltrú té una bona oferta formativa en molts dels nivells 
educatius.  Els diferents governs municipals s’han preocupat per reclamar 
equipaments quan ha calgut per fer que la preocupació i l’interès per la 
qualitat de l’educació i la formació sigui un dels trets distintius de la ciutat. 
 
Sense anar més lluny, en els darrers anys, i fruit d’una necessitat creixent de 
places per a estudiants de secundària i també del lideratge municipal, s’ha 
arribat a construir un nou institut, l’institut de Baix a Mar, que de moment ha 
cobert fins ara les necessitats formatives de places de secundària obligatòria. 
Tenim, per tant, tots els centres públics de secundària amb una oferta de 
places per a l’ESO i per al Batxillerat que aconsegueixen oferir aquests 
estudis a tota la població vilanovina que ho demana i, fins i tot, en alguna 
modalitat, a alumnes de fora de la ciutat. 
 
Un cop acabada l’ESO o el batxillerat, però, existeix una oferta formativa 
limitada, que no s’ha incrementat en els darrers anys de forma adequada en 
relació amb el creixement de l’alumnat que acaba l’ESO a la ciutat. En els 
últims anys, i motivat en gran mesura per les grans dificultats que tenen els 
joves de la nostra comarca per trobar una feina entre dels 16 i els 18 anys 
amb un alt percentatge d’atur, s’està detectant que la sortida natural d’una part 
d’aquests joves, l’especialització en determinades professions a través de 
cicles formatius, està massa limitada per l’existència d’una reduïda oferta a la 
ciutat i a la comarca d’aquesta mena d’estudis.  
 
Aquest fet provoca que hi hagi un nombre notable d’alumnat que queda en 
llistes d’espera dels cicles formatius i que l’única sortida viable que troba és fer 
uns estudis de Batxillerat que, en alguns casos, no s’adeqüen al seu perfil ni a 
les seves necessitats de formació, i que en el pitjor dels casos pot provocar 
que abandonin els estudis.  
 
L’Ajuntament, com a organisme que coneix el territori, és coneixedor 
d’aquesta inadequació de places i també és coneixedor de les demandes 
d’ampliació de l’oferta que van proposant els instituts.  És per això que creiem 
que pot actuar amb més fermesa en aquest tema.  Creiem que ha de tenir un 
paper de lideratge, amb la voluntat de sumar veus dels agents afectats per 
ampliar l’oferta de cicles. Per altra part, creiem també que cal aprofitar les 



 

 

 

 

noves modalitats de formació professional que actualment s’estan posant en 
marxa per tal de dotar la comarca d’un ampli ventall formatiu en aquest àmbit. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 

“PRIMER. Instar l’equip de govern municipal perquè en el termini d’un mes 
expliqui a la comissió informativa corresponent quin és l’estat de l’oferta 
formativa de cicles a la ciutat i en contrasti la demanda. 
 
SEGON. Instar l’equip de govern municipal perquè reculli les demandes de 
cicles dels centres de secundària de la ciutat per proposar la incorporació de 
nous cicles formatius als actuals que s’adeqüin a les necessitats dels 
estudiants que acaben l’ESO i el batxillerat. 
 
TERCER. Instar el Departament d’Ensenyament a ampliar l’oferta de cicles 
formatius en els propers cursos i a crear una mesa amb els ajuntaments de la 
comarca del Garraf per proposar un calendari d’actuacions per incrementar el 
nombre de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior a la comarca.”  
 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents (8 vots de CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 
vots d’ICV i el vot del Sr. Francisco Álvarez Marín). 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“PRIMER. Instar l’equip de govern municipal perquè en el termini d’un mes 
expliqui a la comissió informativa corresponent quin és l’estat de l’oferta 
formativa de cicles a la ciutat i en contrasti la demanda. 
 
SEGON. Instar l’equip de govern municipal perquè segueixi recollint les 
demandes de cicles dels centres de secundària de la ciutat per proposar la 
incorporació de nous cicles formatius als actuals que s’adeqüin a les 
necessitats dels estudiants que acaben l’ESO i el batxillerat. 
 
TERCER. Continuar instant el Departament d’Ensenyament a ampliar l’oferta 
de cicles formatius en els propers cursos i a crear una mesa amb els 
ajuntaments de la comarca del Garraf per proposar un calendari d’actuacions 
per incrementar el nombre de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior 
a la comarca.”  
 



 

 

 

 

  28. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV: 
 
Sobre l’acomiadament de dos treballadors de manteniment de Parc del Garraf 
Sport, AIE. 
 
 

 29. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC: 
 
Sobre el traspàs de personal de l’IMET a l’Escola Municipal de Música. 
 
 

30. MOCIÓ D’URGÈNCIA DEL PSC PELS CANVIS DE PERSONAL A 
L’IMET. 

 
El passat dia 20 d’octubre la senyora gerent de l’IMET va entregar a un 
treballador, que fins l’hora ocupava el lloc de cap d’estudis de l’IMET, un 
Decret del regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna, dictat 
en data 17 d’octubre, mitjançant el que s’amortitzava el seu lloc de treball en 
aquest organisme i s’aprovava la creació d’un nou lloc de treball de tècnic 
responsable a l’Escola de Música, al qual s’adscrivia aquest treballador. 
 
Al mateix temps que se li entregava l’esmentat Decret, se li comunicava que ja 
podia abandonar el que fins aquell moment havia estat el seu lloc de treball, 
perquè a la tarda s’incorporava a l’Escola de Música. 
 
Fins aleshores, aquest tipus de decisions sempre s’havien dut a terme 
després de negociacions amb els propis treballadors o treballadores i els seus 
representants per tal de garantir en tot moment els drets laborals dels 
treballadors i treballadores de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció de l’acord següent: 
 

ACORD 
 

“Deixar sense efecte el Decret del regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 
Organització Interna, dictat en data 17 d’octubre de 2014 i retornar a la 
persona afectada el seu lloc de treball i les condicions laborals que tenia 
abans de l’esmentat Decret.” 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA: 
 
Es vota en primer lloc la urgència de la moció, la qual s’aprova amb el resultat 
següent: 
 
  Vots a favor:     PSC (8), PP (2), CUP (3), ICV (2) i Sr. Francisco 
          Álvarez = 16 vots 
  Vots en contra: CiU = 8 vots 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ: 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:     PSC (8), PP (2), CUP (3), ICV (2) i Sr. Francisco 
          Álvarez = 16 vots 
  Vots en contra: CiU = 8 vots 
 
 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“Instar el govern perquè deixi sense efecte el Decret del regidor d’Hisenda, 
Recursos Humans i Organització Interna, dictat en data 17 d’octubre de 2014 i 
retornar a la persona afectada el seu lloc de treball i les condicions laborals 
que tenia abans de l’esmentat Decret.” 
 

 
  31. MOCIÓ D’URGÈNCIA DE LA CUP PERQUÈ L’AJUNTAMENT 

DEIXI DE TENIR TRACTES AMB L’EMPRESA COFELY I PER 
RECONDUIR LA MUNICIPALITZACIÓ DEL MANTENIMENT DE 
LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 

 
Des de la CUP ja hem mostrat en vàries mocions i intervencions en aquest Ple 
la nostra voluntat que l’Ajuntament treballi per a la municipalització dels 
serveis fonamentals i necessaris que ha de prestar a la ciutadania. 
 
Les externalitzacions d’aquests serveis provoquen que l’Ajuntament perdi el 
control directe i que aquest passi a mans, en molts casos, d’empreses 
multinacionals que només tenen l’objectiu de guanyar quants més diners 
millor, i amb ben poc interès pel servei en sí, ni per les condicions laborals 
dels seus treballadors.  Unes empreses, doncs, que en la majoria dels casos 



 

 

 

 

tenen uns principis ètics més que dubtosos i que només els mouen els 
principis més primaris del capitalisme. 
 
Un exemple l’hem trobat en el cas que s’està destapant els darrers dies arran 
de la trama “Púnica” on algunes empreses obtenien importants contractacions 
de manera irregular a canvi de donar comissions il·legals a càrrecs electes i 
alcaldes de diferents municipis espanyols.  En el centre de tota aquesta trama 
hi trobem l’empresa Cofely Espanya, SAU, que va obtenir concessions 
valorades en centenars de milions d’euros.  Aquesta empresa, que és una filial 
de SUEZ Energy Services Espanya, que a la seva vegada forma part de la 
multinacional francesa GDF SUEZ, i que també treballa per a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.  Concretament, fa el servei de manteniment de les 
instal·lacions esportives municipals.  
 
Des de la CUP creiem que el nostre Ajuntament no pot treballar amb una 
empresa de la qual s’ha destapat aquest modus operandi i que s’hauria de 
deixar de tenir-hi cap mena de relació immediatament. 
 
És per tot això que aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 

“PRIMER. Deixar de tenir relacions comercials, tan aviat com sigui possible, 
amb l’empresa Cofely Espanya, SAU. 
 
SEGON. Establir alguna mena de protocol pel qual aquest Ajuntament no 
treballarà ni tindrà tractes amb cap empresa que s’hagi demostrat que ha estat 
involucrada en casos de corrupció i de comissions il·legals en altres 
administracions públiques. 
 
TERCER. Fer una reunió durant els propers dies on hi siguin presents el 
govern municipal, els grups de l’oposició, representants dels treballadors que 
actualment treballen per a l’Ajuntament a través de l’empresa Cofely, els 
sindicats municipals i els tècnics municipals involucrats per mirar la viabilitat 
de la municipalització d’aquest servei. 
 
QUART. Que en cap cas es publiquin les bases per a un nou concurs per 
externalitzar el servei de manteniment de les instal·lacions esportives, fins que 
no s’hagin realitzat tots els contactes del punt anterior i fins que no s’hagin 
esgotat totes les possibilitats per a una possible municipalització del servei.” 
 
 
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA: 
 



 

 

 

 

Es vota en primer lloc la urgència de la moció, la qual s’aprova amb el resultat 
següent: 
 
  Vots a favor:  CiU (8), PSC (8), PP (2), CUP (3) i ICV (2) = 23 vots 
  Vots en contra: Sr. Francisco Álvarez  = 1 vot 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ: 
 
Es vota la moció amb votació separada dels punts, la qual s’aprova amb el 
resultat següent: 
 
Votació punt 1: 
  Vots a favor: CiU (8), PSC (8), CUP (3), ICV (2) i Sr. Francisco 
      Álvarez = 22 vots 
  Abstencions: PP = 2 vots 
 
Votació punt 2: 
 
S’aprova per unanimitat dels presents (24 vots) 
 
Votació punts 3 i 4: 
 
  Vots a favor:       PSC (8), CUP (3) i ICV (2) =  13 vots 
  Vots en contra:  CiU (8) i PP (2) = 10 vots 
  Abstencions:     Sr. Francisco Álvarez = 1 vot 
 
 
 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 

Grup Municipal de la CUP 
 
17 de setembre 2014 
 
TERRASSES 
 
1.  Quines accions s’han portat a terme per tal de controlar que la 

col·locació de taules i cadires en terrasses de la via pública s’ajusti al 
que regula l’ordenança aprovada? 

 
a)  Al principi de l’estiu es van fer reunions per ubicacions amb tots els 

afectats als llocs més conflictius, per tal de delimitar l’ocupació. Aquests 
llocs van ser: pl. de les Cols, pl. dels Cotxes, tambla Principal (entre 



 

 

 

 

Cervantes i Francesc Macià i també entre  Les Tereses i Tetuan) i 
rambla de la Pau, tant al tram inicial (entre els núm. 1 i 17) com al final 
(entre els núm 95 i 109), que són els trams amb més incidència de 
bars. Aquestes reunions s’han repetit en alguns casos amb la 
incorporació de nous establiments, perquè tots els afectats tinguin la 
mateixa informació. 

 
b)  Alguns establiments han hagut de reduir l’ocupació respecte als anys 

anteriors per la nova incorporació d’altres establiments a diversos punts 
de la ciutat.  L’espai públic a ocupar és el mateix, però hi ha més locals 
que demanen terrassa. 

 
c)  S’han fet inspeccions periòdiques per tal que no excedeixin de 

l’ocupació que marca a la llicència. S’està treballant constantment en la 
línia de prioritzar que no ocupin més del que tinguin assignat per 
llicència, que deixin els vials lliures pel pas dels vianants i que respectin 
el descans dels veïns. 

 
d)  Des del mes de juny aquestes inspeccions també es realitzen alguns 

caps de setmana, de manera aleatòria, obligant a que els establiments 
ocupin realment el que tenen a la llicència.  

 
e)  Als establiments que s’obren nous se’ls requereix que compleixin les 

característiques de colors dels tendals i mobiliari de terrassa que es 
demanen a l’ordenança. 

 
2.  En cas de detectar que es sobrepassa el límit, quin tipus de sancions 

es preveuen? 
 
Aquest tipus de sanció està tipificada com a falta LLEU a l’ordenança i, per 
tant, tindria una multa d’entre 150 i 400 €. 
 
3.  S’ha obert algun expedient a algun local de la ciutat per aquesta 

qüestió? 
 
Normalment, els establiments fan cas de les nostres recomanacions i els 
advertim moltes vegades del que poden ocupar. A data d’avui no ha estat 
necessari obrir cap expedient per aquesta qüestió. 
 
4.  En quin estat es troba cadascun d’aquests expedients? 
 
No hi ha expedients. 
 
Grup Municipal d’ICV 



 

 

 

 

 
1.  A la plaça dels Boleranys es troba un sorral que emmarca un jocs 

infantils. El sorral s’està buidant i deixa al descobert una estructura 
metàl·lica perillosa per als nens i nenes que juguen al sorral.  

 
 Quina data té prevista el Govern municipal per al manteniment dels 

jocs infantils i sorral de la plaça dels Boleranys?  
 
A l'expedient d’urbanisme consta que a data 13 de novembre 2009 es va fer 
l'acta de recepció condicionada a uns informes que feien referència a unes 
prescripcions i intervencions que calia atendre.   
 
Entre aquestes prescripcions es deia en l’informe relatiu a la recepció per part 
de l’Ajuntament dels nous espais públics de la plaça dels Boleranys, plaça de 
Josep Tarradellas i del parc de Baix a Mar: “Tan sols resta pendent de 
col·locar el perfil de goma de la zona de jocs infantils de la plaça dels 
Boleranys.  De les dues mostres fetes considerem que la més adient és la de 
perfil arrodonit que posteriorment es va millorar la fixació amb cargols cada 
mig metre”. 
 
S’han destinat 3.000 € per eliminar el risc fent-los més visibles, ja que no es 
poden eliminar per la seva funció de delimitador de la terra.  
 
L’actuació prevista és la instal·lació d’un tauló de fusta per l’interior del 
parterre aferrat a la pletina metàl·lica de manera que s’elimina el cantell viu de 
la pletina i es dóna més visibilitat al canvi de nivell. 
 
______________________________________________________________ 
 
 
 
S’aixeca la sessió a les 23.30 hores, de la qual s’estén aquesta acta que firma 
la presidenta amb mi, el secretari accidental. 
 


